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Pakeitimas 77
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Europos Sąjunga pripažįsta tai, kad 
visos šalys tarpusavyje yra priklausomos 
genetinių išteklių maisto pramonei ir 
žemės ūkiui atžvilgiu, taip pat pripažįsta 
genetinių išteklių ypatingą pobūdį ir 
svarbą, siekiant aprūpinimo maistu 
saugumo visame pasaulyje ir tvaraus 
žemės ūkio vystymosi, kartu mažinant 
skurdą ir kovojant su klimato kaita, ir 
patvirtina Tarptautinės sutarties dėl 
maisto ir žemės ūkio paskirties augalų 
genetinių išteklių ir Jungtinių Tautų 
maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) 
maisto ir žemės ūkio paskirties genetinių 
išteklių komisijos pagrindinį su tuo 
susijusį vaidmenį;

Or. en

Pagrindimas

Reglamente derėtų nurodyti, kad genetiniai ištekliai maisto pramonei ir žemės ūkiui svarbūs 
siekiant aprūpinimo maistu saugumo ir prisitaikyti prie klimato kaitos.

Pakeitimas 78
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) keitimasis visais augalų genetiniais 
ištekliais maisto pramonei ir žemės ūkiui 
mokslinių tyrimų, veisimo ir rengimo 
tikslais yra pripažinta praktika pagal 
Standartinį medžiagų perdavimo 
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susitarimą (angl. SMTA), sudarytą pagal 
Tarptautinę sutartį dėl augalų genetinių 
išteklių maisto pramonei ir žemės ūkiui 
(angl. ITPGRFA), kaip nustatyta 
Susitarimo memorandume dėl Europos 
genų banko integruotos sistemos (angl. 
AEGIS) steigimo. Pagal protokolo 4 
straipsnio 3 dalį pripažįstama, kad tokia 
praktika ne prieštarauja, o padeda 
konvencijos ir jos protokolo 
įgyvendinimui;

Or. en

Pakeitimas 79
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) atsakomybė už praktinį priemonių, 
kuriomis taikant galimybės naudotis 
genetiniais ištekliais ir naudos 
pasidalijimo tvarką apsaugomos čiabuvių 
ir vietos bendruomenės, įgyvendinimą ir 
atitinkami įgaliojimai tenka valstybėms 
narėms ir jų teismams;

Or. en

Pagrindimas

Tradicinės žinios priklauso valstybių narių įgaliojimų sričiai ir neturėtų būti reguliuojamos 
šiuo reglamentu.

Pakeitimas 80
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nepiniginė nauda turėtų būti bent paminėta konstatuojamosiose dalyse, nes ji numatyta 
Nagojos protokolo 5 straipsnyje Prieš „tolesnės jų komercializacijos“ įrašant „galimos“ 
nurodoma, kad komercializacija nebūtinai yra naudojimosi rezultatas (iš tiesų ji daug retesnė 
nei nekomercinis naudojimasis).

Pakeitimas 81
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

genetiniais ištekliais susijusiomis 
tradicinėmis žiniomis ir susijusios naudos 
pasidalijimo;

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta ir Nagojos protokolo 3 straipsnyje, protokolu įgyvendinamas Biologinės 
įvairovės konvencijos (BĮK) 15 straipsnis, todėl negali būti išplečiamos bendrosios tame BĮK 
straipsnyje išdėstytos taisyklės.

Pakeitimas 82
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 83
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 84
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta ir Nagojos protokolo 3 straipsnyje, protokolu įgyvendinamas BĮK 15 
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straipsnis, todėl negali būti išplečiamos bendrosios tame straipsnyje išdėstytos taisyklės.

Pakeitimas 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) turėtų būti draudžiamas neteisėtas 
genetinių išteklių įsigijimas, neteisėtas 
naudojimasis produktais, kurių pagrindą 
sudaro šie ištekliai, arba susijusiomis 
tradicinėmis žiniomis ir vėlesnis 
komercializavimas;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos nustatomą tinkamo atsargumo principą reikia papildyti bendruoju draudimu 
neteisėtai naudoti genetinius išteklius. Taip priešinga kryptimi nukreipiama prievolė įrodyti, 
kas jau yra taikoma neteisėtiems medienos produktams (Reglamentas (ES) Nr. 995/2010) ir 
neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, o tai palengvina teisminį 
procesą ir atitinkamų kompetentingų nacionalinių institucijų atliekamą vykdymo užtikrinimą.

Pakeitimas 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) neteisėtam genetinių išteklių 
įsigijimui, neteisėtam naudojimuisi 
produktais, kurių pagrindą sudaro tokie 
ištekliai, arba susijusiomis tradicinėmis 
žiniomis ir vėlesnei komercializacijai 
taikomos baudžiamosios sankcijos pagal 
2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal 
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baudžiamąją teisę1;
__________________
1 OL L 328, 2008 12 6, p. 28.

Or. en

Pagrindimas

Kartu su draudimu reikia nustatyti pakankamai atgrasančias sankcijas. Komisijos pasiūlyme 
šis klausimas paliekamas vien valstybių narių nuožiūrai; jame numatyta tik baudos, veiklos 
sustabdymas ir genetinių išteklių konfiskavimas, o baudžiamosios sankcijos nėra numatytos.

Pakeitimas 87
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) remiantis Nagojos protokolu, svarbu 
apibrėžti, kad genetinių išteklių naudojimas 
– tai su Nagojos protokolo Šalyje gautos 
genetinės medžiagos genetine arba 
biochemine sudėtimi susijusi mokslinių
tyrimų ir plėtros veikla, apimanti iš 
genetinės medžiagos išskirtų atskirų 
sudedamųjų dalių mokslinius tyrimus ir 
plėtrą;

(11) remiantis Nagojos protokolu, svarbu 
apibrėžti, kad genetinių išteklių naudojimas 
– tai su genetinių išteklių genetine arba 
biochemine sudėtimi susijusi mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros veikla;

Or. de

Pakeitimas 88
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) remiantis Nagojos protokolu, svarbu 
apibrėžti, kad genetinių išteklių naudojimas 
– tai su genetinių išteklių genetine arba 
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genetinės medžiagos genetine arba 
biochemine sudėtimi susijusi mokslinių 
tyrimų ir plėtros veikla, apimanti iš 
genetinės medžiagos išskirtų atskirų 
sudedamųjų dalių mokslinius tyrimus ir 
plėtrą;

biochemine sudėtimi susijusi mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros veikla;

Or. en

Pakeitimas 89
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) remiantis Nagojos protokolu, svarbu 
apibrėžti, kad genetinių išteklių 
naudojimas – tai su Nagojos protokolo 
Šalyje gautos genetinės medžiagos
genetine arba biochemine sudėtimi susijusi 
mokslinių tyrimų ir plėtros veikla, 
apimanti iš genetinės medžiagos išskirtų 
atskirų sudedamųjų dalių mokslinius 
tyrimus ir plėtrą;

(11) remiantis Nagojos protokolu, svarbu 
apibrėžti, kad naudojimasis genetiniais 
ištekliais – tai su genetinių išteklių
genetine arba biochemine sudėtimi susijusi 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
veikla;

Or. en

Pagrindimas

Neaiški naudojimo (naudojimosi) apibrėžtis 3 straipsnio 6 dalyje sukelia įvairių aiškinimų 
pavojų. Reikia taikyti Nagojos protokole pateiktą naudojimosi apibrėžtį ir užtikrinti nuoseklų 
termino naudojimą Ši konstatuojamoji dalis turėtų atspindėti reglamento 3 straipsnio 
apibrėžtį „genetinių išteklių naudojimas“, kad būtų išvengta klaidinančių aiškinimų ir būtų 
laikomasi Nagojos protokolo 2 straipsnyje pateiktos naudojimosi apibrėžties.

