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Grozījums Nr. 77
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Eiropas Savienība atzīst visu valstu 
savstarpējo atkarību saistībā ar 
ģenētiskajiem resursiem pārtikai un 
lauksaimniecībai, kā arī to īpatnības un 
svarīgumu saistībā ar pārtikas 
nodrošinājumu visā pasaulē un 
lauksaimniecības ilgtspējīgu attīstību, 
ņemot vērā nabadzības izskaušanu un 
klimata pārmaiņas un apzinoties būtisko 
nozīmi, kāda šajā ziņā ir Starptautiskajam 
līgumam par augu ģenētiskajiem 
resursiem pārtikai un lauksaimniecībai 
un Pārtikas un lauksaimniecības 
organizācijas Pārtikā un lauksaimniecībā 
izmantojamo augu ģenētisko resursu 
komisijai;

Or. en

Pamatojums

Regulā būtu jānorāda, ka pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamiem ģenētiskajiem resursiem 
ir svarīga nozīme pārtikas nodrošinājumā un pielāgošanās klimata pārmaiņām jomā.

Grozījums Nr. 78
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Ir atzīta prakse pētniecības, selekcijas 
un apmācības nolūkos apmainīties ar 
visiem pārtikā un lauksaimniecībā 
izmantojamo augu ģenētiskajiem 
resursiem atbilstīgi noteikumiem un 
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nosacījumiem Materiālu nodošanas 
standartnolīgumā (SMTA), kas izstrādāts 
saskaņā ar Starptautisko līgumu par augu 
ģenētiskajiem resursiem pārtikai un 
lauksaimniecībai (ITPGR), kā noteikts 
saprašanās memorandā attiecībā uz 
Eiropas Gēnu bankas integrētās sistēmas 
(AEGIS) izveidi. Saskaņā ar Nagojas 
protokola 4. panta 3. punktu ir atzīts, ka 
šāda prakse veicina Konvencijas un 
minētā protokolas mērķu sasniegšanu un 
nav pretrunā tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Pilnvaras un atbildība par to 
pasākumu praktisko īstenošanu, kuru 
mērķis ir aizsargāt pamatiedzīvotājus un 
vietējās kopienas nolīgumos par resursu 
pieejamību un labumu sadali paliktu 
dalībvalstu un to tiesu ziņā.

Or. en

Pamatojums

Tradicionālās zināšanas ir dalībvalstu kompetencē un nebūtu jāapskata šajā regulā.

Grozījums Nr. 80
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Nemonetārie labumi būtu vismaz jāpiemin apsvērumos, jo tie ir daļa no Nagojas protokola 
(5. pants). Iekļaujot vārdu „jebkādā” pirms vārdiem „vēlākā komercializācijā”, norāda, ka 
komercializācija nav neizbēgamas izmantošanas sekas (un patiesi sastopama daudz retāk 
nekā nekomerciāla izmantošana).

Grozījums Nr. 81
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

un to izmantošanā iegūto labumu sadali.

Or. en

Pamatojums

Kā noteikts arī Nagojas protokola 3. pantā, šis protokols attiecas uz ģenētiskajiem resursiem 
atbilstīgi Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 15. pantam, un tādēļ nevar paplašināt 
vispārīgos noteikumus, kas ietverti minētajā Konvencijas pantā.

Grozījums Nr. 82
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 83
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 84
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Kā noteikts arī Nagojas protokola 3. pantā, šis protokols attiecas uz ģenētiskajiem resursiem 
atbilstīgi Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 15. pantam, un tādēļ nevar paplašināt 
vispārīgos noteikumus, kas ietverti minētajā pantā.
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Grozījums Nr. 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Ģenētisko resursu nelikumīga 
iegūšana vai uz šādiem ģenētiskajiem 
resursiem vai ar tiem saistītām 
tradicionālajām zināšanām balstītu 
produktu nelikumīga izmantošana vai 
vēlāka komercializācija būtu jāaizliedz.

Or. en

Pamatojums

Papildus Komisijas ieviestajai pienācīgai pārbaudei ir jāparedz ģenētisko resursu 
nelikumīgas izmantošanas vispārējs aizliegums. Tas paredz pierādīšanas pienākumu pretējai 
pusei, kā tas jau ir paredzēts attiecībā uz nelikumīgu kokmateriālu izmantošanu (Regula (ES) 
Nr. 995/2010) un nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, sekmējot attiecīgo kompetento 
valsts iestāžu tiesvedības procesu un īstenošanas pilnvaras.

Grozījums Nr. 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Par ģenētisko resursu nelikumīgu 
iegūšanu vai uz šādiem ģenētiskajiem 
resursiem vai ar tiem saistītām 
tradicionālajām zināšanām balstītu 
produktu nelikumīgu izmantošanu vai 
vēlāku komercializāciju būtu jāparedz 
kriminālatbildība saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 
19. novembra Direktīvu 2008/99/EK par 
vides krimināltiesisko aizsardzību1.
__________________
1 OV L 328, 6.12.2008., 28. lpp.
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Or. en

Pamatojums

Šis aizliegums ir jāpapildina ar pietiekami atturošām sankcijām. Komisijas priekšlikums to 
pilnībā atstāj dalībvalstu ziņā un neparedz kriminālsodu, bet tikai soda naudas, darbības 
pārtraukšanu un ģenētisko resursu konfiskāciju.

Grozījums Nr. 87
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Ir svarīgi saskaņā ar Nagojas 
protokolu noteikt, ka ģenētisko resursu 
izmantošana attiecas uz pētniecību un 
izstrādi par ģenētisko resursu ģenētisko 
vai bioķīmisko sastāvu.

Or. de

Grozījums Nr. 88
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Ir svarīgi saskaņā ar Nagojas 
protokolu noteikt, ka ģenētisko resursu 
izmantošana attiecas uz pētniecību un 
izstrādi par ģenētisko resursu ģenētisko 
vai bioķīmisko sastāvu.
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protokola puses jurisdikcijā.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Ir svarīgi saskaņā ar Nagojas 
protokolu noteikt, ka ģenētisko resursu 
izmantošana attiecas uz pētniecību un 
izstrādi par ģenētisko resursu ģenētisko 
vai bioķīmisko sastāvu.

Or. en

Pamatojums

Neskaidrā resursu „izmantošanas” definīija 3. panta 6. punktā paver iespējas to dažādi 
interpretēt. Ir jāizmanto Nagojas protokola „izmantošanas” definīcija un jānodrošina šā 
termina konsekvents lietojums. Šim apsvērumam būtu jāatbilst „ģenētisko resursu 
izmantošanas” definīcijai regulas 3. pantā, lai novērstu iespējami nepareizu interpretāciju un 
saskaņotu to ar Nagojas protokola 2. pantā paredzēto „izmantošanas” definīciju.

Grozījums Nr. 90
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ir svarīgi saskaņā ar Nagojas 
protokolu noteikt, ka ģenētisko resursu 
izmantošana attiecas uz pētniecību un 
izstrādi par ģenētiskā materiāla paraugu 

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

vai bioķīmisko sastāvu.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pašlaik nav starptautiski 
vispārpieņemtas definīcijas par "ar 
ģenētiskajiem resursiem saistītajām 
tradicionālajām zināšanām" vai par to, kā 
šādas zināšanas "glabā" pamatiedzīvotāji 
un vietējās kopienas. Pašlaik Pasaules 
Intelektuālā īpašuma organizācijas 
Starpvaldību komitejā notiek sarunas par 
šo terminu definēšanu starptautiskā 
līmenī. Tāpēc, lai piegādātājiem un 
lietotājiem nodrošinātu elastību un 
tiesisku noteiktību, šajā regulā "ar 
ģenētiskajiem resursiem saistītās 
zināšanas" būtu jāsaprot tā, kā tās 
definētas labumu sadales nolīgumos.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tradicionālās zināšanas ir dalībvalstu kompetencē un nebūtu jāapskata šajā regulā.

Grozījums Nr. 92
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tradicionālās zināšanas ir dalībvalstu kompetencē un nebūtu jāapskata šajā regulā.

Grozījums Nr. 93
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Lai nodrošinātu Nagojas protokola 
faktisku īstenošanu, visiem ģenētisko 
resursu un ar tiem saistīto tradicionālo 
zināšanu lietotājiem būtu jāveic pienācīga 
pārbaude, lai pārliecinātos, ka 
izmantotajiem ģenētiskajiem resursiem un 
ar tiem saistītajām tradicionālajām 
zināšanām piekļūts saskaņā ar 
piemērojamām juridiskajām prasībām, un 
attiecīgā gadījumā jānodrošina labumu 
sadale. Tomēr ņemot vērā, ka lietotāji 
Savienībā var būt ļoti dažādi, nav lietderīgi 
noteikt par pienākumu visiem lietotājiem 
veikt tos pašus pienācīgas pārbaudes 
pasākumus. Tas jo īpaši attiecas uz 
turpmākajiem lietotājiem, kam pienācīgas 
pārbaudes pienākums būtu jāpiemēro 
tikai tad, ja šādi lietotāji piekļūst 
ģenētiskajiem resursiem un izmanto tos 
tādā veidā, kā sākumā to darīja 
sākotnējais lietotājs. Lietotājiem 
uzliktajam pienākumam glabāt informāciju 
par pieeju un labumu sadali vajadzētu būt 
ierobežotam laikā un samērīgam ar 
potenciālās inovācijas radīšanai 
nepieciešamo laiku.

