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Pozmeňujúci návrh 77
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Európska únia uznáva vzájomnú 
závislosť všetkých krajín v oblasti 
genetických zdrojov pre výživu 
a poľnohospodárstvo, ako aj ich osobitnú 
povahu a význam pri dosahovaní 
celosvetovej potravinovej bezpečnosti 
a udržateľného rozvoja 
poľnohospodárstva v súvislosti so 
zmierňovaním chudoby a zmenou klímy,
a v tomto smere uznáva aj základnú úlohu 
medzinárodnej zmluvy o rastlinných 
genetických zdrojoch pre výživu 
a poľnohospodárstvo a komisie FAO pre 
genetické zdroje pre výživu 
a poľnohospodárstvo.

Or. en

Odôvodnenie

V nariadení by sa mal spomenúť význam potravinovej bezpečnosti genetických zdrojov pre 
výživu a poľnohospodárstvo a ich význam pre prispôsobovanie sa zmene klímy.

Pozmeňujúci návrh 78
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2b) Je uznávanou praxou vymieňať si 
všetky rastlinné genetické zdroje pre 
výživu a poľnohospodárstvo na účely 
výskumu, chovu a odbornej prípravy, a to 
podľa podmienok štandardnej dohody o 
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transfere materiálu ) stanovenej v rámci 
medzinárodnej zmluvy o rastlinných 
genetických zdrojoch pre výživu 
a poľnohospodárstvo , ako to určuje 
Memorandum o porozumení v súvislosti 
so zriadením európskeho integrovaného 
systému genetickej banky (AEGIS). V 
súlade s článkom 4.3 protokolu sa uznáva, 
že takáto prax podporuje ciele dohovoru a 
protokolu a nie je v rozpore s nimi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Kompetencie a zodpovednosť za 
praktické vykonávanie opatrení na 
ochranu prístupu a spoločného 
využívania prínosov pre domorodé
a miestne spoločenstvá by mali znášať 
členské štáty a ich súdy.

Or. en

Odôvodnenie

Tradičné poznatky sú v kompetencii členských štátov a nemali by sa riešiť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 80
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Protokol z Nagoje o prístupe ku 
genetickým zdrojom a spravodlivom 

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

a rovnocennom spoločnom využívaní 
prínosov vyplývajúcich z ich používania 
k Dohovoru o biologickej diverzite 
(protokol z Nagoje) je medzinárodná 
zmluva prijatá dňa 29. októbra 2010 
zmluvnými stranami dohovoru. Protokol 
z Nagoje zásadne rozširuje všeobecné 
predpisy Dohovoru o prístupe a peňažnom 
a nepeňažnom rozdelení prínosov na účely 
využitia a prípadnej ďalšej 
komercializácie genetických zdrojov 
a tradičných poznatkov súvisiacich 
s genetickými zdrojmi.

Or. en

Odôvodnenie

V odôvodnení by sa mali aspoň spomenúť nepeňažné príjmy, keďže sú súčasťou protokolu 
z Nagoje (článok 5). Výraz „prípadná“ pred pojmom „ďalšia komercializácia" označuje, že 
komercializácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania (a naozaj je oveľa menej bežná 
ako nekomerčné využívanie).

Pozmeňujúci návrh 81
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Ako sa uvádza aj v článku 3 protokolu z Nagoje, protokolom sa vykonáva článok 15 
Dohovoru o biologickej diverzite (DBD), a preto nemôže rozširovať všeobecné pravidlá 
obsiahnuté v tomto článku DBD.

Pozmeňujúci návrh 82
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 83
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Protokol z Nagoje o prístupe ku 
genetickým zdrojom a spravodlivom 
a rovnocennom spoločnom využívaní 
prínosov vyplývajúcich z ich používania 
k Dohovoru o biologickej diverzite 

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

(protokol z Nagoje) je medzinárodná 
zmluva prijatá dňa 29. októbra 2010 
zmluvnými stranami dohovoru. V 
protokole z Nagoje sa ďalej podrobne 
rozvádzajú všeobecné predpisy Dohovoru 
o prístupe a spoločnom využívaní prínosov 
týkajúce sa genetických zdrojov 
a tradičných poznatkov súvisiacich 
s genetickými zdrojmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Ako sa uvádza aj v článku 3 protokolu z Nagoje, protokolom sa vykonáva článok 15 DBD, a 
preto sa ním nemôžu rozširovať všeobecné pravidlá obsiahnuté v danom článku.