Pakeitimas 90
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) remiantis Nagojos protokolu, svarbu 
apibrėžti, kad genetinių išteklių 
naudojimas – tai su Nagojos protokolo 
Šalyje gautos genetinės medžiagos
genetine arba biochemine sudėtimi susijusi 
mokslinių tyrimų ir plėtros veikla, 
apimanti iš genetinės medžiagos išskirtų 
atskirų sudedamųjų dalių mokslinius 
tyrimus ir plėtrą;

(11) remiantis Nagojos protokolu, svarbu 
apibrėžti, kad naudojimasis genetiniais 
ištekliais – tai su genetinių išteklių
genetine arba biochemine sudėtimi susijusi 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
veikla;

Or. en

Pakeitimas 91
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kol kas nėra tarptautiniu mastu 
suderintų „su genetiniais ištekliais 
susijusių tradicinių žinių“ ar tokių žinių 
„turėjimo“ čiabuvių ar vietos 
bendruomenėse apibrėžčių. Dėl šių 
terminų ir sąvokų tarptautinių apibrėžčių 
šiuo metu deramasi Pasaulio intelektinės 
nuosavybės organizacijos 
tarpvyriausybiniame komitete. Todėl 
siekiant užtikrinti lankstumą ir teisinį 
tikrumą tiek tiekėjams, tiek naudotojams, 
šiame reglamente turėtų būti daroma 
nuoroda į tradicines su genetiniais 
ištekliais susijusias žinias, apibūdintas 
naudos pasidalijimo susitarimuose;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tradicinės žinios priklauso valstybių narių įgaliojimų sričiai ir neturėtų būti reguliuojamos 
šiuo reglamentu.
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Pakeitimas 92
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tradicinės žinios priklauso valstybių narių įgaliojimų sričiai ir neturėtų būti reguliuojamos 
šiuo reglamentu.
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Pakeitimas 93
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) siekiant užtikrinti veiksmingą Nagojos 
protokolo įgyvendinimą, visi genetinių 
išteklių ir su tokiais ištekliais susijusių 
žinių naudotojai turėtų tinkamomis 
atsargumo priemonėmis užtikrinti, kad jų 
naudojami genetiniai ištekliai ir su jais 
susijusios tradicinės žinios buvo gauti 
laikantis taikomų teisinių reikalavimų ir, 
jei taikoma, būtų dalijamasi nauda. Vis 
dėlto, atsižvelgiant į naudotojų įvairovę 
Sąjungoje, nederėtų visų naudotojų 
įpareigoti imtis vienodų tinkamo 
atsargumo priemonių. Visų pirma tai 
taikoma tolesniems naudotojams, kuriems 
tinkamo atsargumo pareiga turėtų būti
taikoma tik tuo atveju, kai tokie 
naudotojai turi galimybę naudotis ir 
naudojasi genetiniais ištekliais tokiu 
būdu, kaip jais naudojosi pradinis 
naudotojas. Naudotojai turėtų būti 
įpareigoti saugoti su galimybe naudotis ir 
naudos pasidalijimu susijusią informaciją 
tik tam tikrą laikotarpį, kurio trukmė 
nustatoma atsižvelgiant į laikotarpį, per 
kurį gali atsirasti naujovių;

Or. de

Pakeitimas 94
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) siekiant užtikrinti veiksmingą Nagojos 
protokolo įgyvendinimą, visi genetinių 
išteklių ir su tokiais ištekliais susijusių 
žinių naudotojai turėtų tinkamomis 
atsargumo priemonėmis užtikrinti, kad jų 
naudojami genetiniai ištekliai ir su jais 
susijusios tradicinės žinios buvo gauti 
laikantis taikomų teisinių reikalavimų ir, 
jei taikoma, būtų dalijamasi nauda. Vis 
dėlto, atsižvelgiant į naudotojų įvairovę 
Sąjungoje, nederėtų visų naudotojų 
įpareigoti imtis vienodų tinkamo 
atsargumo priemonių. Todėl turėtų būti 
nustatyti tik būtiniausi tinkamo atsargumo 
priemonių aspektai. Visų pirma tai 
taikoma tolesniems naudotojams, kuriems
tinkamo atsargumo prievolė turėtų būti
taikoma tik tuo atveju, kai tokie 
naudotojai turi galimybę naudotis ir 
naudojasi genetiniais ištekliais tokiu 
būdu, kaip jais iš pradžių pasinaudojo 
pradinis naudotojas. Naudotojai turėtų 
būti įpareigoti saugoti su galimybe 
naudotis ir naudos pasidalijimu susijusią 
informaciją tik tam tikrą laikotarpį, kurio 
trukmė nustatoma atsižvelgiant į laikotarpį, 
per kurį gali atsirasti naujovių;

Or. en

Pakeitimas 95
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) nustatant tinkamo atsargumo 
priemones, kurios ypač tinka norint 
užtikrinti atitiktį Nagojos protokolo 
įgyvendinimo sistemai didelio teisinio 

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

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

Or. en

Pakeitimas 96
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) nustatytais naudojimo veiklos etapais 
naudotojai turėtų pranešti apie taikytas 
tinkamo atsargumo priemones. Tinkami 
etapai tokiems pranešimams yra tuomet, 
kai gaunamos moksliniams tyrimams 
skirtos viešosios lėšos, prašoma leidimo 

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

tarptautinėms institucijoms teikiamos 
paraiškos dėl intelektinės nuosavybės 
teisių, kai prašoma leidimo teikti rinkai 
produktą, sukurtą naudojantis genetiniais 
ištekliais, arba komercializacijos etapas, jei 
leidimas teikti rinkai nereikalingas.
Pareiškimas, pateiktas tuo metu, kai 
teikiamas leidimo teikti rinkai prašymas, 
nebūtų paties leidimo išdavimo procedūros 
dalis – toks pareiškimas būtų perduodamas 
pagal šį reglamentą įsteigtoms 
kompetentingoms institucijoms;

Or. en

Pakeitimas 97
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) laukinėje gamtoje genetinius išteklius
dažnai komerciniais tikslais renka 
privatūs rinkėjai ir įmonės, taip pat
nekomerciniams tikslams renka mokslo 
institucijose dirbantys tyrėjai ar mokslo 
įstaigos. Labai dažnai ir beveik visuose 
sektoriuose naujai surinkti genetiniai 
ištekliai gaunami per tarpininkus, iš 
kolekcijų ar agentų, kurie genetinius 
išteklius įsigyja trečiosiose šalyse;

Or. en

Pagrindimas

Būtina aiškiai atskirti viešojo sektoriaus ir privačius (komercinius) rinkėjus. Pastarieji 
pradinėje formuluotėje nenurodyti, nors jie aktyviai dalyvauja komerciniame genetinių 
išteklių naudojime.

Pakeitimas 98
Gerben-Jan Gerbrandy
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) laukinėje gamtoje genetinius išteklius
komerciniais tikslais ir komerciniais 
sumetimais renka įmonės, turinčios 
specifinių žinių išteklių paieškos, 
surinkimo ir išgavimo srityse, taip pat
nekomerciniams tikslams renka 
universitetuose dirbantys tyrėjai ar rinkėjai.
Labai dažnai ir beveik visuose sektoriuose 
naujai surinkti genetiniai ištekliai gaunami 
per tarpininkus, iš kolekcijų ar agentų, 
kurie genetinius išteklius komerciniu arba 
nekomerciniu būdu įsigyja trečiosiose 
šalyse;

Or. en

Pagrindimas

Anot TRAFFIC organizacijos, esama daugybės pavyzdžių, kai mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros veikloje, įskaitant maisto, kvepalų ir farmacijos sektorių, 
dalyvaujančios Europos įmonės išteklius įsigyja tiesiogiai arba per tarpininkus, dirbančius 
šalyse tiekėjose, leidžiančiose komerciniais tikslais rinkti genetinius išteklius laukinėje 
gamtoje.

Pakeitimas 99
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



PE513.008v01-00 18/69 AM\937380LT.doc

LT

užtikrinta, kad visos susijusios šalys 
laikytųsi bendrai sutartų sąlygų nuostatos, 
taikomos pirminiam naudojimui, 
susijusiam su perdavimu trečiajai šaliai. 
Be to, tolesniam naudojimui ar 
komercializavimui taip pat reikia 
sutikimo, duoto iš anksto gavus visą 
reikiamą informaciją, ir abipusiai 
susitartų sąlygų;

Or. en

Pakeitimas 100
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

akademikams ir mažosioms bei vidutinėms 
įmonėms;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi „patikima“ yra labai turtingą reikšmę turintis terminas, teiktina pirmenybė 
neutralesniam terminui, pvz., „registruota“.