Or. de

Grozījums Nr. 94
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nodrošinātu Nagojas protokola 
faktisku īstenošanu, visiem ģenētisko 
resursu un ar tiem saistīto tradicionālo 
zināšanu lietotājiem būtu jāveic pienācīga 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 95
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Būtu jāizmanto lietotāju izveidota 
paraugprakse, lai apzinātu pienācīgas 
pārbaudes pasākumus, kas ir sevišķi 
piemēroti, lai izpildītu Nagojas protokola 
īstenošanas sistēmas prasības ar 
ievērojamu tiesisko noteiktību un nelielām 
izmaksām. Lietotājiem vajadzētu dot 
iespējas izmantot jau pieņemtos ētikas 
kodeksus pieejas un labumu sadales jomā, 
kas izstrādāti akadēmisko aprindu un 
dažādu nozaru vajadzībām. Būtu 

(16) Lai lietotāji varētu izvēlēties 
konkrētus līdzekļus un pasākumus 
pienācīgas pārbaudes veikšanai, būtu 
vajadzīga atzīta paraugprakse. Būtu 
jāizmanto lietotāju izveidota paraugprakse, 
lai apzinātu pienācīgas pārbaudes 
pasākumus, kas ir sevišķi piemēroti, lai 
izpildītu Nagojas protokola īstenošanas 
sistēmas prasības ar ievērojamu tiesisko 
noteiktību un nelielām izmaksām, kā arī 
papildpasākumus, ar kuru palīdzību 
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jānodrošina, ka lietotāju apvienības var 
prasīt, lai Komisija nosaka, vai apvienības 
pārraudzītu specifisku procedūru, rīku vai 
mehānismu kombināciju var atzīt par 
paraugpraksi. Dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm vajadzētu ņemt vērā — ja 
lietotājs izmanto atzītu paraugpraksi, tas 
mazina risku, ka lietotājs varētu neizpildīt 
prasības, un uz tā pamata varētu samazināt 
izpildes pārbaudes. Tas pats būtu 
jāattiecina uz paraugpraksi, ko pieņēmis 
Nagojas protokola pušu kolektīvs.

īsteno nozaru rīcības kodeksus un 
standartlīgumu paraugus. Lietotājiem 
vajadzētu dot iespējas izmantot jau 
pieņemtos ētikas kodeksus pieejas un 
labumu sadales jomā, kas izstrādāti 
akadēmisko aprindu un dažādu nozaru 
vajadzībām. Būtu jānodrošina, ka lietotāju 
apvienības var prasīt, lai Komisija nosaka, 
vai apvienības pārraudzītu specifisku 
procedūru, rīku vai mehānismu 
kombināciju var atzīt par paraugpraksi. 
Dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
vajadzētu ņemt vērā — ja lietotājs izmanto 
atzītu paraugpraksi, tas mazina risku, ka 
lietotājs varētu neizpildīt prasības, un uz tā 
pamata varētu samazināt izpildes 
pārbaudes. Tas pats būtu jāattiecina uz 
paraugpraksi, ko pieņēmis Nagojas 
protokola pušu kolektīvs.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 97
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Ģenētiskos resursus savvaļā vāc 
privāti kolekcionāri un uzņēmumi, kas to 
bieži vien dara komerciāliem mērķiem, un 
akadēmiski pētnieki vai zinātniski 
institūti — nekomerciāliem mērķiem. 
Vairumā gadījumu un gandrīz visās 
nozarēs jaunievāktiem ģenētiskajiem 
resursiem piekļūst, izmantojot starpniekus, 
kolekcijas vai aģentus, kas ģenētiskos 
resursus iegūst trešās valstīs.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānošķir publiskie un privātie / komerciālie kolekcionāri; pēdējie nav minēti 
sākotnējā formulējumā, lai gan ir būtiskā mērā iesaistīti ģenētisko resursu komerciālā 
izmantošanā.

Grozījums Nr. 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ģenētiskos resursus savvaļā vāc 
augstskolu pētnieki vai kolekcionāri 
lielākoties nekomerciāliem mērķiem. 

(18) Ģenētiskos resursus savvaļā vāc gan 
uzņēmumi, kas specializējušies izpētes, 
paraugu vākšanas un ekstrakcijas jomā, 
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Vairumā gadījumu un gandrīz visās 
nozarēs jaunievāktiem ģenētiskajiem 
resursiem piekļūst, izmantojot starpniekus, 
kolekcijas vai aģentus, kas ģenētiskos 
resursus iegūst trešās valstīs.

komerciāliem mērķiem un nolūkiem, gan 
augstskolu pētnieki vai kolekcionāri 
nekomerciāliem mērķiem. Vairumā 
gadījumu un gandrīz visās nozarēs 
jaunievāktiem ģenētiskajiem resursiem 
piekļūst, izmantojot starpniekus, kolekcijas 
vai aģentus, kas ģenētiskos resursus iegūst 
trešās valstīs gan komerciāliem, gan 
nekomerciāliem mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Traffic datiem ir daudz piemēru, ka (Eiropas) uzņēmumiem, kas ir iesaistīti 
pētniecībā un attīstībā, tostarp pārtikas, smaržu un farmācijas nozarēs un tieši vai caur 
starpniekiem strādā ģenētisko resursu izcelsmes valstīs, ir komerciāli nolūki šo resursu 
vākšanai savvaļā.

Grozījums Nr. 99
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Ģenētiskos resursus savvaļā vāc 
augstskolu pētnieki vai kolekcionāri 
lielākoties nekomerciāliem mērķiem. 
Vairumā gadījumu un gandrīz visās 
nozarēs jaunievāktiem ģenētiskajiem 
resursiem piekļūst, izmantojot starpniekus, 
kolekcijas vai aģentus, kas ģenētiskos 
resursus iegūst trešās valstīs. Ar šo regulu 
būtu jānodrošina, ka visas iesaistītās 
puses attiecībā uz ģenētisko resursu 
nodošanu trešām personām ievēro 
savstarpēji saskaņotos noteikumus par 
sākotnējo pieeju. Šajā nolūkā vēlākai 
izmantošanai vai komercializācijai arī ir 
jāpiemēro prasība saņemt iepriekšēju 
informētu piekrišanu un savstarpēji 
saskaņoti noteikumi.

Or. en
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Grozījums Nr. 100
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tā kā „uzticams” ir ļoti noslogots termins, būtu vēlams lietot neitrālāku terminu, piemēram, 
„reģistrēts”.
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Grozījums Nr. 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
būtu jāpārbauda, vai lietotāji pilda savus 
pienākumus. Šajā sakarībā kompetentajām 
iestādēm vajadzētu akceptēt starptautiski 
atzītus atbilstības sertifikātus kā 
pierādījumu, ka attiecīgie ģenētiskie resursi 
ir iegūti likumīgi un ka ir pieņemti 
savstarpēji saskaņoti noteikumi. 
Kompetentajām iestādēm būtu jāglabā 
pārbaužu dati un jādara pieejama svarīgākā 
informācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2003. gada 28. janvāra 
Direktīvu 2003/4/EK par vides 
informācijas pieejamību sabiedrībai.

(20) Dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
būtu jāpārbauda, vai lietotāji pilda savus 
pienākumus. Šajā sakarībā kompetentajām 
iestādēm vajadzētu akceptēt starptautiski 
atzītus atbilstības sertifikātus kā 
pierādījumu, ka attiecīgie ģenētiskie resursi 
ir iegūti likumīgi un ka ir pieņemti 
savstarpēji saskaņoti noteikumi. Ja 
starptautisks sertifikāts nav pieejams, 
būtu jāapsver citi likumīgi pieņemami 
veidi, kā atzīt, ka attiecīgie ģenētiskie 
resursi ir iegūti likumīgi un ka ir pieņemti 
savstarpēji saskaņoti noteikumi. 
Kompetentajām iestādēm būtu jāglabā 
pārbaužu dati un jādara pieejama svarīgākā 
informācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2003. gada 28. janvāra 
Direktīvu 2003/4/EK par vides 
informācijas pieejamību sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Līdz Nagojas protokolā paredzētā 
pasaules daudzpusējā labumu sadales 
mehānisma izveidei Savienībā būtu 
jāīsteno labumu sadales princips, kas 
paredzēts Nagojas protokola 10. pantā. 
Kamēr daudzpusējais labumu sadales 
mehānisms vēl nedarbojas, izveido 
Savienības fondu no ģenētisko resursu 
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izmantošanas gūto labumu sadalei, kas 
vāc ar labumu sadali saistītas iemaksas 
un novirza tās bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai visā pasaulē. Šajā nolūkā 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā 
uz sīki izstrādātiem kritērijiem un 
noteikumiem par labumu sadali 
situācijās, kad ģenētisko resursu izcelsme 
ir teritorijās, uz kurām neattiecas 
dalībvalstu jurisdikcija, vai šādu resursu 
izcelsmes valsti nav iespējams noteikt, vai 
arī nav iespējams piešķirt vai saņemt 
iepriekšēju informētu piekrišanu. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga 
un atbilstīga attiecīgo dokumentu 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Šīs regulas mērķi ir mazināt risku, ka 
Savienībā tiek izmantoti nelikumīgi iegūti 
ģenētiskie resursi vai ar ģenētiskajiem 
resursiem saistītās tradicionālās 
zināšanas, un atbalstīt taisnīgu un 
vienlīdzīgu to labumu sadali, kas iegūti no 
ģenētisko resursu vai ar tiem saistīto
tradicionālo zināšanu izmantošanas 
atbilstīgi savstarpēji saskaņotiem 
noteikumiem. Šos mērķus nevar sasniegt 
katra dalībvalsts atsevišķi, taču rīcības 
mēroga dēļ un lai nodrošinātu iekšējā 

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

noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šī regula 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs tās mērķu 
sasniegšanai,

Or. en

Pamatojums

Tradicionālās zināšanas ir dalībvalstu kompetencē un nebūtu jāapskata šajā regulā.