Pozmeňujúci návrh 85
Gerben-Jan Gerbrandy
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Malo by sa zakázať neoprávnené 
získavanie genetických zdrojov alebo 
neoprávnené využívanie, alebo následná
komercializácia výrobkov založených na 
týchto zdrojoch alebo na súvisiacich 
tradičných znalostiach.

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosť náležitej starostlivosti, ktorú zavádza Komisia, sa musí doplniť všeobecným 
zákazom nezákonného používania genetických zdrojov. Tým sa zamieňa dôkazné bremeno, čo 
je už prípadom nezákonne ťaženého dreva (nariadenie (EÚ) č. 995/2010) a NNN rybolovu, a 
uľahčuje sa tým súdny proces a presadzovanie práva zo strany príslušných kompetentných 
vnútroštátnych orgánov.

Pozmeňujúci návrh 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8b) Neoprávnené získavanie genetických 
zdrojov alebo neoprávnené využívanie 
alebo následná komercializácia výrobkov 
založených na takýchto zdrojoch alebo 
súvisiacich tradičných poznatkoch 
podlieha trestným postihom v súlade so 
smernicou Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o 
ochrane životného prostredia 
prostredníctvom trestného práva1.
__________________
1 Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28

Or. en
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Odôvodnenie

Zákaz je potrebné doplniť dostatočne odrádzajúcimi sankciami. V návrhu Komisie sa to 
ponecháva úplne na rozhodnutí členských štátov. Nepredpokladajú sa v ňom trestné sankcie, 
len pokuty, pozastavenie činnosti a zhabanie genetických zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 87
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) Je dôležité, aby sa (v súlade s 
protokolom z Nagoje) vymedzilo, že 
používanie genetických zdrojov sa týka 
výskumu a vývoja v oblasti genetického 
alebo biochemického zloženia genetických 
zdrojov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 88
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) Je dôležité, aby sa (v súlade 
s protokolom z Nagoje) vymedzilo, že 
používanie genetických zdrojov sa týka 
výskumu a vývoja v oblasti genetického 
alebo biochemického zloženia genetických 
zdrojov.
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zmluvnej strany protokolu z Nagoje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) Je dôležité, aby sa (v súlade 
s protokolom z Nagoje) vymedzilo, že 
využívanie genetických zdrojov sa týka 
výskumu a vývoja v oblasti genetického 
alebo biochemického zloženia genetických 
zdrojov.

Or. en

Odôvodnenie

Nejasné vymedzenie „používania/využívania“, ako sa uvádza v článku 3 ods. 6, otvára 
nebezpečné možnosti výkladu. Malo by sa použiť vymedzenie „využívania“ z protokolu 
z Nagoje, pričom je potrebné zaistiť jednotné používanie pojmu. Toto odôvodnenie by 
vyjadrovať definíciu „používania genetických zdrojov“ podľa článku 3 nariadenia, aby sa 
zabránilo zavádzajúcemu výkladu a aby sa zabezpečil súlad s vymedzením „využívania“ 
podľa článku 2 protokolu z Nagoje.

Pozmeňujúci návrh 90
Cristina Gutiérrez Cortnines

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Je dôležité, aby sa (v súlade 
s protokolom z Nagoje) vymedzilo, že 