Pakeitimas 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) valstybių narių kompetentingos 
institucijos turėtų patikrinti, ar naudotojai 
vykdo jiems nustatytus įpareigojimus. Tuo 
tikslu kompetentingos institucijos turėtų 
tarptautiniu mastu pripažintus atitikties 
sertifikatus laikyti tinkamu įrodymu, kad 
atitinkami genetiniai ištekliai įgyti teisėtai 
ir kad buvo nustatytos abipusiai susitartos 
sąlygos. Kompetentingos institucijos turėtų 
saugoti patikrinimų įrašus, o atitinkama 
informacija turėtų būti prieinama pagal 
2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2003/4/EB dėl 
visuomenės galimybės susipažinti su 
informacija apie aplinką13;

(20) valstybių narių kompetentingos 
institucijos turėtų patikrinti, ar naudotojai 
vykdo jiems nustatytus įpareigojimus. Tuo 
tikslu kompetentingos institucijos turėtų 
tarptautiniu mastu pripažintus atitikties 
sertifikatus laikyti tinkamu įrodymu, kad 
atitinkami genetiniai ištekliai įgyti teisėtai 
ir kad buvo nustatytos abipusiai susitartos 
sąlygos. Jei tarptautiniu mastu pripažinto 
sertifikato nėra, pakankamu įrodymu, kad 
atitinkami genetiniai ištekliai įgyti teisėtai 
ir kad buvo nustatytos abipusiai susitartos 
sąlygos, derėtų laikyti kitus teisiškai 
priimtinus atitikties patvirtinimo būdus. 
Kompetentingos institucijos turėtų saugoti 
patikrinimų įrašus, o atitinkama 
informacija turėtų būti prieinama pagal 
2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2003/4/EB dėl 
visuomenės galimybės susipažinti su 
informacija apie aplinką13;

Or. en

Pakeitimas 102
Kriton Arsenis
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) kol dar nenustatytas Protokole 
numatytas pasaulinis daugiašalis 
mechanizmas, Sąjunga turėtų taikyti 
Nagojos protokolo 10 straipsnyje įtvirtintą 
naudos pasidalijimo principą. Kol bus 
pradėtas taikyti pasaulinis daugiašalis 
naudos pasidalijimo mechanizmas, turėtų 
būti įsteigtas Sąjungos naudos 
pasidalijimo fondas, į kurį būtų renkamos 
naudos pasidalijimo įmokos, skiriamos 
biologinei įvairovei pasaulyje išsaugoti. 
Tuo tikslu pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
aktus, kuriais nustatomi išsamūs naudos 
pasidalijimo kriterijai ir taisyklės tiems 
atvejams, kai genetiniai ištekliai yra kilę iš 
vietovių, neįeinančių į valstybių narių 
jurisdikciją, arba kai tokių išteklių kilmės 
šalis negali būti nustatyta arba 
neįmanoma suteikti ar gauti sutikimo, 
duoto iš anksto gavus visą reikiamą 
informaciją. Ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius teisės aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai 
būtų tuo pačiu metu laiku ir tinkamai 
persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 103
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tradicinės žinios priklauso valstybių narių įgaliojimų sričiai ir neturėtų būti reguliuojamos 
šiuo reglamentu.

Pakeitimas 104
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos galimybės 
naudotis genetiniais ištekliais ir su 
genetiniais ištekliais susijusiomis 
tradicinėmis žiniomis ir juos naudojant 
gautos naudos pasidalijimo taisyklės, 
laikantis Biologinės įvairovės konvencijos 
Nagojos protokolo dėl galimybės naudotis 
genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei 

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

(toliau – Nagojos protokolas) nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Nagojos protokolas turi du ramsčius – galimybės naudotis ramstį ir naudotojų atitikties 
ramstį. Tačiau šiuo reglamentu reglamentuojama ne pati galimybė naudotis ir naudos 
pasidalijimas, bet tvarka, kurios laikysis naudotojai, kad vykdytų atitinkamas Nagojos 
protokolo nuostatas.

Pakeitimas 105
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 106
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta ir Komisijos pasiūlymo aiškinamajame memorandume, Nagojos protokolas 
turi du ramsčius – galimybės naudotis ramstį ir naudotojų atitikties ramstį. Tačiau šiuo 
reglamentu reglamentuojama ne pati galimybė naudotis ir naudos pasidalijimas, bet tvarka, 
kurios laikysis naudotojai, kad vykdytų atitinkamas Nagojos protokolo nuostatas.

Pakeitimas 107
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de
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Pakeitimas 108
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tradicinės žinios priklauso valstybių narių įgaliojimų sričiai ir neturėtų būti reguliuojamos 
šiuo reglamentu.

Pakeitimas 109
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šis reglamentas taikomas genetiniams 
ištekliams ir su genetiniais ištekliais 
susijusioms tradicinėms žinioms, kuriais 
naudotis ar pasinaudoti kilmės šalių 
jurisdikcijoje arba už jos ribų galimybė 
suteikiama po to, kai Sąjungai įsigalioja 
Nagojos protokolas. Jis taip pat taikomas
naudojantis tokiais genetiniais ištekliais
gaunamai naudai ir su genetiniais ištekliais 
susijusioms tradicinėms žinioms, taip pat 
tolesniam taikymui ir komercializacijai.
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Or. en

Pagrindimas

Žinoma, kad daug genetinių išteklių laisvai perkamų ir parduodamų biržos prekių pavidalu 
prieinami už tų išteklių kilmės šalių jurisdikcijos ribų. Tačiau šių genetinių išteklių eksporto 
tikroji paskirtis yra prekyba biržos prekėmis, o ne naudojimasis jais kaip genetiniais 
ištekliais. Taigi itin svarbu užtikrinti, kad šis reglamentas būtų taikomas naudojimuisi 
genetiniais ištekliais, kurie naudojami už tų išteklių kilmės šalių jurisdikcijos ribų, ir naudos, 
gaunamos išteklius naudojant, pasidalijimui.

Pakeitimas 110
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas netaikomas genetiniams 
ištekliams, kurių naudojimo galimybės ir 
susijusios naudos pasidalijimas 
reglamentuojamas specialia tarptautine 
teisine priemone, kurios šalimi yra 
Sąjunga.

Šis reglamentas netaikomas genetiniams 
ištekliams, kurių naudojimo galimybės ir 
susijusios naudos pasidalijimas 
reglamentuojamas specialiomis 
tarptautinėmis priemonėmis, kurių šalis
yra Sąjunga.

Or. de

Pakeitimas 111
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas netaikomas genetiniams 
ištekliams, kurių naudojimo galimybės ir 
susijusios naudos pasidalijimas 
reglamentuojamas specialia tarptautine 
teisine priemone, kurios šalimi yra 
Sąjunga.

Šis reglamentas netaikomas genetiniams 
ištekliams iš Nagojos protokolo 
nepasirašiusių šalių ir šalių, kurios nėra 
priėmusios Nagojos protokolo 
reikalavimus atitinkančių teisės aktų dėl 
galimybės naudotis genetiniais ištekliais. 
Šis reglamentas netaikomas genetiniams 
ištekliams, kurie naudojami kaip biržos 
prekės arba kurių naudojimo galimybės ir 
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susijusios naudos pasidalijimas 
reglamentuojamas specialia tarptautine 
teisine priemone, kurios šalimi yra 
Sąjunga. Reikėtų skirti deramą dėmesį 
vykdomai naudingai ir svarbiai veiklai 
arba praktikai kitose tarptautinėse 
organizacijose, jei ji ne prieštarauja, o 
padeda Konvencijos ir šio Protokolo tikslų 
įgyvendinimui.

Or. en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti reglamento taikymo sritį, ypač biržos prekių statuso atžvilgiu. Įprastais 
prekybos kanalais be suvaržymų prieinamos biržos prekės turėtų likti prieinamos be 
suvaržymų ir todėl jas derėtų aiškiai pašalinti iš siūlomo reglamento taikymo srities. Be to, 
reglamento projekto 2 straipsnio antros pastraipos nuostatos turėtų būti išplėstos, kad apimtų 
ir vykdomą veiklą arba praktiką, kaip nurodyta Nagojos protokolo 4 straipsnio 3 dalyje.

Pakeitimas 112
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl ypatingo žemės ūkio biologinės 
įvairovės pobūdžio, jam būdingų požymių 
ir problemų, kurioms reikia specialių 
sprendimų, šis reglamentas netaikomas 
maistui ir žemės ūkiui skirtiems 
genetiniams ištekliams, jei jie įeina į 
esamų ir būsimų specialių priemonių, 
kaip nurodyta Nagojos protokolo 4, 8c, 19 
ir 20 straipsniuose, taikymo sritį.

Or. de

Pakeitimas 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) katalogas – genetinį katalogą sudaro 
atskiri tam tikroms rūšims priskiriami 
egzemplioriai. Kitas svarbus elementas 
yra vietinės populiacijos (vietinės veislės, 
ekotipai, endemai, rūšys ar net porūšiai). 
Atsekamumo tikslais genetiniams 
katalogams reikalingas objektyvus 
brūkšninio kodavimo metodas, kuris 
turėtų būti grindžiamas DNR sekos 
nustatymo technika;

Or. en

Pakeitimas 114
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) komercializavimas – produkto 
pateikimas Bendrijos rinkai pirmą kartą;

Or. en

Pagrindimas

Reikalingas teisinis aiškumas dėl sąvokos „komercializavimas“. Siūloma apibrėžtis atitinka 
sąvoką „pateikimas rinkai“ įvairiuose ES teisės aktuose, pvz., Reglamente (EB) Nr. 
1223/2009 dėl kosmetikos gaminių ir pasiūlymuose dėl Vartojimo produktų saugos 
reglamento ir dėl Produktų rinkos priežiūros reglamento.