Grozījums Nr. 104
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Nagojas protokola pamatā ir divi pīlāri — pieejamības pīlārs un izpildes nodrošināšanas 
pīlārs. Taču šīs regulas darbības joma neattiecas uz pieejamību un labumu sadali kā tādu, bet 
gan uz to, kā lietotāji ievēros attiecīgos Nagojas protokola noteikumus.

Grozījums Nr. 105
Maria do Céu Patrão Neves
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 106
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Nagojas protokola pamatā ir divi pīlāri — pieejamības pīlārs un izpildes nodrošināšanas 
pīlārs, kā minēts arī Komisijas priekšlikuma paskaidrojuma rakstā. Taču šīs regulas darbības 
joma neattiecas uz pieejamību un labumu sadali kā tādu, bet gan uz to, kā lietotāji ievēros 
attiecīgos Nagojas protokola noteikumus.
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Grozījums Nr. 107
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 108
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Šo regulu piemēro ģenētiskajiem 
resursiem, uz kuriem valstīm ir suverēnas 
tiesības, un ar ģenētiskajiem resursiem 
saistītām tradicionālajām zināšanām, kam
piekļūst pēc Nagojas protokola spēkā 
stāšanās Savienībā. Tā attiecas arī uz to 
labumu sadali, kas iegūti, izmantojot šādus 
ģenētiskos resursus un ar ģenētiskajiem 
resursiem saistītās tradicionālās 
zināšanas.

Šo regulu piemēro ģenētiskajiem 
resursiem, uz kuriem valstīm ir suverēnas 
tiesības un kuriem piekļūst pēc Nagojas 
protokola spēkā stāšanās Savienībā. Tā 
attiecas arī uz to labumu sadali, kas iegūti, 
izmantojot šādus ģenētiskos resursus.

Or. en
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Pamatojums

Tradicionālās zināšanas ir dalībvalstu kompetencē un nebūtu jāapskata šajā regulā.

Grozījums Nr. 109
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Šo regulu piemēro ģenētiskajiem 
resursiem, uz kuriem valstīm ir suverēnas 
tiesības, un ar ģenētiskajiem resursiem 
saistītām tradicionālajām zināšanām, kam 
piekļūst pēc Nagojas protokola spēkā 
stāšanās Savienībā. Tā attiecas arī uz to 
labumu sadali, kas iegūti, izmantojot šādus 
ģenētiskos resursus un ar ģenētiskajiem 
resursiem saistītās tradicionālās zināšanas.

Šo regulu piemēro ģenētiskajiem resursiem 
un ar ģenētiskajiem resursiem saistītām 
tradicionālajām zināšanām, kam piekļūst 
vai ko izmanto atbilstīgi izcelsmes valstu 
jurisdikcijai vai ārpus tās, pēc Nagojas 
protokola spēkā stāšanās Savienībā. Tā 
attiecas arī uz to labumu sadali, kas iegūti, 
izmantojot šādus ģenētiskos resursus un ar 
ģenētiskajiem resursiem saistītās 
tradicionālās zināšanas, kā arī tos vēlāk 
lietojot un laižot tirgū.

Or. en

Pamatojums

Tas ir fakts, ka milzīgs daudzums ģenētisko resursu ir pieejami ārpus to izcelsmes valstu 
jurisdikcijas darbības jomas kā preces, kas tiek brīvi tirgotas. Tomēr plānotais šo ģenētisko 
resursu eksporta mērķis ir preču tirdzniecība, nevis to kā ģenētisko resursu izmantošana. 
Tādēļ ir svarīgi nodrošināt, ka uz to ģenētisko resursu izmantošanu un gūto labumu sadali, 
kuri iegūti ārpus to izcelsmes valsts jurisdikcijas darbības jomas, attiecas šīs regulas 
darbības joma.

Grozījums Nr. 110
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Šī regula neattiecas uz ģenētiskajiem 
resursiem, kuru pieejamību un labumu 

Šī regula neattiecas uz ģenētiskajiem 
resursiem, kuru pieejamību un labumu 
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sadali reglamentē kāds īpašs starptautisks 
dokuments, kura puse ir Savienība.

sadali reglamentē īpaši starptautiski 
dokumenti, kuru puse ir Savienība.

Or. de

Grozījums Nr. 111
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Šī regula neattiecas uz ģenētiskajiem 
resursiem, kuru pieejamību un labumu 
sadali reglamentē kāds īpašs starptautisks 
dokuments, kura puse ir Savienība.

Šī regula neattiecas uz ģenētiskajiem 
resursiem, kuru izcelsmes valsts nav 
parakstījusi Nagojas protokolu un kurām 
nav tiesību aktu par ģenētisko resursu 
pieejamību saskaņā ar Nagojas protokola 
prasībām. Šī regula neattiecas arī uz 
ģenētiskajiem resursiem, kuri ir pieejami 
kā preces vai kuru pieejamību un labumu 
sadali reglamentē kāds īpašs starptautisks 
dokuments, kura puse ir Savienība. 
Pienācīga uzmanība būtu jāpievērš 
lietderīgam un atbilstīgam darbam vai 
praksei saskaņā ar citām starptautiskajām 
organizācijām, ar nosacījumu, ka 
minētais darba vai prakse atbilst un nav 
pretrunā Konvencijas un šā protokola 
mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Regulas darbības joma būtu jāprecizē, jo īpaši attiecībā uz preču statusu, — precēm, kas ir 
pieejamas parastajos tirdzniecības kanālos bez jebkādiem ierobežojumiem, arī turpmāk 
vajadzētu būt pieejamām bez ierobežojumiem, un tālab tās būtu nepārprotami jāizslēdz no 
regulas priekšlikuma teksta. Turklāt, regulas projekta 2. panta otrā daļa būtu jāpaplašina tā, 
lai tā attiektos arī uz jebkuru notiekošo darbu vai praksi, kā norādīts Nagojas protokola 
4. panta 3. punktā.

Grozījums Nr. 112
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistībā ar lauksaimniecības bioloģiskās 
daudzveidības īpašo raksturu, tipiskajām 
iezīmēm un problēmām, kuru dēļ 
nepieciešami īpaši risinājumi, šī regula 
neattiecas uz pārtikā un lauksaimniecībā 
sastopamiem ģenētiskajiem resursiem, ja 
tie ir iekļauti Nagojas protokola 4., 8.c, 
19. un 20. pantā minēto pastāvošo vai 
nākotnē ieviesto instrumentu darbības 
jomā. 

Or. de

Grozījums Nr. 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Kataloga definīcija: ģenētiskajos 
katalogos iekļauj noteiktām sugām 
piederošus īpatņus. Nākamais svarīgākais 
punkts ir vietējās populācijas (savvaļas 
sugas, ekotipi, endēmas sugas, kā arī 
šķirnes vai pat apakšsugas). Ģenētiskajos 
katalogos izsekojamības nolūkā ir 
jāizmanto objektīva svītrkodu metode, 
kurai būtu jābalstās uz DNS 
sekvencēšanas tehnoloģijām.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) „komercializācija” ir posms, kad 
produktu pirmo reizi dara pieejamu 
Kopienas tirgū;

Or. en

Pamatojums

Ir jāievieš juridiskā skaidrība attiecībā uz terminu „komercializācija”. ierosinātā definīcija 
atbilst „laišanas tirgū” definīcijai dažādos ES tiesību aktos, piemēram, Regulā (EK) 
Nr°1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem un regulu par patēriņa preču drošumu un ražojumu 
tirgus uzraudzību priekšlikumos.

Grozījums Nr. 115
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Izsekojamības princips: ģenētisko 
resursu elementi pietiekami konkrēti ir 
jādefinē molekulārā līmenī, lai nešaubīgi 
varētu noteikt to izcelsmi un galamērķi. 
Lai gan izsekojamības protokolā ir 
paredzēta katra elementa manipulāciju un 
lietošanas pienācīga reģistrācija, 
izsekojamības nolūkā tie ir jāidentificē 
DNS līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „pieeja” ir ģenētisko resursu vai ar 
ģenētiskajiem resursiem saistīto 
tradicionālo zināšanu ieguve Nagojas 
protokola puses teritorijā saskaņā ar 
attiecīgās puses piemērojamiem tiesību 
aktiem par pieejamību un labumu sadali 
vai saskaņā ar attiecīgās puses 
regulatīvajām prasībām;

(4) „pieeja” ir ģenētisko resursu ieguve 
Nagojas protokola puses teritorijā saskaņā 
ar attiecīgās puses piemērojamiem tiesību 
aktiem par pieejamību un labumu sadali 
vai saskaņā ar attiecīgās puses 
regulatīvajām prasībām;

Or. en

Pamatojums

Tradicionālās zināšanas ir dalībvalstu kompetencē un nebūtu jāapskata šajā regulā.