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

využívanie genetických zdrojov sa týka 
výskumu a vývoja v oblasti genetického 
alebo biochemického zloženia genetických 
zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V súčasnosti neexistuje žiadne 
medzinárodne schválené vymedzenie 
pojmu „tradičné poznatky súvisiace 
s genetickými zdrojmi“ či pojmu „mať“ 
takéto poznatky, pokiaľ ide o domorodé 
a miestne spoločenstvá. 
O medzinárodných vymedzeniach 
uvedených výrazov a pojmov sa rokuje 
v medzivládnom výbore Svetovej 
organizácie duševného vlastníctva. 
V záujme zaistenia flexibility a právnej 
istoty pre poskytovateľov a používateľov 
by sa v tomto nariadení mal uvádzať 
pojem tradičných poznatkov súvisiacich 
s genetickými zdrojmi, ako je opísaný 
v dohodách o spoločnom využívaní 
prínosov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tradičné poznatky sú v kompetencii členských štátov a nemali by sa riešiť v tomto nariadení.
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Pozmeňujúci návrh 92
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) Pokiaľ ide o zaistenie efektívneho 
vykonávania protokolu z Nagoje, všetci 
používatelia genetických zdrojov by mali 
uplatňovať náležitú starostlivosť, aby 
zabezpečili sprístupnenie použitých 
genetických zdrojov v súlade s platnými 
právnymi požiadavkami a podľa potreby 
zaistiť spoločné využívanie prínosov. 
Vzhľadom na rozmanitosť používateľov 
v Európskej únii však nie je vhodné 
predpisovať všetkým používateľom, aby 
prijali rovnaké opatrenia na vykonávanie 
náležitej starostlivosti. Preto by sa mali 
stanoviť len minimálne vlastnosti opatrení 
týkajúcich sa náležitej starostlivosti. 
Osobitný výber nástrojov a opatrení, ktoré 
používatelia uplatnia v rámci náležitej 
starostlivosti, by sa mal podporiť uznaním 
osvedčených postupov, ako aj 
doplnkovými opatreniami na podporu 
odvetvových kódexov správania, 
modelových zmluvných doložiek 
a usmernení s cieľom zvýšiť právnu istotu 
a znížiť náklady. Povinnosť používateľov 
uchovávať informácie týkajúce sa prístupu 
a spoločného využívania prínosov treba 
obmedziť v čase v súlade s časovým 
rozpätím konečnej inovácie.