Pakeitimas 115
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 1 b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) atsekamumo koncepcija – genetiniai 
elementai turi būti apibrėžiami 
molekuliniu lygmeniu pakankamai 
tiksliai, kad būtų galima aiškiai nustatyti 
jų kilmę ir paskirtį. Nors pagal 
atsekamumo protokolą reikalaujama 
tinkamai registruoti su bet kokiu elementu 
susijusių įvykių ar jų naudojimo atvejų 
seką, siekiant atsekti bet kokį genetinį 
vienetą būtinas identifikavimas DNR 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 116
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) galimybė naudotis – genetinių išteklių
arba su genetiniais ištekliais susijusių 
tradicinių žinių įsigijimas Nagojos 
protokolo šalyje pagal toje šalyje taikomus 
galimybės naudotis ir naudos pasidalijimo 
teisės aktus ar norminius reikalavimus;

4) galimybė naudotis – genetinių išteklių 
įsigijimas Nagojos protokolo šalyje pagal 
toje šalyje taikomus galimybės naudotis ir 
naudos pasidalijimo teisės aktus ar 
norminius reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Tradicinės žinios priklauso valstybių narių įgaliojimų sričiai ir neturėtų būti reguliuojamos 
šiuo reglamentu.

Pakeitimas 117
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5) naudotojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, naudojantis genetinius išteklius;

Or. en

Pagrindimas

Tradicinės žinios priklauso valstybių narių įgaliojimų sričiai ir neturėtų būti reguliuojamos 
šiuo reglamentu.

Pakeitimas 118
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) abipusiai susitartos sąlygos – genetinių 
išteklių arba su genetiniais ištekliais 
susijusių tradicinių žinių tiekėjo ir tokių 
išteklių arba žinių naudotojo susitarimas, 
kuriame nustatytos konkrečios sąžiningo ir 
teisingo naudojant tuos išteklius ir žinias 
gautos naudos pasidalijimo sąlygos ir 
kuriame taip pat gali būti papildomų sąlygų 
dėl tų išteklių ar žinių naudojimo;

7) abipusiai susitartos sąlygos – genetinių 
išteklių tiekėjo ir tokių išteklių arba žinių 
naudotojo susitarimas, kuriame nustatytos 
konkrečios sąžiningo ir teisingo naudojant 
tuos išteklius ir žinias gautos naudos 
pasidalijimo sąlygos ir kuriame taip pat 
gali būti papildomų sąlygų dėl tų išteklių ar 
žinių naudojimo;

Or. en

Pagrindimas

Tradicinės žinios priklauso valstybių narių įgaliojimų sričiai ir neturėtų būti reguliuojamos 
šiuo reglamentu.

Pakeitimas 119
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) su genetiniais ištekliais susijusios 
tradicinės žinios – čiabuvių arba vietos 
bendruomenės turimos tradicinės žinios, 
svarbios naudojant genetinius išteklius ir 
apibūdintos genetinių išteklių naudojimui 
taikomose abipusiai susitartose sąlygose;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tradicinės žinios priklauso valstybių narių įgaliojimų sričiai ir neturėtų būti reguliuojamos 
šiuo reglamentu.

Pakeitimas 120
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) neteisėtai įgyti genetiniai ištekliai –
genetiniai ištekliai ir su genetiniais 
ištekliais susijusios tradicinės žinios, 
gautos pažeidžiant taikytinus tarptautinės 
ir nacionalinės teisės aktus arba 
norminius reikalavimus, susijusius su 
galimybe naudotis ir naudos pasidalijimu 
kilmės šalyje, arba taikytiną čiabuvių ir 
vietos bendruomenių paprotinę teisę, 
bendruomenių elgesio taisykles ir 
procedūras;

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė atitinka Nagojos protokolo 12 straipsnį. Deramas sutikimas, duodamas iš anksto 
gavus visą reikiamą informaciją, negali būti gaunamas pažeidžiant taikytiną čiabuvių ir 
vietos bendruomenių paprotinę teisę, bendruomenių elgesio taisykles ir procedūras, o į tai 
derėtų atsižvelgti protokolą įgyvendinančioms nacionalinėms institucijoms.
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Pakeitimas 121
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 8 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b) biologinis piratavimas – naudojimasis 
neteisėtai įgytais genetiniais ištekliais ar 
produktais, gautais iš šių išteklių, arba su 
genetiniais ištekliais susijusiomis 
tradicinėmis žiniomis ir vėlesnis 
komercializavimas;

Or. en

Pakeitimas 122
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) biržos prekė – taikant šį reglamentą, 
tai genetiniai ištekliai, kuriais laisvai 
prekiaujama kaip komercine preke;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant papildyti 1 pakeitimą (2 straipsnio), kuriame paaiškinama, kad įprastais prekybos 
kanalais be suvaržymų prieinamos biržos prekės turėtų likti prieinamos be suvaržymų ir todėl 
jas derėtų aiškiai pašalinti iš siūlomo reglamento taikymo srities, siūlome įrašyti biržos 
prekių apibrėžtį.

Pakeitimas 123
Gaston Franco
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 12 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b) moksliniai tyrimai ir technologinė 
plėtra – genetinių išteklių genetinės ar 
biocheminės sudėties tyrimai ir analizė 
siekiant nustatyti faktus ir padaryti 
išvadas, įskaitant naujovių kūrimą ir 
praktinį pritaikymą. Tai netaikoma 
moksliniam darbui, atliekamam vykdant 
sveikatos ir saugos norminius 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Nagojos protokolą derėtų naudoti sąvoką „moksliniai tyrimai ir technologinė 
plėtra“. Tačiau vengiant galimų netinkamų sąvokos aiškinimų ir painiavos su tyrimais ir 
analize, atliekamais vykdant su sveikata ir sauga susijusius norminius reikalavimus, būtinas 
papildomas sakinys.

Pakeitimas 124
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Tradicinės žinios priklauso valstybių narių įgaliojimų sričiai ir neturėtų būti reguliuojamos 
šiuo reglamentu.

Pakeitimas 125
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Sąjungoje draudžiama turėti ir 
naudoti neteisėtai įgytus genetinius 
išteklius.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos nustatomą tinkamo atsargumo sistemą reikia papildyti bendruoju draudimu 
neteisėtai naudoti genetinius išteklius. Taip priešinga kryptimi nukreipiama prievolė įrodyti, 
kas jau yra taikoma neteisėtiems medienos produktams (Reglamentas (ES) Nr. 95/2010) ir 
neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, o tai palengvina teisminį 
procesą ir atitinkamų kompetentingų nacionalinių institucijų atliekamą vykdymo užtikrinimą.

Pakeitimas 126
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje minimas įpareigojimas imtis
atsargumo priemonių netaikomas 
tolesniam produkto, išvesto iš pradinio 
ištekliaus (pvz., augalo veislės, 
panaudojimui, jei tai genetinis išteklius, 
kurį galima naudoti.

Or. de
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Pakeitimas 127
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei genetiniai ištekliai kilo iš vietovių, 
kurioms netaikomos nacionalinės 
jurisdikcijos, arba jų kilmės šalis negali 
būti nustatyta, arba jei neįmanoma 
suteikti ar gauti sutikimo, duodamo iš 
anksto gavus visą reikiamą informaciją, 
nauji naudotojai dalį gautos naudos 
perveda į Sąjungos naudos pasidalijimo 
fondą, kuris skirtas biologinei įvairovei 
saugoti, kol remiantis Nagojos protokolo 
10 straipsniu bus sukurtas pasaulinis 
daugiašalis naudos pasidalijimo 
mechanizmas.

Or. en

Pakeitimas 128
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) galimybės naudotis genetiniais ištekliais
ir su genetiniais ištekliais susijusiomis 
tradicinėmis žiniomis įgijimo datą;

1) galimybės naudotis genetiniais ištekliais 
įgijimo datą;

Or. en

Pagrindimas

Tradicinės žinios priklauso valstybių narių įgaliojimų sričiai ir neturėtų būti reguliuojamos 
šiuo reglamentu.
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Pakeitimas 129
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto 1 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) tarptautiniu mastu pripažintą atitikties 
sertifikatą, jei genetiniai ištekliai įsigyti 
Nagojos protokolo šalyse, kurios 
reguliuoja galimybę naudotis savo 
genetiniais ištekliais pagal Nagojos 
protokolo 6 straipsnį, arba

Or. en

Pakeitimas 130
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) naudojamų genetinių išteklių arba su 
genetiniais ištekliais susijusių tradicinių 
žinių apibūdinimą, įskaitant esamus 
unikaliuosius atpažinties numerius;

2) naudojamų genetinių išteklių 
apibūdinimą, įskaitant esamus 
unikaliuosius atpažinties numerius;

Or. en

Pagrindimas

Tradicinės žinios priklauso valstybių narių įgaliojimų sričiai ir neturėtų būti reguliuojamos 
šiuo reglamentu.