Grozījums Nr. 117
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) „lietotājs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas izmanto ģenētiskos resursus;

Or. en

Pamatojums

Tradicionālās zināšanas ir dalībvalstu kompetencē un nebūtu jāapskata šajā regulā.

Grozījums Nr. 118
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) „savstarpēji saskaņoti noteikumi” ir 
līgumattiecības starp ģenētisko resursu vai 
ar ģenētiskajiem resursiem saistīto 
tradicionālo zināšanu piegādātāju un šādu 
resursu vai zināšanu lietotāju, kas paredz 
konkrētus nosacījumus par šādā 
izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un 
vienlīdzīgu sadali un kas var ietvert arī 
citus nosacījumus un noteikumus par šādu 
resursu vai zināšanu izmantošanu;

(7) „savstarpēji saskaņoti noteikumi” ir 
līgumattiecības starp ģenētisko resursu 
piegādātāju un šādu resursu vai zināšanu 
lietotāju, kas paredz konkrētus nosacījumus 
par šādā izmantošanā iegūto labumu 
taisnīgu un vienlīdzīgu sadali un kas var 
ietvert arī citus nosacījumus un noteikumus 
par šādu resursu vai zināšanu izmantošanu;

Or. en

Pamatojums

Tradicionālās zināšanas ir dalībvalstu kompetencē un nebūtu jāapskata šajā regulā.

Grozījums Nr. 119
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) „ar ģenētiskajiem resursiem saistītās 
tradicionālās zināšanas” ir tradicionālās 
zināšanas, ko glabā pamatiedzīvotāji vai 
vietējā kopiena un kas ir nozīmīgas 
ģenētisko resursu izmantošanā, un kas kā 
tādas ir aprakstītas savstarpēji 
saskaņotajos noteikumos, kurus piemēro 
ģenētisko resursu izmantošanai;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tradicionālās zināšanas ir dalībvalstu kompetencē un nebūtu jāapskata šajā regulā.

Grozījums Nr. 120
Kriton Arsenis
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) „nelegāli iegūti ģenētiskie resursi” ir 
ģenētiskie resursi un ar ģenētiskajiem 
resursiem saistītās tradicionālās 
zināšanas, kas iegūti, pārkāpjot izcelsmes 
valstī piemērojamos starptautiskos un 
valsts tiesību aktus vai regulatīvās 
prasības par pieejamību un labumu sadali 
vai piemērojamās pamatiedzīvotāju un 
vietējo kopienu paražu tiesības, normas 
un ierasto kārtību;

Or. en

Pamatojums

Formulējums atbilst Nagojas protokola 12. pantam. Derīgu iepriekšēju informētu piekrišanu 
attiecībā uz tradicionālo zināšanu pieejamību nevar saņemt, pārkāpjot piemērojamās 
pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu paražu tiesības, normas un ierasto kārtību, kas valstu 
iestādēm jāņem vērā, īstenojot šo protokolu.

Grozījums Nr. 121
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) „biopirātisms” ir nelikumīgi iegūtu 
ģenētisko resursu, no šādiem resursiem 
iegūtu produktu vai ar šādiem resursiem 
saistītu tradicionālo zināšanu 
izmantošana vai vēlāka komercializācija;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Gaston Franco
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) „prece” šajā regulā ir ģenētiskais 
resurss, ko brīvi pārdod kā 
komercproduktu;

Or. en

Pamatojums

Lai papildinātu 1. grozījumu (attiecas uz 2. pantu), kurā precizēts, ka precēm, kas ir 
pieejamas parastajos tirdzniecības kanālos bez jebkādiem ierobežojumiem, arī turpmāk 
vajadzētu būt pieejamām bez ierobežojumiem un tālab tās ir nepārprotami jāizslēdz no 
regulas priekšlikuma teksta, mēs ierosinām tekstā iekļaut preču definīciju.

Grozījums Nr. 123
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 12.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) „pētniecība un izstrāde” ir ģenētisko 
resursu ģenētiskā vai bioķīmiskā sastāva 
izpēte, lai konstatētu faktus un izdarītu 
secinājumus, tostarp izstrādātu 
jauninājumus un praktiska pielietojuma 
metodes; tas neattiecas uz zinātnisku 
darbu, ko veic, lai nodrošinātu atbilstību 
normatīvajām prasībām par veselības 
aizsardzību un drošumu.

Or. en

Pamatojums

Jēdziena „pētniecība un izstrāde” definīcija būtu jāizmanto Nagojas protokola kontekstā. 
Taču tā jāprecizē, iekļaujot vēl vienu teikumu, lai novērstu jebkādu iespējami nepareizu šīs 
definīcijas interpretāciju vai sajaukšanu ar pārbaudēm vai pētījumiem, ko veic, lai 
nodrošinātu atbilstību normatīvajām prasībām saistībā ar veselības aizsardzību un drošumu.
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Grozījums Nr. 124
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tradicionālās zināšanas ir dalībvalstu kompetencē un nebūtu jāapskata šajā regulā.

Grozījums Nr. 125
Gerben-Jan Gerbrandy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Nelikumīgi iegūti ģenētiskie resursi ir 
aizliegti Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Papildus Komisijas paredzētajai pienācīgas pārbaudes sistēmai ir jānosaka ģenētisko resursu 
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nelikumīgas izmantošanas vispārējs aizliegums. Tas paredz pierādīšanas pienākumu pretējai 
pusei, kā tas jau ir paredzēts attiecībā uz nelikumīgu kokmateriālu izmantošanu (Regula (ES) 
Nr. 95/2010) un nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, sekmējot attiecīgo kompetento 
valsts iestāžu tiesvedības procesu un īstenošanas pilnvaras.

Grozījums Nr. 126
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šī panta 1. punktā minētā pienācīgā 
pārbaude neattiecas uz produkta 
(piemēram, augu šķirnes), kas iegūta no 
sākotnējā resursa, turpmāku 
izmantošanu, ja produkts ir lietojams 
ģenētiskais resurss.

Or. de

Grozījums Nr. 127
Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja ģenētisko resursu izcelsme ir 
teritorijās ārpus valstu jurisdikcijas vai ja 
izcelsmes valsti nevar noteikt, vai arī ja 
nav iespējams piešķirt vai saņemt 
iepriekšēju informētu piekrišanu, līdz 
brīdim, kad saskaņā ar Nagojas protokola 
10. pantu tiek izveidots pasaules 
daudzpusējais labumu sadales 
mehānisms, jauni lietotāji iemaksā 
labumu sadales iemaksu Savienības fondā 
no ģenētisko resursu izmantošanas gūto 
labumu sadalei, kura mērķis ir 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšana 
pasaulē.
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Or. en

Grozījums Nr. 128
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a daļa – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) datums un vieta, kad piekļūts 
ģenētiskajiem resursiem vai ar šādiem 
resursiem saistītajām tradicionālajām 
zināšanām,

(1) datums un vieta, kad piekļūts 
ģenētiskajiem resursiem,

Or. en

Pamatojums

Tradicionālās zināšanas ir dalībvalstu kompetencē un nebūtu jāapskata šajā regulā.

Grozījums Nr. 129
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a daļa – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) starptautiski atzīts atbilstības 
sertifikāts, ko attiecībā uz ģenētiskajiem 
resursiem ir izsniegušas Nagojas 
protokola puses, kuras ir reglamentējušas 
savu ģenētisko resursu pieejamību 
saskaņā ar Nagojas protokola 6. pantu, 
vai

Or. en

Grozījums Nr. 130
Anna Rosbach
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Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a daļa – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) apraksts par izmantotajiem 
ģenētiskajiem resursiem vai ar šādiem 
resursiem saistītajām tradicionālajām 
zināšanām, tostarp pieejamie unikālie 
identifikatori,

(2) apraksts par izmantotajiem 
ģenētiskajiem resursiem, tostarp pieejamie 
unikālie identifikatori,

Or. en

Pamatojums

Tradicionālās zināšanas ir dalībvalstu kompetencē un nebūtu jāapskata šajā regulā.

Grozījums Nr. 131
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Esther de 
Lange

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a daļa – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 132
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 133
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 134
Pavel Poc

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Termins „atļauja” ir izmantots Nagojas protokolā, kā arī pašas regulas tekstā. Šā iemesla dēļ 
ir jāsaskaņo terminoloģija, lai izvairītos no pārpratumiem.

Grozījums Nr. 135
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 136
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 137
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tradicionālās zināšanas ir dalībvalstu kompetencē un nebūtu jāapskata šajā regulā.
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Grozījums Nr. 138
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais termina „Savienības reģistrētās kolekcijas” grozījums atbilst iepriekšējiem 
grozījumiem attiecībā uz 19. apsvērumu.

Grozījums Nr. 139
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Esther de 
Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šā panta 1. līdz 3. punktā minētie 
pienākumi attiecas tikai uz turpmākajiem 
lietotājiem, ja šādi lietotāji piekļūst un 
izmanto ģenētiskos resursus tādā veidā, 
kā to darīja sākotnējais lietotājs.

Or. de
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Grozījums Nr. 140
Sophie Auconie

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja ģenētiskais resurss ir iekļauts 
jaunā augu šķirnē, kas laista tirgū, tad 1. 
līdz 3. punktā noteiktās saistības 
neattiecas uz minētās jaunās augu šķirnes 
lietotājiem. Tādējādi prasības, kas 
piemērojamas pirmajam lietotājam, kurš 
izmanto ģenētisko resursu, tiek atceltas.