Or. en

Odôvodnenie

Tradičné poznatky sú v kompetencii členských štátov a nemali by sa riešiť v tomto nariadení.
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Pozmeňujúci návrh 93
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) Pokiaľ ide o zaistenie efektívneho 
vykonávania protokolu z Nagoje, všetci 
používatelia genetických zdrojov a 
tradičných poznatkov súvisiacich s týmito 
zdrojmi, by mali uplatňovať náležitú 
starostlivosť, aby zabezpečili sprístupnenie 
použitých genetických zdrojov a 
súvisiacich tradičných poznatkov v súlade 
s platnými právnymi požiadavkami, a 
podľa potreby zaistiť spoločné využívanie 
prínosov. Vzhľadom na rozmanitosť 
používateľov v Európskej únii však nie je 
vhodné predpisovať všetkým 
používateľom, aby prijali rovnaké 
opatrenia na vykonávanie náležitej 
starostlivosti. Týka sa to predovšetkým 
nasledujúcich používateľov, ktorých by sa 
povinnosť náležitej starostlivosti mala 
týkať, iba pokiaľ majú rovnaký prístup ku 
genetickým zdrojom a využívajú ich 
rovnako, ako pôvodný používateľ. 
Povinnosť používateľov uchovávať 
informácie týkajúce sa prístupu a 
spoločného využívania prínosov treba 
obmedziť v čase, v súlade s časovým 
rozpätím konečnej inovácie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 94
Esther de Lange
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) Pokiaľ ide o zaistenie efektívneho 
vykonávania protokolu z Nagoje, všetci 
používatelia genetických zdrojov 
a tradičných poznatkov súvisiacich 
s týmito zdrojmi by mali uplatňovať 
náležitú starostlivosť, aby zabezpečili 
sprístupnenie použitých genetických 
zdrojov a súvisiacich tradičných poznatkov 
v súlade s platnými právnymi 
požiadavkami a podľa potreby zaistiť 
spoločné využívanie prínosov. Vzhľadom 
na rozmanitosť používateľov v Európskej 
únii však nie je vhodné predpisovať 
všetkým používateľom, aby prijali rovnaké 
opatrenia na vykonávanie náležitej 
starostlivosti. Preto by sa mali stanoviť len 
minimálne vlastnosti opatrení týkajúcich sa 
náležitej starostlivosti. Ide najmä o prípad 
následných používateľov, v prípade 
ktorých by sa povinnosť náležitej 
starostlivosti mala uplatňovať iba 
v prípade, že používatelia pristupujú ku 
genetickým zdrojom a využívajú ich 
v podobe, v akej k nim pôvodne pristúpil 
počiatočný používateľ. Povinnosť 
používateľov uchovávať informácie 
týkajúce sa prístupu a spoločného 
využívania prínosov treba obmedziť v čase 
v súlade s časovým rozpätím konečnej 
inovácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(16) Konkrétny výber používateľov, 
pokiaľ ide o nástroje a opatrenia 
používané na vykonávanie náležitej 
kontroly, by sa mal podporiť 
prostredníctvom uznávania najlepších 
postupov. Pri určovaní opatrení náležitej 
starostlivosti, ktoré sú osobitne vhodné na 
dosiahnutie súladu so systémom 
vykonávania protokolu z Nagoje s vysokou 
mierou právnej istoty a nízkymi nákladmi, 
by mali zohrávať dôležitú úlohu najlepšie
postupy vytvorené používateľmi, ako aj 
doplnkové opatrenia podporujúce 
odvetvové kódexy správania a modelové 
zmluvné doložky. Používatelia by mali mať 
možnosť vychádzať z existujúcich kódexov 
správania týkajúcich sa prístupu 
a využívania prínosov, ktoré vznikli 
pre akademickú obec a rôzne odvetvia 
priemyslu. Združenia používateľov by mali 
mať možnosť požiadať Komisiu, aby 
určila, či je možné uznať za najlepší postup 
osobitnú kombináciu postupov, nástrojov 
alebo mechanizmov, nad ktorými má určité 
združenie dohľad. Príslušné orgány 
členských štátov by mali zohľadniť 
skutočnosť, že uplatňovaním uznaných 
najlepších postupov používateľom sa 
znižuje riziko nedodržania predpisov z jeho 
strany a oprávňuje obmedzenie kontrol 
takéhoto dodržiavania. To isté by malo 
platiť pre najlepšie postupy, ktoré prijme 
kolektív strán protokolu z Nagoje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(18) Zber genetických zdrojov vo voľnej 
prírode vykonávajú súkromní zberatelia 
a spoločnosti, pričom je často určený na 
komerčné účely, a vykonávajú ho takisto
akademickí výskumníci alebo vedecké 
inštitúcie na nekomerčné účely. Vo veľkej 
väčšine prípadov a takmer vo všetkých 
odvetviach sa prístup k novým 
zozbieraným genetickým zdrojom získava 
cez sprostredkovateľov, zbierky alebo 
zástupcov, ktorí získavajú genetické zdroje 
v tretích krajinách.
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Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné jasne odlíšiť verejných a súkromných/komerčných zberateľov. V pôvodnom znení 
sa súkromní/komerční zberatelia nespomínajú, aj keď práve oni sa v podstatnej miere 
podieľajú na komerčnom využívaní genetických zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(18) Zber genetických zdrojov vo voľnej 
prírode je určený na komerčné účely a 
s komerčným zámerom ho vykonávajú 
spoločnosti s osobitnými skúsenosťami 
v oblasti objavovania, zberania a ťažby 
a takisto na nekomerčné účely, na ktoré 
ho vykonávajú univerzitní výskumníci 
alebo zberatelia. Vo veľkej väčšine 
prípadov a takmer vo všetkých odvetviach 
sa prístup k novým zozbieraným 
genetickým zdrojom získava cez 
sprostredkovateľov, zbierky alebo 
zástupcov, ktorí získavajú genetické zdroje 
v tretích krajinách, a to komerčne aj 
nekomerčne.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa siete TRAFFIC existuje mnoho príkladov, že (európske) spoločnosti zapojené do 
výskumu a vývoja, a to aj v oblastiach potravinárstva, vonných látok a liekov, priamo alebo 
cez sprostredkovateľov pracujú v krajinách poskytovateľov, ktoré stanovujú komerčné účely 
zberu genetických zdrojov vo voľnej prírode.