Pakeitimas 131
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Esther de 
Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto 3 papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 132
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto 5 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 133
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto 5 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 134
Pavel Poc
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto 5 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nagojos protokole ir pačiame reglamente naudojamas terminas „leidimas“. Taigi vengiant 
painiavos derėtų suderinti terminologiją.

Pakeitimas 135
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto 5 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 136
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 137
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tradicinės žinios priklauso valstybių narių įgaliojimų sričiai ir neturėtų būti reguliuojamos 
šiuo reglamentu.

Pakeitimas 138
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei naudotojai įsigyja genetinius išteklius 
iš 5 straipsnio 1 dalyje nurodytame 
Sąjungos patikimų kolekcijų registre 
esančios kolekcijos, laikoma, kad jie ėmėsi 
tinkamo atsargumo priemonių visai 
informacijai, susijusiai su galimybe 

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

ištekliais ir su genetiniais ištekliais 
susijusiomis tradicinėmis žiniomis bei 
naudos pasidalijimu, gauti.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas termino „Sąjungos registruotos kolekcijos“ pakeitimas susijęs su ankstesniais 
pakeitimais, pvz., pasiūlytais 19 konstatuojamai daliai.

Pakeitimas 139
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Esther de 
Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Šio straipsnio 1–3 dalyse nurodyta 
pareiga taikoma tik tolesniems 
naudotojams, kai tokie naudotojai turi 
galimybę naudotis ir naudojasi 
genetiniais ištekliais tokiu būdu, kaip jais 
naudojosi pradinis naudotojas.

Or. de

Pakeitimas 140
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei genetiniai ištekliai panaudoti 
naujai į rinką pateiktai augalų veislei 
išvesti, 1–3 dalyje numatytos prievolės šios 
naujos augalų veislės naudotojams 
netaikomos. Taigi pirmojo genetinių 
išteklių naudotojo prievolės 
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panaikinamos.

Or. fr

Pagrindimas

4 straipsnis nepritaikytas sėklininkystės moksliniams tyrimams. Naujoms augalų veislėms 
išvesti selekcininkai naudoja genetinius išteklius (įskaitant augalų veisles, naudojamas 
komerciniais tikslais), todėl jiems taikomas šis reglamentas. Kadangi protokolo nuostatų 
laikymosi patikrinimas atliekamas dar prieš pateikiant veislę rinkai, komercializuotą veislę 
mokslinių tyrimų tikslais naudojantys asmenys turėtų būti atleisti nuo atitinkamų 
įsipareigojimų.

Pakeitimas 141
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.
Sąjungos patikimos kolekcijos
1. Komisija sukuria ir prižiūri Sąjungos 
patikimų kolekcijų registrą. Tas registras 
yra internetinis, lengvai prieinamas 
naudotojams ir jame pateikiamos 
genetinių išteklių kolekcijos, atitinkančios 
Sąjungos patikimoms kolekcijoms 
taikomus kriterijus.
2. Kiekviena valstybė narė, gavusi 
prašymą, susijusį su jos jurisdikcijoje 
esančia kolekcija, apsvarsto tos kolekcijos 
įtraukimą į Sąjungos patikimų kolekcijų 
registrą. Jei patikrinus paaiškėja, kad 
kolekcija atitinka 3 dalyje nustatytus 
kriterijus, valstybė narė nedelsdama 
praneša Komisijai tos kolekcijos 
pavadinimą, kontaktinius duomenis ir 
tipą. Komisija tokią gautą informaciją 
nedelsdama įtraukia į Sąjungos patikimų 
kolekcijų registrą.
3. Kad kolekcija būtų įtraukta į Sąjungos 
patikimų kolekcijų registrą, tos kolekcijos 
savininkas turi įrodyti, kad jis pajėgus:
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a) taikyti standartizuotą genetinių išteklių 
pavyzdžių ir susijusios informacijos 
mainų su kitomis kolekcijomis tvarką ir 
tiekti genetinių išteklių pavyzdžius bei 
susijusią informaciją tretiesiems 
asmenims naudoti;
b) genetinių išteklių pavyzdžius ir 
susijusią informaciją tiekti tretiesiems 
asmenims naudoti tik kartu su 
dokumentais, kuriais įrodoma, kad 
galimybė naudotis ištekliais ir informacija 
suteikta laikantis taikomų teisinių 
reikalavimų ir, jei taikoma, abipusiai 
susitartų sąžiningo bei teisingo naudos 
pasidalijimo sąlygų;
c) saugoti įrašus apie visus tretiesiems 
asmenims naudoti pateiktus genetinių 
išteklių pavyzdžius ir susijusią 
informaciją;
d) sukurti arba naudoti tretiesiems 
asmenims pateiktų genetinių išteklių 
pavyzdžių unikaliuosius atpažinties 
numerius;
e) naudoti tinkamas atsekimo ir 
stebėsenos priemones, skirtas keistis 
genetinių išteklių pavyzdžiais ir susijusia 
informacija su kitomis kolekcijomis.
4. Valstybės narės reguliariai tikrina, ar 
kiekvienos jų jurisdikcijoje esančios į 
Sąjungos patikimų kolekcijų registrą 
įtrauktos kolekcijos atžvilgiu veiksmingai 
taikomos 3 dalyje nustatytos priemonės.
Valstybės narės nedelsdamos informuoja 
Komisiją, jei jų jurisdikcijoje esanti į 
Sąjungos registrą įtraukta kolekcija 
nebeatitinka 3 dalies nuostatų.
5. Jei yra įrodymų, kad į Sąjungos 
patikimų kolekcijų registrą įtrauktos 
kolekcijos atžvilgiu netaikomos 3 dalyje 
nustatytos priemonės, atitinkama valstybė 
narė nedelsdama, tardamasi su kolekcijos 
savininku, nustato taisomuosius 
veiksmus.
Komisija pašalina kolekciją iš Sąjungos 
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patikimų kolekcijų registro, jei, ypač 
remdamasi pagal 4 dalį gauta 
informacija, nustato, kad esama didelių 
arba nuolatinių į Sąjungos patikimų 
kolekcijų registrą įtrauktos kolekcijos 
atitikties 3 dalies nuostatoms užtikrinimo 
sunkumų.
6. Komisija įgaliojama priimti 
įgyvendinimo aktus, kad nustatytų šio 
straipsnio 1–5 dalių įgyvendinimo tvarką. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami taikant 
15 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 142
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos patikimos kolekcijos Sąjungos registruotos kolekcijos

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas termino „Sąjungos registruotos kolekcijos“ pakeitimas susijęs su ankstesniais 
pakeitimais, pvz., pasiūlytais 19 konstatuojamai daliai.

Pakeitimas 143
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija sukuria ir prižiūri Sąjungos
patikimų kolekcijų registrą. Tas registras 
yra internetinis, lengvai prieinamas 

1. Komisija sukuria ir prižiūri Sąjungos 
kolekcijų registrą. Tas registras yra 
internetinis, lengvai prieinamas 
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naudotojams ir jame pateikiamos genetinių 
išteklių kolekcijos, atitinkančios Sąjungos
patikimoms kolekcijoms taikomus 
kriterijus.

naudotojams ir jame pateikiamos genetinių 
išteklių kolekcijos, atitinkančios Sąjungos
registruotoms kolekcijoms taikomus 
kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas termino „Sąjungos registruotos kolekcijos“ pakeitimas susijęs su ankstesniais 
pakeitimais, pvz., pasiūlytais 19 konstatuojamai daliai.

Pakeitimas 144
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė, gavusi 
prašymą, susijusį su jos jurisdikcijoje
esančia kolekcija, apsvarsto tos kolekcijos 
įtraukimą į Sąjungos patikimų kolekcijų 
registrą. Jei patikrinus paaiškėja, kad 
kolekcija atitinka 3 dalyje nustatytus 
kriterijus, valstybė narė nedelsdama 
praneša Komisijai tos kolekcijos 
pavadinimą, kontaktinius duomenis ir tipą.
Komisija tokią gautą informaciją
nedelsdama įtraukia į Sąjungos patikimų
kolekcijų registrą.