Or. fr

Pamatojums

Noteikumi, kas paredzēti 4. pantā, nav pielāgoti pētniecībai sēklu nozarē. Lai izveidotu jaunu 
augu šķirni, selekcionāri izmanto ģenētiskos resursus (tostarp tirgū esošās augu šķirnes), 
tādēļ uz šo darbību attiecas šīs regulas darbības joma. Tā kā, laižot šķirni tirgū, ir jau 
pārbaudīts, vai selekcionāri ir ievērojuši protokola noteikumus, tad tie, kas izmanto minēto 
šķirni pētniecības nolūkā, būtu jāatbrīvo no pienākuma pildīt minētās prasības.

Grozījums Nr. 141
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants svītrots
Savienības uzticamās kolekcijas
1. Komisija izveido un uztur uzticamo 
kolekciju Savienības reģistru. Reģistrs ir 
izvietots internetā, ir viegli pieejams 
lietotājiem un tajā ir iekļautas tās 
ģenētisko resursu kolekcijas, kuras 
identificētas kā Savienības uzticamās 
kolekcijas kritērijiem atbilstošas.
2. Katra dalībvalsts pēc tās jurisdikcijā 
esošas kolekcijas pieprasījuma apsver, vai 
šo kolekciju iekļaut uzticamo kolekciju 
Savienības reģistrā. Kad verificēta 
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kolekcijas atbilstība 3. punktā 
izklāstītajiem kritērijiem, dalībvalsts 
nekavējoties paziņo Komisijai kolekcijas 
nosaukumu, kontaktinformāciju un tipu. 
Komisija šādi saņemto informāciju 
nekavējoties iekļauj uzticamo kolekciju 
Savienības reģistrā.
3. Lai kolekciju varētu iekļaut uzticamo 
kolekciju Savienības reģistrā, kolekcijas 
īpašniekam jāpierāda savas iespējas:
(a) izmantot standartizētas procedūras, lai 
ar ģenētisko resursu paraugiem un 
saistīto informāciju apmainītos ar citām 
kolekcijām un lai piegādātu ģenētisko 
resursu paraugus un saistīto informāciju 
trešām personām izmantošanai;
(b) ģenētiskos resursus un saistīto 
informāciju trešām personām 
izmantošanai piegādāt tikai ar 
dokumentāciju, kas pierāda, ka resursiem 
un informācijai piekļūts saskaņā ar 
piemērojamām juridiskajām prasībām 
un — attiecīgā gadījumā — savstarpēji 
saskaņotiem noteikumiem par taisnīgu un 
vienlīdzīgu labumu sadali;
(c) vest uzskaiti par visiem ģenētisko 
resursu paraugiem un saistīto 
informāciju, kas piegādāta trešām 
personām izmantošanai;
(d) ieviest vai izmantot trešām personām 
piegādāto ģenētisko resursu paraugu 
unikālus identifikatorus;
(e) izmantot attiecīgus izsekošanas un 
uzraudzības rīkus attiecībā uz ģenētisko 
resursu paraugu un saistītās informācijas 
apmaiņu ar citām kolekcijām.
4. Dalībvalsts regulāri verificē, ka katra 
tās jurisdikcijā esošā kolekcija, kas 
iekļauta uzticamo kolekciju Savienības
reģistrā, patiešām piemēro 3. punktā 
izklāstītos pasākumus.
Dalībvalsts nekavējoties informē 
Komisiju, ja kāda tās jurisdikcijā esoša 
kolekcija, kas iekļauta Savienības 
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reģistrā, vairs neatbilst 3. punktam.
5. Ja ir pierādījumi, ka uzticamo kolekciju 
Savienības reģistrā iekļauta kolekcija 
nepiemēro 3. punktā izklāstītos 
pasākumus, attiecīgā dalībvalsts bez 
kavēšanās dialogā ar attiecīgās kolekcijas 
īpašnieku noskaidro, kā stāvokli labot.
Komisija izslēdz kolekciju no uzticamo 
kolekciju Savienības reģistra, ja, 
pamatojoties uz informāciju, kas sniegta 
saskaņā ar 4. punktu, tā konstatējusi, ka 
uzticamo kolekciju Savienības reģistrā 
iekļautajai kolekcijai ir ievērojamas vai 
pastāvīgas grūtības izpildīt 3. punktu.
6. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus, lai izveidotu šā panta 
1. līdz 5. punkta īstenošanas procedūras. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
15. panta 2. punktā paredzēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Savienības uzticamās kolekcijas Savienības reģistrētās kolekcijas

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais termina „Savienības reģistrētās kolekcijas” grozījums atbilst iepriekšējiem 
grozījumiem attiecībā uz 19. apsvērumu.

Grozījums Nr. 143
Pavel Poc
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija izveido un uztur uzticamo
kolekciju Savienības reģistru. Reģistrs ir
izvietots internetā, ir viegli pieejams 
lietotājiem un tajā ir iekļautas tās ģenētisko 
resursu kolekcijas, kuras identificētas kā 
Savienības uzticamās kolekcijas kritērijiem 
atbilstošas.

1. Komisija izveido un uztur kolekciju 
Savienības reģistru. Reģistrs ir izvietots 
internetā, ir viegli pieejams lietotājiem un 
tajā ir iekļautas tās ģenētisko resursu 
kolekcijas, kuras identificētas kā 
Savienības reģistrētās kolekcijas 
kritērijiem atbilstošas.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais termina „Savienības reģistrētās kolekcijas” grozījums atbilst iepriekšējiem 
grozījumiem attiecībā uz 19. apsvērumu.

Grozījums Nr. 144
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts pēc tās jurisdikcijā 
esošas kolekcijas pieprasījuma apsver, vai 
šo kolekciju iekļaut uzticamo kolekciju 
Savienības reģistrā. Kad verificēta 
kolekcijas atbilstība 3. punktā 
izklāstītajiem kritērijiem, dalībvalsts 
nekavējoties paziņo Komisijai kolekcijas 
nosaukumu, kontaktinformāciju un tipu. 
Komisija šādi saņemto informāciju 
nekavējoties iekļauj uzticamo kolekciju
Savienības reģistrā.

2. Katra dalībvalsts pēc tās jurisdikcijā 
esošas kolekcijas turētāja pieprasījuma 
apsver, vai šo kolekciju vai tās daļu iekļaut 
kolekciju Savienības reģistrā. Kad 
verificēta kolekcijas atbilstība 3. punktā 
izklāstītajiem kritērijiem, dalībvalsts
nekavējoties paziņo Komisijai kolekcijas 
nosaukumu, kontaktinformāciju un tipu. 
Komisija šādi saņemto informāciju 
nekavējoties iekļauj Savienības reģistrēto 
kolekiju skaitā.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais papildinājums „vai tās daļu” ir saistīts ar to, ka tikai ļoti neliela daļa no 
pašreizējām publiskajām kolekcijām varētu izpildīt prasības, kas izklāstītas regulā par 
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Savienības uzticamām / reģistrētām kolekcijām. Ierosinātais termina „Savienības reģistrētās
kolekcijas” grozījums atbilst iepriekšējiem grozījumiem attiecībā uz 19. apsvērumu.

Grozījums Nr. 145
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai kolekciju varētu iekļaut uzticamo 
kolekciju Savienības reģistrā, kolekcijas 
īpašniekam jāpierāda savas iespējas:

3. Lai kolekciju varētu iekļaut uzticamo 
kolekciju Savienības reģistrā, kolekcijas 
īpašniekam attiecībā uz paraugiem, kam 
piekļūts saskaņā ar šīs regulas 2. pantu,
jāpierāda savas iespējas:

Or. en

Pamatojums

Šādi ierobežojot 5. panta piemērošanas jomu, tikai paraugi, kam piekļūts pēc Nagojas 
protokola stāšanās spēkā, atbildīs 4. panta 4. punkta noteikumiem.

Grozījums Nr. 146
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais termina „Savienības reģistrētās kolekcijas” grozījums atbilst iepriekšējiem 
grozījumiem attiecībā uz 19. apsvērumu.
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Grozījums Nr. 147
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ja ir pierādījumi, ka uzticamo kolekciju 
Savienības reģistrā iekļauta kolekcija 
nepiemēro 3. punktā izklāstītos pasākumus, 
attiecīgā dalībvalsts bez kavēšanās dialogā 
ar attiecīgās kolekcijas īpašnieku 
noskaidro, kā stāvokli labot.

Ja ir pierādījumi, ka kolekciju Savienības 
reģistrā iekļauta kolekcija nepiemēro 
3. punktā izklāstītos pasākumus, attiecīgā 
dalībvalsts bez kavēšanās dialogā ar 
attiecīgās kolekcijas īpašnieku noskaidro, 
kā stāvokli labot.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais termina „Savienības reģistrētās kolekcijas” grozījums atbilst iepriekšējiem 
grozījumiem attiecībā uz 19. apsvērumu.

Grozījums Nr. 148
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Komisija izslēdz kolekciju no uzticamo
kolekciju Savienības reģistra, ja, 
pamatojoties uz informāciju, kas sniegta 
saskaņā ar 4. punktu, tā konstatējusi, ka 
uzticamo kolekciju Savienības reģistrā 
iekļautajai kolekcijai ir ievērojamas vai 
pastāvīgas grūtības izpildīt 3. punktu.