Pozmeňujúci návrh 99
Kriton Arsenis
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(18) Zber genetických zdrojov vo voľnej 
prírode je väčšinou určený na nekomerčné 
účely a vykonávajú ho univerzitní 
výskumníci alebo zberatelia. Vo veľkej 
väčšine prípadov a takmer vo všetkých 
odvetviach sa prístup k novým 
zozbieraným genetickým zdrojom získava 
cez sprostredkovateľov, zbierky alebo 
zástupcov, ktorí získavajú genetické zdroje 
v tretích krajinách. Toto nariadenie by 
malo zabezpečiť, aby všetky 
zainteresované strany dodržiavali 
ustanovenia o vzájomne dohodnutých 
podmienkach pre počiatočný prístup 
dôležitý pre prenos na tretie strany. Na 
tento účel sa na následné použitie alebo 
komercializáciu vyžaduje aj informovaný 
súhlas vopred a vzájomne dohodnuté 
podmienky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(19) Najväčšími dodávateľmi genetických 
zdrojov a tradičných poznatkov súvisiacich 
s genetickými zdrojmi v Európskej únii sú 
zbierky. Treba zriadiť systém 
registrovaných zbierok Európskej únie. 
Ten by zabezpečil, že zbierky zahrnuté do 
registrovaných zbierok Európskej únie 
budú účinne uplatňovať opatrenia na 
výlučné dodávky vzoriek genetických 
zdrojov tretím osobám s dokumentáciou 
dokazujúcou zákonné nadobudnutie 
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a podľa potreby existenciu vzájomne 
dohodnutých podmienkami. Systém 
dôveryhodných zbierok by mal podstatne 
znížiť riziko používania nezákonne 
získaných genetických zdrojov v Európskej 
únii. Príslušné orgány Európskej únie by 
overili, či zbierka spĺňa požiadavky na 
uznanie zbierky za dôveryhodnú zbierku 
Európskej únie. Používatelia, ktorí získajú 
genetický zdroj zo zbierky zahrnutej do 
registra Európskej únie, by sa mali 
považovať za používateľov, ktorí uplatňujú 
náležitú starostlivosť v súvislosti 
s vyhľadávaním všetkých potrebných 
informácií. To by malo byť mimoriadne 
prínosné pre akademických výskumníkov, 
ako aj pre malé a stredné podniky.

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

Or. en

Odôvodnenie

Keďže slovo „dôveryhodný“ je veľmi zavádzajúce, lepšie by bolo použiť neutrálnejší výraz, 
ako napríklad „registrovaný“.

Pozmeňujúci návrh 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Príslušné orgány členských štátov by
mali kontrolovať, či používatelia plnia 
svoje povinnosti. V tejto súvislosti by 
príslušné orgány mali prijímať 
medzinárodne uznané osvedčenia 
o dodržiavaní predpisov ako dôkaz, že sa 
genetické zdroje získali zákonne a že sa 
vzájomne dohodli podmienky. Príslušné 
orgány by tiež mali viesť záznamy 
o kontrolách a príslušné informácie by sa 
mali sprístupniť v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES 
z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti 

(20) Príslušné orgány členských štátov by 
mali kontrolovať, či používatelia plnia 
svoje povinnosti. V tejto súvislosti by 
príslušné orgány mali prijímať 
medzinárodne uznané osvedčenia 
o dodržiavaní predpisov ako dôkaz, že sa 
genetické zdroje získali zákonne a že sa 
vzájomne dohodli podmienky. Ak nie je k 
dispozícii medzinárodný certifikát, za 
dôkaz, že príslušné genetické zdroje sa  
získali zákonne a že boli stanovené 
vzájomne dohodnuté podmienky, by sa 
mali považovať ostatné právne prípustné 
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k informáciám o životnom prostredí.13 formy súladu. Príslušné orgány by tiež 
mali viesť záznamy o kontrolách 
a príslušné informácie by sa mali 
sprístupniť v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES 
z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti 
k informáciám o životnom prostredí.13

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Kriton Arsenis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22a) Únia by mala implementovať 
zásadu spoločného využívania prínosov, 
ako je zakotvená v článku 10 protokolu z 
Nagoje, kým sa nezavedie globálny 
viacstranný mechanizmus, ktorý je 
plánovaný v protokole. Kým sa nezavedie 
globálny viacstranný mechanizmus 
spoločného využívania, mal by sa vytvoriť 
fond Únie na spoločné využívanie 
prínosov na účely zbierania príspevkov na 
spoločné využívanie, ktoré by sa mali 
zameriavať na celosvetovú ochranu 
biologickej diverzity. Na tento účel by sa 
právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie mala delegovať na 
Komisiu, pokiaľ ide o podrobné kritériá a 
pravidlá na spoločné využívanie prínosov 
v situáciách, v ktorých genetické zdroje 
pochádzajú z oblastí mimo jurisdikcie 
členských štátov, krajina pôvodu takýchto 
zdrojov sa nedá určiť alebo nie je možné 
udeliť alebo získať predbežný 
informovaný súhlas. Je osobitne dôležité, 
aby Komisia počas svojich prípravných 
prác uskutočnila náležité konzultácie, a to 
aj na expertnej úrovni. Pri príprave a 
vypracovávaní delegovaných aktov by 
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mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné 
a vhodné postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu a 
Rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Cieľom tohto nariadenia je 
minimalizovať riziko používania 
nezákonných genetických zdrojov alebo 
tradičných poznatkov súvisiacich 
s genetickými zdrojmi v Európskej únii 
a podporiť spravodlivé a rovnocenné 
spoločné využívanie prínosov genetických 
zdrojov alebo tradičných poznatkov 
súvisiacich s genetickými zdrojmi na 
základe vzájomne dohodnutých 
podmienok. Tieto ciele nie je možné 
dosiahnuť na úrovni jednotlivých 
členských štátov, a preto sa na základe ich 
rozsahu a v záujme zaistenia fungovania 
vnútorného trhu ľahšie dosiahnu na úrovni 
Európskej únie. Únia môže preto prijať 
opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity 
podľa článku 5 Zmluvy o založení 
Európskej únie. V súlade so zásadou 
proporcionality v zmysle uvedeného 
článku toto nariadenie neprekračuje rámec 
toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie jeho 
cieľov.