2. Kiekviena valstybė narė, gavusi 
prašymą, susijusį su jos jurisdikcijoje
esančiu kolekcijos turėtoju, apsvarsto tos 
kolekcijos ar jos dalies įtraukimą į 
Sąjungos kolekcijų registrą. Jei patikrinus 
paaiškėja, kad kolekcija atitinka 3 dalyje 
nustatytus kriterijus, valstybė narė 
nedelsdama praneša Komisijai tos 
kolekcijos pavadinimą, kontaktinius 
duomenis ir tipą. Komisija tokią gautą 
informaciją nedelsdama įtraukia į Sąjungos
registruotų kolekcijų registrą.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomi pridėti žodžiai „ar jos dalies“ atspindi tai, kad tik labai menka dalis esamų viešųjų 
kolekcijų galėtų atitikti Sąjungos patikimų (registruotų) kolekcijų reglamente išdėstytus 
reikalavimus. Siūlomas termino „Sąjungos registruotos kolekcijos“ pakeitimas susijęs su 
ankstesniais pakeitimais, pvz., pasiūlytais 19 konstatuojamai daliai.

Pakeitimas 145
Pavel Poc
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad kolekcija būtų įtraukta į Sąjungos 
patikimų kolekcijų registrą, tos kolekcijos 
savininkas turi įrodyti, kad jis pajėgus:

3. Kad kolekcija būtų įtraukta į Sąjungos 
patikimų kolekcijų registrą, tos kolekcijos 
savininkas pavyzdžių, naudojamų pagal 
šio reglamento 2 straipsnį, atžvilgiu turi 
įrodyti, kad jis pajėgus:

Or. en

Pagrindimas

Tokiu būdu apribojant 5 straipsnio taikymo sritį 4 straipsnio 4 dalies nuostatas atitiktų tik 
pavyzdžiai, kuriais naudojamasi po Nagojos protokolo įsigaliojimo.

Pakeitimas 146
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas termino „Sąjungos registruotos kolekcijos“ pakeitimas susijęs su ankstesniais 
pakeitimais, pvz., pasiūlytais 19 konstatuojamai daliai.

Pakeitimas 147
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei yra įrodymų, kad į Sąjungos patikimų
kolekcijų registrą įtrauktos kolekcijos 
atžvilgiu netaikomos 3 dalyje nustatytos 
priemonės, atitinkama valstybė narė 
nedelsdama, tardamasi su kolekcijos 
savininku, nustato taisomuosius veiksmus.

Jei yra įrodymų, kad į Sąjungos kolekcijų 
registrą įtrauktos kolekcijos atžvilgiu 
netaikomos 3 dalyje nustatytos priemonės, 
atitinkama valstybė narė nedelsdama, 
tardamasi su kolekcijos savininku, nustato 
taisomuosius veiksmus.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas termino „Sąjungos registruotos kolekcijos“ pakeitimas susijęs su ankstesniais 
pakeitimais, pvz., pasiūlytais 19 konstatuojamai daliai.

Pakeitimas 148
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pašalina kolekciją iš Sąjungos
patikimų kolekcijų registro, jei, ypač 
remdamasi pagal 4 dalį gauta informacija, 
nustato, kad esama didelių arba nuolatinių į 
Sąjungos patikimų kolekcijų registrą 
įtrauktos kolekcijos atitikties 3 dalies 
nuostatoms užtikrinimo sunkumų.

Komisija pašalina kolekciją iš Sąjungos 
kolekcijų registro, jei, ypač remdamasi 
pagal 4 dalį gauta informacija, nustato, kad 
esama didelių arba nuolatinių į Sąjungos 
kolekcijų registrą įtrauktos kolekcijos 
atitikties 3 dalies nuostatoms užtikrinimo 
sunkumų.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas termino „Sąjungos registruotos kolekcijos“ pakeitimas susijęs su ankstesniais 
pakeitimais, pvz., pasiūlytais 19 konstatuojamai daliai.

Pakeitimas 149
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama priimti
įgyvendinimo aktus, kad nustatytų šio 
straipsnio 1–5 dalių įgyvendinimo tvarką.
Šie įgyvendinimo aktai priimami taikant
15 straipsnio 2 dalyje nurodytą
nagrinėjimo procedūrą.

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kad nustatytų šio straipsnio 1–5 dalių 
įgyvendinimo tvarką ir apsvarstytų 
trečiose šalyse esančių kolekcijų, kurios 
atitinka Sąjungos patikimų kolekcijų 
kriterijus, registravimo procedūras, kad 
būtų paremtas Nagojos protokolo 
įgyvendinimas visame pasaulyje. Tie
įgyvendinimo teisės aktai priimami
laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Į pasiūlymą dėl patikimų kolekcijų derėtų įtraukti mechanizmą, kuris leistų valstybėms narėms 
ir Komisijai apsvarstyti galimą šių nuostatų taikymą ne ES esančioms kolekcijoms. Taip 
atsižvelgiama į esamą kolekcijų bendradarbiavimą ir remiamas tarptautinis 
bendradarbiavimas. 

Pakeitimas 150
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama priimti 
įgyvendinimo aktus, kad nustatytų šio 
straipsnio 1–5 dalių įgyvendinimo tvarką.
Šie įgyvendinimo aktai priimami taikant 15 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

6. Komisija įgaliojama priimti 
įgyvendinimo aktus, kad nustatytų šio 
straipsnio 1–5 dalių įgyvendinimo tvarką ir 
apsvarstytų, ar verta siūlyti trečiose šalyse 
esančių kolekcijų, kurios atitinka 
Sąjungos patikimų kolekcijų kriterijus, 
registravimo procedūras, kad būtų 
paremtas Nagojos protokolo 
įgyvendinimas visame pasaulyje. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami taikant 15 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas aiškus savaime, tačiau jį pateikė nuolatinė atstovybė. Ji parengė dar du 
pakeitimus, tačiau juos priėmus nuostatos nebūtų taikomos visam žemės ūkio sektoriui. To 
tikriausiai nėra siekiama, ypač atsižvelgiant į tai, kad turiu abejonių dėl įvairių pasekmių, 
kurių gali turėti tokio didelio sektoriaus pašalinimas iš taikymo srities. Jiems labiau pasisektų 
įtraukti pakeitimus į Tarybos pasiūlymus. Tada galėtume juos paremti trišalio dialogo metu.

Pakeitimas 151
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija paskiria galimybės naudotis ir 
naudos pasidalijimo klausimų 
koordinavimo centrą, kuris teikia 
informaciją pareiškėjams, norintiems gauti 
galimybę naudotis Sąjungoje esančiais 
genetiniais ištekliais ir su tokiais ištekliais 
susijusiomis tradicinėmis žiniomis, taip 
pat palaiko ryšius su Biologinės įvairovės 
konvencijos sekretoriatu.

3. Komisija paskiria galimybės naudotis ir 
naudos pasidalijimo klausimų 
koordinavimo centrą, kuris teikia 
informaciją pareiškėjams, norintiems gauti 
galimybę naudotis Sąjungoje esančiais 
genetiniais ištekliais, taip pat palaiko ryšius 
su Biologinės įvairovės konvencijos 
sekretoriatu.

Or. en

Pagrindimas

Tradicinės žinios priklauso valstybių narių įgaliojimų sričiai ir neturėtų būti reguliuojamos 
šiuo reglamentu.

Pakeitimas 152
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 3 dalyje nurodytas Komisijos paskirtas 
koordinavimo centras užtikrina 
konsultacijas su pagal Reglamentą (EB) 
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Nr. 338/97 įsteigtomis atitinkamomis 
Sąjungos įstaigomis ir tą reglamentą 
įgyvendinančiomis nacionalinėmis 
valdžios institucijomis.

Or. en

Pagrindimas

Reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų 
prekybą plačiai žinomas kaip ES Prekybos laukinėmis rūšimis reglamentas. Siekiant 
efektyviai spręsti neteisėtos ir tvarumą pažeidžiančios prekybos problemą itin svarbu sukurti 
mechanizmą, kuris užtikrintų veiksmingą nacionalinių valdžios institucijų, atsakingų už 
Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos ir Nagojos 
protokolo įgyvendinimą, veiklos derinimą. 

Pakeitimas 153
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tradicinės žinios priklauso valstybių narių įgaliojimų sričiai ir neturėtų būti reguliuojamos 
šiuo reglamentu.

Pakeitimas 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Visi viešojo finansavimo, skirto 
moksliniams tyrimams, kuriems 
naudojami genetiniai ištekliai ir (arba) su 
genetiniais ištekliais susijusios tradicinės 
žinios, gavėjai, patvirtinus tokį 
finansavimą, finansavimo valdymo 
institucijai pateikia pareiškimą, kad jie
vykdys arba įvykdė savo prievoles pagal 4 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės ir Komisija reikalauja, 
kad naudotojai, teikiantys prašymą dėl 
leidimo teikti rinkai produktą, sukurtą 
naudojant genetinius išteklius arba su
genetiniais ištekliais susijusias tradicines 
žinias, pateiktų pareiškimą ir įrodymų,
kad jie įvykdė prievoles pagal 4 straipsnį. 
Be to, jei leidimas teikti rinkai 
nereikalingas, valstybės narės ir Komisija 
reikalauja pateikti tokią informaciją prieš 
pateikiant produktą rinkai.