Komisija izslēdz kolekciju no kolekciju 
Savienības reģistra, ja, pamatojoties uz 
informāciju, kas sniegta saskaņā ar 
4. punktu, tā konstatējusi, ka kolekciju 
Savienības reģistrā iekļautajai kolekcijai ir 
ievērojamas vai pastāvīgas grūtības izpildīt 
3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais termina „Savienības reģistrētās kolekcijas” grozījums atbilst iepriekšējiem 
grozījumiem attiecībā uz 19. apsvērumu.
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Grozījums Nr. 149
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt
īstenošanas aktus, lai izveidotu šā panta 
1. līdz 5. punkta īstenošanas procedūras.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
15. panta 2. punktā paredzēto pārbaudes 
procedūru.

6. Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai 
izveidotu šā panta 1. līdz 5. punkta 
īstenošanas procedūras un izveidotu 
procedūras to trešās valstīs esošo 
kolekciju reģistrēšanai, kuras atbilst 
uzticamo Savienības kolekciju kritērijiem, 
tādējādi atbalstot Nagojas protokola 
īstenošanu visā pasaulē. Minētos
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
15. panta 2. punktā paredzēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā par uzticamām kolekcijām būtu jāiekļauj mehānisms, kas ļautu dalībvalstīm un 
Komisijai apsvērt iespēju piemērot šo elementu kolekcijām ārpus ES. Tas atspoguļo kolekciju 
pašreizējās partnerattiecības un sekmēs starptautisko sadarbību.

Grozījums Nr. 150
Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus, lai izveidotu šā panta 
1. līdz 5. punkta īstenošanas procedūras. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
15. panta 2. punktā paredzēto pārbaudes 
procedūru.

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus, lai izveidotu šā panta 
1. līdz 5. punkta īstenošanas procedūras un 
ierosinātu procedūras to trešās valstīs 
esošo kolekciju reģistrēšanai, kuras atbilst 
uzticamo Savienības kolekciju kritērijiem, 
tādējādi atbalstot Nagojas protokola 
īstenošanu visā pasaulē. Šos īstenošanas 
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aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 
2. punktā paredzēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir pašsaprotams, bet saņemts no pastāvīgās pārstāvniecības. Autori iesniedza 
vēl divus citus grozījumus, bet tie nozīmētu visas lauksaimniecības nozares izslēgšanu. Tas, 
protams, nevar būt šo grozījumu mērķis, jo īpaši tāpēc, ka es nevaru būt pārliecināts par 
visām sekām, ko radītu šādas lielas nozares izslēgšana. Labāk būtu minētos grozījumus 
iekļaut Padomes priekšlikumos, jo tad mēs tos varētu atbalstīt trialoga posmā.

Grozījums Nr. 151
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ieceļ koordinācijas centru 
pieejamības un labumu sadales jautājumos, 
kura uzdevums ir sniegt informāciju 
pieteicējiem, kas vēlas piekļūt 
ģenētiskajiem resursiem un ar šādiem 
resursiem saistītajai informācijai
Savienībā, un uzturēt sakarus ar 
Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 
sekretariātu.

3. Komisija ieceļ koordinācijas centru 
pieejamības un labumu sadales jautājumos, 
kura uzdevums ir sniegt informāciju 
pieteicējiem, kas vēlas piekļūt 
ģenētiskajiem resursiem Savienībā, un 
uzturēt sakarus ar Konvencijas par 
bioloģisko daudzveidību sekretariātu.

Or. en

Pamatojums

Tradicionālās zināšanas ir dalībvalstu kompetencē un nebūtu jāapskata šajā regulā.

Grozījums Nr. 152
Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisijas paredzētais koordinācijas 
centrs, kas minēts 3. punktā, nodrošina 
apspriešanos ar attiecīgajām Savienības 
struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 338/97, un valstu 
iestādēm, kas minēto regulu īsteno.

Or. en

Pamatojums

Regula (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to 
tirdzniecību, ir pazīstama kā ES regula par savvaļas dzīvnieku tirdzniecību. Ir svarīgi izveidot 
mehānismu to valstu iestāžu efektīvas sadarbības nodrošināšanai, kas atbildīgas par 
CITES konvencijas un Nagojas protokola īstenošanu, jo tā var efektīvi novērst nelegālu un 
neilgtspējīgu tirdzniecību.

Grozījums Nr. 153
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tradicionālās zināšanas ir dalībvalstu kompetencē un nebūtu jāapskata šajā regulā.

Grozījums Nr. 154
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ikviens, kas saņem publisko 
finansējumu pētniecībai, kura ietver 
ģenētisko resursu un ar ģenētiskajiem 
resursiem saistīto tradicionālo zināšanu 
izmantošanu, finansējuma piešķiršanas 
iestādei deklarē, ka izpildīs vai ir izpildījis
4. pantā paredzētos pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lietotāji kompetentajām iestādēm, kas 
izveidotas saskaņā ar 6. panta 1. punktu, 
deklarāciju par to, ka ir veiktas pienācīgas 
pārbaudes saskaņā ar 4. pantu, iesniedz 
vai nu tad, kad tiek pieprasīta 
tirdzniecības atļauja produktam, kas 
izstrādāts uz ģenētisko resursu vai ar 
šādiem resursiem saistītu tradicionālo 
zināšanu bāzes, vai — ja tirdzniecības 
atļauja nav nepieciešama — kad produkts 
tiek laists tirgū.

2. Dalībvalstis un Komisija lietotājiem, 
kuri pieprasa tirdzniecības atļauju 
produktam, kas izstrādāts, izmantojot 
ģenētiskos resursus vai ar tiem saistītās 
tradicionālās zināšanas, prasa deklarēt, 
ka viņi ir izpildījuši 4. pantā minētos 
pienākumus, un sniegt tam pierādījumus. 
Tās arī pieprasa šādu informāciju, pirms 
produkts tiek laists tirgū, ja tirdzniecības 
atļauja nav nepieciešama.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lietotāji kompetentajām iestādēm, kas 
izveidotas saskaņā ar 6. panta 1. punktu, 
deklarāciju par to, ka ir veiktas pienācīgas 
pārbaudes saskaņā ar 4. pantu, iesniedz vai 
nu tad, kad tiek pieprasīta tirdzniecības 
atļauja produktam, kas izstrādāts uz 
ģenētisko resursu vai ar šādiem resursiem 
saistītu tradicionālo zināšanu bāzes, vai —
ja tirdzniecības atļauja nav 
nepieciešama — kad produkts tiek laists 
tirgū.

2. Lietotāji kompetentajām iestādēm, kas 
izveidotas saskaņā ar 6. panta 1. punktu, 
deklarāciju par to, ka ir veiktas pienācīgas 
pārbaudes saskaņā ar 4. pantu, iesniedz vai 
nu tad, kad tiek pieprasīta tirdzniecības 
atļauja produktam, kas izstrādāts uz 
ģenētisko resursu vai ar šādiem resursiem 
saistītu tradicionālo zināšanu bāzes, vai —
ja tirdzniecības atļauja nav 
nepieciešama — kad produkts tiek laists 
tirgū. Šāda deklarācija nav nepieciešama, 
ja uz izmantotā ģenētiskā resursa 
izcelsmes valsti neattiecas prasība 
saskaņā ar Nagojas protokola 6. pantu
par „Prior Informed Consent” un 
„Mutually Agreed Terms”.

Or. de

Grozījums Nr. 157
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lietotāji kompetentajām iestādēm, kas 
izveidotas saskaņā ar 6. panta 1. punktu, 
deklarāciju par to, ka ir veiktas pienācīgas 
pārbaudes saskaņā ar 4. pantu, iesniedz vai 
nu tad, kad tiek pieprasīta tirdzniecības 
atļauja produktam, kas izstrādāts uz 
ģenētisko resursu vai ar šādiem resursiem 
saistītu tradicionālo zināšanu bāzes, 
vai — ja tirdzniecības atļauja nav 
nepieciešama — kad produkts tiek laists 
tirgū.

2. Lietotāji kompetentajām iestādēm, kas 
izveidotas saskaņā ar 6. panta 1. punktu,
deklarāciju par to, ka ir veiktas pienācīgas 
pārbaudes saskaņā ar 4. pantu, iesniedz vai 
nu tad, kad tiek pieprasīta tirdzniecības 
atļauja produktam, kas izstrādāts uz 
ģenētisko resursu bāzes, vai — ja 
tirdzniecības atļauja nav nepieciešama —
kad produkts tiek laists tirgū.

Or. en
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Pamatojums

Tradicionālās zināšanas ir dalībvalstu kompetencē un nebūtu jāapskata šajā regulā.