(28) Cieľom tohto nariadenia je 
minimalizovať riziko používania 
nezákonných genetických zdrojov 
v Európskej únii a podporiť spravodlivé 
a rovnocenné spoločné využívanie 
prínosov genetických zdrojov na základe 
vzájomne dohodnutých podmienok. Tieto 
ciele nie je možné dosiahnuť na úrovni 
jednotlivých členských štátov, a preto sa na 
základe ich rozsahu a v záujme zaistenia 
fungovania vnútorného trhu ľahšie 
dosiahnu na úrovni Európskej únie. Únia 
môže preto prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity podľa článku 5 
Zmluvy o založení Európskej únie. 
V súlade so zásadou proporcionality 
v zmysle uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné 
na dosiahnutie jeho cieľov.

Or. en

Odôvodnenie

Tradičné poznatky sú v kompetencii členských štátov a nemali by sa riešiť v tomto nariadení.
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Pozmeňujúci návrh 104
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Protokol z Nagoje má dva piliere: pilier týkajúci sa prístupu ku genetickým zdrojom a pilier 
týkajúci sa dodržiavania predpisov zo strany používateľov. V pôsobnosti tohto nariadenia 
však nie je prístup a spoločné využívanie prínosov ako také, ale skôr to, ako budú používatelia 
dodržiavať príslušné ustanovenia stanovené v protokole z Nagoje.

Pozmeňujúci návrh 105
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá 
upravujúce prístup ku genetickým zdrojom 
a tradičným poznatkom súvisiacim 
s genetickými zdrojmi, ako aj spoločné 
využívanie ich prínosov v súlade 
s ustanoveniami Protokolu z Nagoje 
o prístupe ku genetickým zdrojom 
a spravodlivom a rovnocennom spoločnom 
využívaní prínosov vyplývajúcich z ich 

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

prínosov vyplývajúcich z ich používania 
k Dohovoru o biologickej diverzite (ďalej 
len „protokol z Nagoje“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Protokol z Nagoje má dva piliere: pilier o prístupe a pilier o dodržiavaní predpisov 
používateľmi, ako sa stanovuje aj v dôvodovej správe k návrhu Komisie. V pôsobnosti tohto 
nariadenia však nie je prístup a spoločné využívanie prínosov ako také, ale skôr to, ako budú 
používatelia dodržiavať príslušné ustanovenia stanovené v protokole z Nagoje.

Pozmeňujúci návrh 107
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 108
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Tradičné poznatky sú v kompetencii členských štátov a nemali by sa riešiť v tomto nariadení.
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Pozmeňujúci návrh 109
Kriton Arsenis

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Toto nariadenie sa týka genetických 
zdrojov, ako aj tradičných poznatkov 
súvisiacich s genetickými zdrojmi, ktoré 
budú sprístupnené alebo využívané v rámci 
jurisdikcie krajín pôvodu alebo mimo nej 
po nadobudnutí platnosti protokolu 
z Nagoje v Európskej únii. Týka sa aj 
prínosov, ktoré vyplynú z využívania
takýchto genetických zdrojov a tradičných 
poznatkov súvisiacich s genetickými 
zdrojmi, ako aj následného uplatňovania 
a komercializácie.