Or. en

Pakeitimas 156
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Pareiškimą, kad taikytos tinkamo
atsargumo priemonės pagal 4 straipsnį, 
naudotojai pateikia pagal 6 straipsnio 1 dalį 
įsteigtoms kompetentingoms institucijoms 
tuomet, kai teikia prašymą dėl leidimo 
teikti rinkai produktą, sukurtą naudojant 
genetinius išteklius arba su tokiais 
ištekliais susijusias tradicines žinias, arba 
komercializacijos etape, jei leidimas teikti 
rinkai nereikalingas. Šis pareiškimas 
nereikalingas, jei naudojamo genetinio 
ištekliaus kilmės šalis nereikalauja 
sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, 
ir bendrai sutartų sąlygų pagal Nagojos 
protokolo 6 straipsnį.

Or. de

Pakeitimas 157
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tradicinės žinios priklauso valstybių narių įgaliojimų sričiai ir neturėtų būti reguliuojamos 
šiuo reglamentu.
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Pakeitimas 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kompetentingos institucijos pagal 1 ir 2 
dalį gautą informaciją perduoda galimybės 
naudotis ir naudos pasidalijimo 
tarpininkavimo centrui, Komisijai ir (arba) 
atitinkamos valstybės kompetentingoms 
institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 159
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 8 straipsnis Išbraukta.
Geriausia patirtis
1. Bet kokia naudotojų asociacija gali 
Komisijai pateikti prašymą, kad tos 
asociacijos sukurtas ir prižiūrimas 
tvarkos, priemonių ar mechanizmų 
derinys būtų pripažintas geriausia 
patirtimi. Prašymas grindžiamas 
įrodymais ir informacija.
2. Jei išnagrinėjusi naudotojų asociacijos 
pateiktą informaciją ir įrodymus Komisija 
nustato, kad faktiškai įgyvendinęs tam 
tikrą tvarkos, priemonių ar mechanizmų 
derinį naudotojas gali įvykdyti 4 ir 7 
straipsniuose nustatytus įpareigojimus, ji 
tokį derinį pripažįsta geriausia patirtimi.
3. Naudotojų asociacija Komisijai praneša 
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apie visus pagal 2 dalį pripažintos 
geriausios patirties pakeitimus arba 
atnaujinimus.
4. Jei, remiantis valstybių narių 
kompetentingų institucijų turimais ar iš 
kitų šaltinių gautais įrodymais, matyti, 
kad geriausią patirtį įgyvendinantys 
naudotojai pakartotinai neįvykdo šiuo 
reglamentu jiems nustatytų įpareigojimų, 
Komisija, tardamasi su atitinkama 
naudotojų asociacija, ištiria, ar 
pakartotiniai neatitikties atvejai rodo 
galimus geriausios patirties trūkumus.
5. Komisija panaikina geriausios patirties 
pripažinimą, jei nustato, kad dėl 
geriausios patirties pakeitimų kyla 
pavojus, kad naudotojas negalės 
įgyvendinti 4 ir 7 straipsnių reikalavimų, 
arba kai pakartotiniai naudotojų 
neatitikties atvejai yra susiję su geriausios 
patirties trūkumais.
6. Komisija sudaro ir nuolat atnaujina 
internetinį pripažintos geriausios patirties 
pavyzdžių registrą. Tame registre vienoje 
skiltyje išvardijami pagal šio straipsnio 2 
dalį Komisijos pripažintos geriausios 
patirties pavyzdžiai, o kitoje – pagal 
Nagojos protokolo 20 straipsnio 2 dalį 
priimti geriausios patirties pavyzdžiai.
7. Komisija įgaliojama priimti 
įgyvendinimo aktus, kad nustatytų šio 
straipsnio 1–5 dalių įgyvendinimo tvarką. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami taikant 
15 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 160
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 161
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 162
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 163
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti ES rinkos iškraipymų, rizika grindžiamą metodą arba bent jo principus 
turėtų centralizuotai parengti Komisija.
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Pakeitimas 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 165
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyti patikrinimai apima
bent:

4. 1 dalyje nurodyti patikrinimai apima:

Or. de

Pakeitimas 166
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyti patikrinimai apima
bent:

4. 1 dalyje nurodyti patikrinimai apima:

Or. en
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Pakeitimas 167
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) patikrinimus vietoje, įskaitant vietoje 
atliekamus auditus;

c) patikrinimus vietoje;

Or. de

Pakeitimas 168
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kompetentingos institucijos tarptautiniu 
mastu pripažintą atitikties sertifikatą laiko 
įrodymu, kad galimybė naudotis tame 
sertifikate nurodytais genetiniais ištekliais 
suteikta pagal sutikimą, duodamą iš anksto 
gavus visą reikiamą informaciją, ir kad 
buvo nustatytos abipusiai susitartos 
sąlygos, kaip reikalaujama pagal 
nacionalinius Nagojos protokolo šalies, 
duodančios sutikimą, teisės aktus arba 
norminius reikalavimus, 
reglamentuojančius galimybę naudotis ir 
naudos pasidalijimą.

5. Kompetentingos institucijos tarptautiniu 
mastu pripažintą atitikties sertifikatą laiko 
įrodymu, kad galimybė naudotis tame 
sertifikate nurodytais genetiniais ištekliais 
suteikta pagal sutikimą, duodamą iš anksto 
gavus visą reikiamą informaciją, ir kad 
buvo nustatytos abipusiai susitartos 
sąlygos, kaip reikalaujama pagal 
nacionalinius Nagojos protokolo šalies, 
duodančios sutikimą, teisės aktus arba 
norminius reikalavimus, 
reglamentuojančius galimybę naudotis ir 
naudos pasidalijimą. Jei tarptautiniu 
mastu pripažinto sertifikato nėra, 
pakankamu įrodymu, kad atitinkami
genetiniai ištekliai įgyti teisėtai ir kad 
buvo nustatytos abipusiai susitartos 
sąlygos, derėtų laikyti kitus teisiškai 
priimtinus atitikties patvirtinimo būdus.

Or. en
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Pakeitimas 169
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Įgyvendinimo taisyklėse nustatomos 7 
ir 9–11 straipsniuose numatytoms 
procedūroms taikomos procesinės 
apsaugos priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Laikantis tinkamo proceso teisinio principo ir Nagojos protokolo, itin svarbu, kad šiame 
reglamente būtų nustatytos procesinės apsaugos priemonės ir procedūros, pvz., teisė pareikšti 
nuomonę dėl pagal 7 ir 9–11 straipsnius priimtų sprendimų ir pateikti dėl jų apeliaciją, kad 
būtų apsaugotos reguliuojamų subjektų teisės, ypač atsižvelgiant į nuostatų nesilaikymo 
atveju taikomas veiksmingas ir atgrasančias sankcijas.

Pakeitimas 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Naudotojai suteikia visą reikiamą 
pagalbą 1 dalyje nurodytiems 
patikrinimams atlikti, visų pirma sudaro 
sąlygas patekti į patalpas ir pateikia 
dokumentus ar įrašus.

6. Naudotojai suteikia visą reikiamą 
pagalbą 1 dalyje nurodytiems 
patikrinimams atlikti.

Or. en

Pakeitimas 171
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, atsižvelgdamos į nustatytų trūkumų 
pobūdį, valstybės narės gali imtis 
neatidėliotinų laikinų priemonių, įskaitant, 
inter alia, neteisėtai įgytų genetinių išteklių 
konfiskavimą ir konkrečios naudojimo 
veiklos sustabdymą.

Be to, atsižvelgdamos į nustatytų trūkumų 
pobūdį, valstybės narės gali imtis 
neatidėliotinų laikinų priemonių, įskaitant, 
inter alia, neteisėtai įgytų genetinių išteklių 
konfiskavimą ir konkrečios naudojimo 
veiklos sustabdymą. Šios laikinos 
priemonės turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios.

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta 11 straipsnio 2 dalyje, reikėtų paaiškinti, kad veiksmingų, proporcingų ir 
atgrasančių sankcijų principas turi būti taikomas ir laikinoms priemonėms.

Pakeitimas 172
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, atsižvelgdamos į nustatytų trūkumų 
pobūdį, valstybės narės gali imtis 
neatidėliotinų laikinų priemonių, įskaitant, 
inter alia, neteisėtai įgytų genetinių išteklių 
konfiskavimą ir konkrečios naudojimo 
veiklos sustabdymą.