Grozījums Nr. 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Kompetentās iestādes pārsūta 
pPieejamības un labumu sadales 
starpniecības centram, Komisijai un / vai 
attiecīgās valsts kompetentajām iestādēm 
saskaņā ar 1. un 2. punktu saņemto 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pavel Poc

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants svītrots
Paraugprakse
1. Ikviena lietotāju apvienība var 
Komisijai iesniegt pieteikumu, lai 
apvienības izstrādātu vai pārraudzītu 
procedūru, rīku vai mehānismu 
kombināciju Komisija atzītu par 
paraugpraksi. Pieteikumu pamato ar 
pierādījumiem un informāciju.
2. Ja, pamatojoties uz lietotāju apvienības 
sniegto informāciju un pierādījumiem, 
Komisija nosaka, ka konkrētā procedūru, 
rīku vai mehānismu kombinācija, ja to 
lietotājs patiešām izmanto, ļauj lietotājam 
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izpildīt 4. un 7. pantā minētos 
pienākumus, tā šo kombināciju atzīst par 
paraugpraksi.
3. Lietotāju apvienība informē Komisiju 
par visām izmaiņām un atjauninājumiem 
atzītajā paraugpraksē, kas par tādu atzīta 
saskaņā ar 2. punktu.
4. Ja no dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm vai citiem avotiem iegūti 
pierādījumi liecina, ka ir atkārtoti 
gadījumi, kad lietotāji, kas izmanto 
paraugpraksi, nepilda savus pienākumus 
saskaņā ar šo regulu, Komisija sarunās ar 
attiecīgo lietotāju apvienību izvērtē, vai 
atkārtotie neievērošanas gadījumi liecina 
par iespējamām paraugprakses 
nepilnībām.
5. Komisija atsauc paraugprakses 
atzīšanu, ja tā ir konstatējusi, ka izmaiņas 
paraugpraksē laupa lietotājam iespēju 
izpildīt 4. un 7. pantā minētos 
pienākumus, vai ja lietotāju atkārtota 
prasību neievērošana ir saistīta ar prakses 
nepilnībām.
6. Komisija izveido un pastāvīgi atjaunina 
atzīto paraugprakšu reģistru internetā. 
Vienā reģistra sadaļā iekļauj 
paraugprakses, kuras Komisija atzinusi 
saskaņā ar šā panta 2. punktu, bet citā 
sadaļā — paraugprakses, kas pieņemtas, 
pamatojoties uz Nagojas protokola 
20. panta 2. punktu.
7. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus, lai izveidotu šā panta 
1. līdz 5. punkta īstenošanas procedūras. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
15. panta 2. punktā paredzēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela
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Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 161
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minētās pārbaudes 
veic saskaņā ar regulāri pārskatītu plānu, 
kura pamatā ir pieeja, kas balstīta riska 
analīzē, un kura galvenos principus 
nosaka Komisija saskaņā ar 15. panta 
2. punktā minēto procedūru. Šādā pieejā 
ņem vērā, ka, ja lietotājs ievēro 
paraugpraksi, kas atzīta saskaņā ar šīs 
regulas 8. panta 2. punktu vai Nagojas 
protokola 20. panta 2. punktu, tas samazina 
risku, ka šis lietotājs varētu neievērot 
noteikumus.

Or. de

Grozījums Nr. 162
Maria do Céu Patrão Neves
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Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minētās pārbaudes 
veic saskaņā ar regulāri pārskatītu plānu, 
kura pamatā ir pieeja, kas balstīta riska 
analīzē. Izstrādājot šo riska analīzē balstīto 
pieeju, Komisija nosaka pamatprincipus 
saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto 
procedūru. Šādā pieejā ņem vērā, ka, ja 
lietotājs ievēro paraugpraksi, kas atzīta 
saskaņā ar šīs regulas 8. panta 2. punktu 
vai Nagojas protokola 20. panta 2. punktu, 
tas samazina risku, ka šis lietotājs varētu 
neievērot noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minētās pārbaudes 
veic saskaņā ar regulāri pārskatītu plānu, 
kura pamatā ir pieeja, kas balstīta riska 
analīzē, un kura galvenos principus 
nosaka Komisija saskaņā ar 15. panta 
2. punktā minēto procedūru. Šādā pieejā 
ņem vērā, ka, ja lietotājs ievēro 
paraugpraksi, kas atzīta saskaņā ar šīs 
regulas 8. panta 2. punktu vai Nagojas 
protokola 20. panta 2. punktu, tas samazina 
risku, ka šis lietotājs varētu neievērot 
noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no tirgus traucējumiem Eiropas Savienībā, Komisijai būtu centralizētā veidā 
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jāizstrādā uz risku balstīta pieeja vai vismaz tās principi.

Grozījums Nr. 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela, Julie Girling

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 165
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. punktā minētajās pārbaudēs 
vismaz:

4. Šā panta 1. punktā minētajās pārbaudēs:

Or. de

Grozījums Nr. 166
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. punktā minētajās pārbaudēs 
vismaz:

4. Šā panta 1. punktā minētajās pārbaudēs:

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

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) veic pārbaudes uz vietas, tostarp 
revīzijas uz vietas,

(c) veic pārbaudes uz vietas,

Or. de

Grozījums Nr. 168
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentās iestādes akceptē 
starptautiski atzītu atbilstības sertifikātu kā 
pierādījumu tam, ka pieeja ģenētiskajiem 
resursiem, uz kuriem tas attiecas, ir 
notikusi saskaņā ar iepriekšēju informētu 
piekrišanu, un tam, ka ir pieņemti 
savstarpēji saskaņoti noteikumi, kā 
paredzēts šo piekrišanu devušās Nagojas 
protokola puses tiesību aktos vai 
regulatīvajās prasībās par pieejamību un 
labumu sadali.

5. Kompetentās iestādes akceptē 
starptautiski atzītu atbilstības sertifikātu kā 
pierādījumu tam, ka pieeja ģenētiskajiem 
resursiem, uz kuriem tas attiecas, ir 
notikusi saskaņā ar iepriekšēju informētu 
piekrišanu, un tam, ka ir pieņemti 
savstarpēji saskaņoti noteikumi, kā 
paredzēts šo piekrišanu devušās Nagojas 
protokola puses tiesību aktos vai 
regulatīvajās prasībās par pieejamību un 
labumu sadali. Ja starptautiski atzīts 
sertifikāts nav pieejams, citi likumīgi 
pieņemami atbilstības veidi būtu jāuzskata 
par pietiekamu apliecinājumu tam, ka 
attiecīgie ģenētiskie resursi ir iegūti 
likumīgi un ka ir pieņemti savstarpēji 
saskaņoti noteikumi.

Or. en
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Grozījums Nr. 169
Julie Girling

Regulas priekšlikums
9. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Īstenošanas kārtība noteiks 
procesuālos aizsardzības pasākumus 
attiecībā uz 7. pantā un 9.–11. pantā 
minētajām procedūrām.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar juridisko principu par pienācīga procesa ievērošanu un Nagojas protokolu ir 
būtiski regulā paredzēt procesuālos aizsardzības pasākumus un kārtību, piemēram, tiesības 
tikt uzklausītam vai pārsūdzēt lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar 7. pantu un 9.–11. pantu, lai 
aizsargātu to personu tiesības, kurām piemēro attiecīgos reglamentējošos noteikumus, jo 
īpaši tādēļ, ka to neievērošanas gadījumā piemēro efektīvus un preventīvus sodus.

Grozījums Nr. 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lietotāji sniedz visu vajadzīgo palīdzību, 
lai atvieglotu 1. punktā minētās pārbaudes, 
jo īpaši attiecībā uz piekļuvi telpām un 
iepazīstināšanu ar dokumentiem vai 
uzskaiti.

6. Tirgus dalībnieki sniedz vajadzīgo 
palīdzību, lai atvieglotu 1. punktā minētās 
pārbaudes.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
9. pants – 7. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bez tam atkarībā no konstatēto trūkumu 
rakstura dalībvalstis var veikt tūlītējus 
pagaidu pasākumus, tostarp aizturēt 
nelikumīgi iegūtos ģenētiskos resursus un 
apturēt konkrētās izmantošanas darbības.

Bez tam atkarībā no konstatēto trūkumu 
rakstura dalībvalstis var veikt tūlītējus 
pagaidu pasākumus, tostarp aizturēt 
nelikumīgi iegūtos ģenētiskos resursus un 
apturēt konkrētās izmantošanas darbības. 
Šiem pagaidu pasākumiem jābūt 
iedarbīgiem, samērīgiem un atturošiem.

Or. en

Pamatojums

Kā noteikts 11. panta 2. punktā, būtu jāprecizē, ka iedarbīgu, samērīgu un atturošu sankciju 
princips ir jāpiemēro arī pagaidu pasākumiem.

Grozījums Nr. 172
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
9. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bez tam atkarībā no konstatēto trūkumu 
rakstura dalībvalstis var veikt tūlītējus 
pagaidu pasākumus, tostarp aizturēt 
nelikumīgi iegūtos ģenētiskos resursus un 
apturēt konkrētās izmantošanas darbības.

Bez tam atkarībā no konstatēto trūkumu 
rakstura dalībvalstis var veikt tūlītējus 
pagaidu pasākumus, tostarp aizturēt
nelikumīgi iegūtos ģenētiskos resursus un 
apturēt konkrētās izmantošanas darbības. 
Šādiem pagaidu pasākumiem jābūt 
efektīviem, samērīgiem un preventīviem.

Or. en

Pamatojums

Kā noteikts Komisijas priekšlikuma 11. panta 2. punktā, ir jāprecizē, ka iedarbīgu, samērīgu 
un atturošu sankciju princips būtu jāpiemēro arī pagaidu pasākumiem.

Grozījums Nr. 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling
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Regulas priekšlikums
9. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bez tam atkarībā no konstatēto trūkumu 
rakstura dalībvalstis var veikt tūlītējus 
pagaidu pasākumus, tostarp aizturēt 
nelikumīgi iegūtos ģenētiskos resursus un 
apturēt konkrētās izmantošanas darbības.