Or. en

Odôvodnenie

Skutočnosť je taká, že obrovské množstvá genetických zdrojov sú dostupné mimo jurisdikcie 
ich krajín pôvodu vo forme komodít, s ktorými sa voľne obchoduje. Zamýšľaným účelom 
vývozu týchto genetických zdrojov je však skôr obchodovanie s nimi ako s komoditami, ako 
ich využívanie v podobe genetických zdrojov. Preto je podstatné zaistiť, aby využívanie a 
rozdelenie prínosov z genetických zdrojov prístupných mimo jurisdikcie ich krajiny pôvodu 
patrilo do pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 110
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa netýka genetických 
zdrojov, pri ktorých sú prístup a spoločné 
využitie prínosov upravené 
špecializovaným medzinárodným 
nástrojom, ktorého zmluvnou stranou je 
Európska únia.

Toto nariadenie sa netýka genetických 
zdrojov, pri ktorých sú prístup a spoločné 
využitie prínosov upravené 
špecializovanými medzinárodnými 
nástrojmi, ktorých zmluvnou stranou je 
Európska únia.
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 111
Gaston Franco

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa netýka genetických 
zdrojov, pri ktorých sú prístup a spoločné 
využitie prínosov upravené 
špecializovaným medzinárodným 
nástrojom, ktorého zmluvnou stranou je 
Európska únia .

Toto nariadenie sa netýka genetických 
zdrojov z krajín, ktoré nie sú signatármi 
protokolu z Nagoje a ktoré nemajú právo 
na prístup v súlade s požiadavkami 
zavedenými v protokole z Nagoje. Toto 
nariadenie sa netýka ani genetických 
zdrojov, ktoré sú dostupné ako komodity 
alebo pri ktorých sú prístup a spoločné 
využitie prínosov upravené 
špecializovaným medzinárodným 
nástrojom, ktorého zmluvnou stranou je 
Európska únia. Osobitná pozornosť by sa 
mala venovať užitočnej a dôležitej 
prebiehajúcej práci alebo postupom 
v rámci ostatných medzinárodných 
organizácií za predpokladu, že podporujú 
ciele dohovoru a tohto protokolu a nie sú 
v rozpore s nimi.

Or. en

Odôvodnenie

Pôsobnosť tohto nariadenia by sa mala objasniť, najmä pokiaľ ide o štatút komodít. 
Komodity, ktoré sú dostupné v bežných obchodných kanáloch bez obmedzení, by mali byť
naďalej dostupné bez obmedzení, a preto by sa mali explicitne vylúčiť z návrhu nariadenia. 
Okrem toho by sa mala rozšíriť pôsobnosť druhého odseku článku 2 návrhu nariadenia tak, 
aby sa vzťahoval aj na prebiehajúcu prácu alebo postupy, ako sa opisujú v článku 4.3 
protokolu z Nagoje.

Pozmeňujúci návrh 112
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vzhľadom na osobitný charakter 
biologickej diverzity v poľnohospodárstve 
a jej typické znaky a problémy, ktoré si 
vyžadujú osobitné riešenia sa toto 
nariadenie nevzťahuje na genetické 
zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo, 
pokiaľ tieto zdroje spadajú do pôsobnosti 
súčasných alebo budúcich 
špecializovaných nástrojov v podľa 
článkov 4, 8c, 19 a 20 protokolu z Nagoje.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Vymedzenie katalógu: genetické 
katalógy sa vytvárajú z jedincov patriacich 
k určitým druhom. Ďalšími dôležitými 
položkami sú miestne populácie (krajové 
odrody, ekotypy, endemity, odrody alebo 
aj poddruhy). Na účely vysledovateľnosti 
sa v genetických katalógoch vyžaduje 
nezaujatý spôsob zaznamenávania 
čiarových kódov, ktoré bude založené na 
technológiách sekvencovania DNA.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) „komercializácia“ je prvé 
sprístupnenie výrobku na trhu 
Spoločenstva;

Or. en

Odôvodnenie

V súvislosti s pojmom komercializácia je potrebné právne objasnenie. Navrhované
vymedzenie je v súlade s vymedzením „uvedenia na trh“ v rôznych právnych predpisoch EÚ, 
ako napríklad v nariadení o kozmetických výrobkoch (ES) č. 1223/2009 a v návrhoch 
nariadenia o bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov a nariadenia o trhovom dohľade nad 
výrobkami.