Be to, atsižvelgdamos į nustatytų trūkumų 
pobūdį, valstybės narės gali imtis 
neatidėliotinų laikinų priemonių, įskaitant, 
inter alia, neteisėtai įgytų genetinių išteklių 
konfiskavimą ir konkrečios naudojimo 
veiklos sustabdymą. Tokios laikinos 
priemonės turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios.

Or. en

Pagrindimas

Kaip numatyta ir Komisijos pasiūlymo 11 straipsnio 2 dalyje, reikia paaiškinti, kad 
veiksmingų, proporcingų ir atgrasančių sankcijų principas turėtų būti taikomas ir laikinoms 
priemonėms.
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Pakeitimas 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, atsižvelgdamos į nustatytų trūkumų 
pobūdį, valstybės narės gali imtis 
neatidėliotinų laikinų priemonių, įskaitant, 
inter alia, neteisėtai įgytų genetinių išteklių 
konfiskavimą ir konkrečios naudojimo 
veiklos sustabdymą.

Atsižvelgdamos į nustatytų trūkumų 
pobūdį, valstybės narės gali imtis deramų
neatidėliotinų laikinų priemonių, įskaitant, 
inter alia, neteisėtai įgytų genetinių išteklių 
konfiskavimą ir konkrečios naudojimo 
veiklos sustabdymą.

Or. en

Pakeitimas 174
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės sudaro galimybes 
atitinkamiems subjektams numanomų 
pažeidimų atvejais pareikšti įtarimų arba 
pateikti apeliaciją dėl pagal 7 ir 9 
straipsnius priimtų sprendimų.

Or. en

Pakeitimas 175
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos su kitų 
valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis bei Komisija keičiasi 

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

informacija apie savo patikrinimo 
sistemos, kurią taikant stebima, kaip 
naudotojai laikosi šio reglamento, 
organizavimą ir apie didelius trūkumus, 
nustatytus atliekant 9 straipsnio 4 dalyje ir 
10 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
patikrinimus, ir apie sankcijų, paskirtų 
pagal 11 straipsnį, rūšis.

Or. de

Pakeitimas 176
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 177
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos su kitų 
valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis bei Komisija keičiasi 
informacija apie didelius trūkumus, 

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

sistemos, kurią taikant stebima, kaip 
naudotojai laikosi šio reglamento, 
organizavimą ir apie didelius trūkumus, 
nustatytus atliekant 9 straipsnio 1 dalyje
nurodytus patikrinimus, ir apie sankcijų, 
paskirtų pagal 11 straipsnį, rūšis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visoje Sąjungoje (kiek įmanoma, ir su trečiosiomis šalimis) suderintą 
patikrinimų sistemą, kompetentingos institucijos turėtų dalyvauti dialoge ir bendradarbiauti, 
kad būtų keičiamasi geriausios patikrinimų organizavimo praktikos pavyzdžiais.

Pakeitimas 178
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Sukuriama galimybės naudotis 
genetiniais ištekliais klausimų Sąjungos 
grupė.

Or. en

Pagrindimas

Tradicinės žinios priklauso valstybių narių įgaliojimų sričiai ir neturėtų būti reguliuojamos 
šiuo reglamentu.

Pakeitimas 179
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sukuriama galimybės naudotis 
genetiniais ištekliais ir su genetiniais 

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

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

Or. de

Pakeitimas 180
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 181
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos grupė prisideda prie galimybės 
naudotis sąlygų racionalizavimo Sąjungos 

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

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

Or. de

Pakeitimas 182
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 183
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) sudaro turimų originalių genetinių 
išteklių iš kiekvienos valstybės narės 
katalogą pagal Biologinės įvairovės 
konvencijos 7 straipsnį. Siekiama 
padidinti žinias apie biologinę įvairovę. 
Be to, jos remia trečiųjų šalių veiklą 
rengiant savo genetinių išteklių katalogus, 
kad būtų galima padidinti galimybių 
naudotis genetiniais ištekliais skaidrumą.

Or. en

Pagrindimas

Parama trečiosioms šalims gali būti techninė pagalba, dalijimasis žiniomis, o jei manoma, 
kad būtina – finansavimas.

Pakeitimas 184
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirmos pastraipos a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) kai fondas, įsteigtas pagal Biologinės 
įvairovės konvenciją, arba fondas, 
įsteigtas tuo pačiu tikslu, pradeda veikti, 
jos deda pastangas, kad užtikrintų, jog iš 
šių fondų būtų teikiamas finansavimas 
moksliniams tyrimams ir genetinių 
katalogų sudarymui;

Or. es
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Pakeitimas 185
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) remia rentabilių ryšių priemonių ir 
sistemų, padedančių stebėti ir atsekti, kaip 
naudotojai naudoja genetinius išteklius ir
su genetiniais ištekliais susijusias 
tradicines žinias ir kaip jie naudojami 
kolekcijose;

c) remia rentabilių ryšių priemonių ir 
sistemų, padedančių stebėti ir atsekti, kaip 
naudotojai naudoja genetinius išteklius ir 
kaip jie naudojami kolekcijose;

Or. en

Pagrindimas

Tradicinės žinios priklauso valstybių narių įgaliojimų sričiai ir neturėtų būti reguliuojamos 
šiuo reglamentu.

Pakeitimas 186
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kas penkerius metus po pirmosios savo 
ataskaitos pateikimo Komisija, remdamasi 
gautomis ataskaitomis ir reglamento 
taikymo patirtimi, persvarsto šio 
reglamento veikimą ir veiksmingumą. Savo 
ataskaitose Komisija visų pirma įvertina:

a) administracines pasekmes valstybinėms 
mokslinių tyrimų įstaigoms, mažosioms bei 
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vidutinėms įmonėms ir labai mažoms 
įmonėms;
b) ar reikia peržiūrėti, kaip 
įgyvendinamos šio reglamento nuostatos 
dėl su genetiniais ištekliais susijusių 
tradicinių žinių, atsižvelgiant į tendencijas 
kitose tarptautinėse organizacijose, be kita 
ko, Pasaulinėje intelektinės nuosavybės 
organizacijoje, jei tos tendencijos neturi 
neigiamos įtakos šio reglamento, 
Biologinės įvairovės konvencijos ir 
Nagojos protokolo tikslų įgyvendinimui;
c) ar reikia tolesnių Sąjungos veiksmų, 
susijusių su galimybe naudotis genetiniais 
ištekliais ir su genetiniais ištekliais 
susijusiomis tradicinėmis žiniomis, 
siekiant visapusiškai įgyvendinti čiabuvių 
ir vietos bendruomenių teises pagal 
Nagojos protokolo 5 straipsnio 2 dalį, 6 
straipsnio 2 dalį ir 12 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 187
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Tradicinės žinios priklauso valstybių narių įgaliojimų sričiai ir neturėtų būti reguliuojamos 
šiuo reglamentu.

Pakeitimas 188
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 189
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kas dešimt metų po pirmosios savo 
ataskaitos pateikimo Komisija, remdamasi 
gautomis ataskaitomis ir reglamento 
taikymo patirtimi, persvarsto šio 
reglamento veikimą ir veiksmingumą. Savo 

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

ataskaitose Komisija visų pirma įvertina 
administracines pasekmes konkretiems 
sektoriams, valstybinėms mokslinių tyrimų 
įstaigoms, mažosioms bei vidutinėms 
įmonėms ir labai mažoms įmonėms. Ji taip 
pat apsvarsto, ar reikia tolesnių Sąjungos 
veiksmų, susijusių su galimybe naudotis 
genetiniais ištekliais ir su genetiniais 
ištekliais susijusiomis tradicinėmis 
žiniomis.

Or. en

Pakeitimas 190
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Reglamento poveikis įvairiuose sektoriuose gali būti skirtingas atsižvelgiant į įvairių 
sektorių ilgalaikį veikimo būdą ir jų raidą, Komisija taip pat turėtų būti įpareigota įvertinti 
poveikį konkretiems sektoriams. Be to, vadovaujantis Nagojos protokolo 8 straipsnio c 
punktu, protokolo šalims perkeliant protokolo nuostatas į savo teisės aktus, ypatingą dėmesį 
derėtų skirti maisto pramonei ir žemės ūkiui skirtų genetinių išteklių svarbai.
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Pakeitimas 191
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Direktyvos 2008/99/EB dalinis keitimas

2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal 
baudžiamąją teisę1 iš dalies keičiama, 
kaip toliau nurodyta, ir šis pakeitimas 
įsigalioja nuo …*:
1) 3 straipsnis papildomas šiuo punktu:
„j) neteisėtas genetinių išteklių 
įsigijimas.“
2) A priedas papildomas šia įtrauka:
„− ... m. ... d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. …/2013 dėl 
galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir 
sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos 
juos naudojant, pasidalijimo Sąjungoje“.
__________________
1 OL L 328, 2008 12 6, p. 28.
* OL: vieni metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

Or. en