Atkarībā no konstatēto trūkumu rakstura 
dalībvalstis var veikt tūlītējus un 
atbilstīgus pagaidu pasākumus, tostarp 
aizturēt nelikumīgi iegūtos ģenētiskos 
resursus un apturēt konkrētās izmantošanas 
darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis ļauj pusēm iespējamu 
pārkāpumu gadījumā izvirzīt apsūdzības 
vai pārsūdzēt saskaņā ar 7. un 9. pantu 
pieņemtos lēmumus.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Kompetentās iestādes ar citu valstu 
kompetentajām iestādēm un ar Komisiju 
apmainās ar informāciju par to, kā ir 
organizēta pārbaužu sistēma ar mērķi 
uzraudzīt to, kā lietotāji ievēro šo regulu, 
par nopietniem trūkumiem, kas konstatēti 
9. panta 4. punktā un 10. panta 1. punktā 
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minētajās pārbaudēs, un par to, kāda veida 
sankcijas piemērotas saskaņā ar 11. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 176
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Kompetentās iestādes ar citu valstu 
kompetentajām iestādēm un ar Komisiju 
apmainās ar informāciju par to, kā ir 
organizēta pārbaužu sistēma, kuras 
mērķis ir uzraudzīt, kā lietotāji ievēro šo 
regulu, un par nopietniem trūkumiem, kas 
konstatēti 9. panta 1. punktā minētajās 
pārbaudēs, un par to, kāda veida sankcijas 
piemērotas saskaņā ar 11. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Kompetentās iestādes ar citu valstu 
kompetentajām iestādēm un ar Komisiju 
apmainās ar informāciju par to, kā ir 
organizēta pārbaužu sistēma, kuras 
mērķis ir uzraudzīt, kā lietotāji ievēro šo 
regulu, un par nopietniem trūkumiem, kas 
konstatēti 9. panta 1. punktā minētajās 
pārbaudēs, un par to, kāda veida sankcijas 
piemērotas saskaņā ar 11. pantu.

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotu pārbaužu sistēmu visā Eiropas Savienībā un, cik vien iespējams, 
trešās valstīs, kompetentajām iestādēm būtu jāiesaistās dialogā un sadarbībā, lai apmainītos 
ar informāciju par paraugpraksi šādu pārbaužu organizēšanā.

Grozījums Nr. 178
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ar šo izveido Savienības platformu 
jautājumos par ģenētisko resursu 
pieejamību.

Or. en

Pamatojums

Tradicionālās zināšanas ir dalībvalstu kompetencē un nebūtu jāapskata šajā regulā.

Grozījums Nr. 179
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 180
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 181
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Savienības platforma sekmē pieejas 
nosacījumu optimizēšanu Savienības 
līmenī, proti, diskusijas par attiecīgiem 
jautājumiem, tostarp par dalībvalstīs 
izveidoto pieejas režīmu koncepciju un 
funkcionēšanu, vienkāršotu pieeju 
nekomerciālas pētniecības vajadzībām, 
pieejas režīmu kolekcijām Savienībā, 
Savienības ieinteresēto personu pieeju 
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trešās valstīs un paraugprakses apmaiņu. trešās valstīs un paraugprakses apmaiņu. 
Jo īpaši platformai būtu jāatbalsta pieeja, 
ka gadījumos, kad kompetentās iestādes 
neatbild uz piekļuves pieprasījumiem, 
pienācīgas pārbaudes pienākumu uzskata 
par izpildītu un piekļuvei netiek 
paredzētas nekādas turpmākas saistības.

Or. de

Grozījums Nr. 182
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 183
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) izveido katalogu ar katrā dalībvalstī 
pieejamiem un oriģinālajiem 
ģenētiskajiem resursiem saskaņā ar 
Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 
7. pantu. Mērķis ir labāk apzināt 
bioloģisko daudzveidību. Vienlaikus tiks 
sniegts atbalsts trešām valstīm, izstrādājot 
to ģenētisko resursu katalogu, nolūkā 
uzlabot pārredzamību attiecībā uz 
ģenētisko resursu pieejamību;

Or. en

Pamatojums

Atbalsts trešām valstīm var būt tehniska palīdzība, dalīšanās ar zināšanām un finanšu 
līdzekļiem, ja to uzskata par nepieciešamu.

Grozījums Nr. 184
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) tiklīdz darbību sāk Konvencijā par 
bioloģisko daudzveidību paredzētais fonds 
vai cits šim nolūkam izveidots fonds, 
mudina, lai šie fondi nodrošinātu 
finansējumu pētniecībai un ģenētisko 
resursu katalogu izstrādei;

Or. es

Grozījums Nr. 185
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atbalsta rentablu saziņas rīku un 
sistēmu izstrādi un izmantošanu, lai 
kolekcijām un lietotājiem atvieglinātu 
ģenētisko resursu un ar ģenētiskajiem 
resursiem saistīto tradicionālo zināšanu
izmantošanas pārraudzību un izsekošanu;

(c) atbalsta rentablu saziņas rīku un 
sistēmu izstrādi un izmantošanu, lai 
kolekcijām un lietotājiem atvieglinātu 
ģenētisko resursu izmantošanas 
pārraudzību un izsekošanu;

Or. en

Pamatojums

Tradicionālās zināšanas ir dalībvalstu kompetencē un nebūtu jāapskata šajā regulā.

Grozījums Nr. 186
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ik pēc pieciem gadiem pēc pirmā 
ziņojuma Komisija, pamatojoties uz 
ziņojumiem un šīs regulas īstenošanā gūto 
pieredzi, izvērtē šīs regulas darbību un 
lietderību. Ziņojumos Komisija īpašu 
uzmanību pievērš:

a) administratīvajām sekām, kas rodas 
publiskām pētniecības iestādēm, maziem 
vai vidējiem uzņēmumiem un 
mikrouzņēmumiem;
b) nepieciešamībai pārskatīt šīs regulas 
noteikumu īstenošanu attiecībā uz 
tradicionālajām zināšanām, kas saistītas 
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ar ģenētisko resursu izmantošanu, ņemot 
vērā notikumus citās attiecīgajās 
starptautiskajās organizācijās, tostarp 
Pasaules Intelektuālā īpašuma 
organizācijā, ar nosacījumu, ka tie nav 
pretrunā šīs regulas, Konvencijas par 
bioloģisko daudzveidību un Nagojas 
protokola mērķiem;
c) tam, vai nepieciešami vēl citi Savienības 
pasākumi saistībā ar piekļuvi ģenētiskajiem 
resursiem un ar ģenētiskajiem resursiem 
saistītajām tradicionālajām zināšanām ar 
mērķi pilnībā īstenot pamatiedzīvotāju un 
vietējo kopienu tiesības saskaņā ar 
Nagojas protokola 5. panta 2. punktu, 
6. panta 2. punktu, 7. un 12. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Tradicionālās zināšanas ir dalībvalstu kompetencē un nebūtu jāapskata šajā regulā.

Grozījums Nr. 188
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 189
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ik pēc desmit gadiem pēc pirmā 
ziņojuma Komisija, pamatojoties uz 
ziņojumiem un šīs regulas īstenošanā gūto 
pieredzi, izvērtē šīs regulas darbību un 
lietderību. Ziņojumos Komisija īpašu 
uzmanību pievērš administratīvajām 
sekām, kas rodas publiskām pētniecības 
iestādēm, maziem vai vidējiem 
uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem. Tā 

3. Ik pēc desmit gadiem pēc pirmā 
ziņojuma Komisija, pamatojoties uz 
ziņojumiem un šīs regulas īstenošanā gūto 
pieredzi, izvērtē šīs regulas darbību un 
lietderību. Ziņojumos Komisija īpašu 
uzmanību pievērš administratīvajām 
sekām, kas rodas konkrētām nozarēm,
publiskām pētniecības iestādēm, maziem 
vai vidējiem uzņēmumiem un 



AM\937380LV.doc 67/68 PE513.008v01-00

LV

arī apsver, vai nepieciešami vēl citi 
Savienības pasākumi saistībā ar piekļuvi 
ģenētiskajiem resursiem un ar 
ģenētiskajiem resursiem saistītajām 
tradicionālajām zināšanām.

mikrouzņēmumiem. Tā arī apsver, vai 
nepieciešami vēl citi Savienības pasākumi 
saistībā ar piekļuvi ģenētiskajiem 
resursiem un ar ģenētiskajiem resursiem 
saistītajām tradicionālajām zināšanām.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tā kā regulas ietekme dažādās nozarēs var atšķirties, atkarībā no tā, kā dažādās nozares 
strādā un attīstās laika gaitā, Komisijai būtu arī jānovērtē ietekme uz konkrētām nozarēm. 
Turklāt saskaņā ar Nagojas protokola 8. panta c) punktu pusēm, īstenojot protokolu savos 
tiesību aktos, īpaša uzmanība būtu jāpievērš pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo 
ģenētisko resursu nozīmībai.

Grozījums Nr. 191
Gerben-Jan Gerbrandy
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Regulas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Direktīvas 2008/99/EK grozījumi

Ar šo Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra 
Direktīvu 2008/99/EK par vides 
krimināltiesisko aizsardzību1 no ...* groza 
šādi:
(1) direktīvas 3. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„j) ģenētisko resursu nelikumīga 
iegūšana”;
(2) A pielikumā iekļauj šādu ievilkumu:
„– Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. .../2013 par ģenētisko 
resursu pieejamību un to izmantošanā 
iegūto labumu taisnīgu un vienlīdzīgu 
sadali Savienībā”.
__________________
1 OV L 328, 6.12.2008., 28. lpp.
* OV: viens gads pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas.

Or. en