Pozmeňujúci návrh 115
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1b) Koncepcia vysledovateľnosti: 
genetické položky sa musia definovať na 
molekulárnej úrovni s dostatočným 
rozlíšením, aby sa umožnila jednoznačná 
identifikácia ich pôvodu a určenia. Aj 
keď protokol o vysledovateľnosti vyžaduje 
riadnu následnosť udalostí alebo 
používania akejkoľvek položky, 
vysledovateľnosť genetickej zložky si 
vyžaduje jej zaznamenanie na úrovni 
DNA.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) „prístup“ znamená získanie 
genetických zdrojov alebo tradičných 
poznatkov súvisiacich s genetickými 
zdrojmi v rámci zmluvnej strany protokolu 
z Nagoje v súlade s uplatniteľnými 
právnymi predpismi upravujúcimi prístup 
a spoločné využívanie prínosov alebo 
regulačnými požiadavkami danej zmluvnej 
strany;

(4) „prístup“ znamená získanie 
genetických zdrojov v rámci zmluvnej 
strany protokolu z Nagoje v súlade 
s uplatniteľnými právnymi predpismi 
upravujúcimi prístup a spoločné 
využívanie prínosov alebo regulačnými 
požiadavkami danej zmluvnej strany;

Or. en

Odôvodnenie

Tradičné poznatky sú v kompetencii členských štátov a nemali by sa riešiť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 117
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(5) „používateľ“ znamená fyzickú alebo 
právnickú osobu, ktorá používa genetické 
zdroje;

Or. en

Odôvodnenie

Tradičné poznatky sú v kompetencii členských štátov a nemali by sa riešiť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 118
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) „vzájomne dohodnuté podmienky“ 
znamenajú zmluvné ustanovenia 
uzatvorené medzi poskytovateľom 
genetických zdrojov alebo tradičných 
poznatkov súvisiacich s genetickými 
zdrojmi, a používateľom takýchto zdrojov 
alebo poznatkov, ktoré stanovujú osobitné 
podmienky pre spravodlivé a rovnocenné 
spoločné využívanie prínosov takéhoto 
používania a ktoré môžu zahŕňať aj ďalšie 
podmienky používania uvedených zdrojov 
alebo poznatkov;

(7) „vzájomne dohodnuté podmienky“ 
znamenajú zmluvné ustanovenia 
uzatvorené medzi poskytovateľom 
genetických zdrojov a používateľom 
takýchto zdrojov alebo poznatkov, ktoré 
stanovujú osobitné podmienky pre 
spravodlivé a rovnocenné spoločné 
využívanie prínosov takéhoto používania 
a ktoré môžu zahŕňať aj ďalšie podmienky 
používania uvedených zdrojov alebo 
poznatkov;

Or. en

Odôvodnenie

Tradičné poznatky sú v kompetencii členských štátov a nemali by sa riešiť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 119
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) „tradičné poznatky súvisiace 
s genetickými zdrojmi“ znamenajú 
tradičné poznatky domorodých alebo 
miestnych spoločenstiev, ktoré sú dôležité 
pre použitie genetických zdrojov a ktoré 
sú ako také opísané vo vzájomne 
dohodnutých podmienkach 
uplatňovaných na použitie genetických 
zdrojov;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tradičné poznatky sú v kompetencii členských štátov a nemali by sa riešiť v tomto nariadení.
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Pozmeňujúci návrh 120
Kriton Arsenis

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) „nezákonne získané genetické 
zdroje“ označujú genetické zdroje 
a tradičné poznatky súvisiace s 
genetickými zdrojmi získané v rozpore 
s platnými medzinárodnými 
a vnútroštátnymi právnymi predpismi 
alebo regulačnými požiadavkami 
týkajúcimi sa prístupu a spoločného 
využívania prínosov v krajine pôvodu 
alebo s platnými obvyklými zákonmi, 
protokolmi a postupmi domorodých alebo 
miestnych spoločenstiev;

Or. en

Odôvodnenie

Znenie je v súlade s článkom 12 protokolu z Nagoje. Platný predbežný informovaný súhlas 
s prístupom k tradičným poznatkom nemožno získať v rozpore s platnými obvyklými zákonmi, 
protokolmi a postupmi domorodých a miestnych spoločenstiev, ktoré vnútroštátne orgány 
musia zohľadniť pri vykonávaní protokolu.

Pozmeňujúci návrh 121
Kriton Arsenis

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 8b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8b) „biopirátstvo“ je používanie alebo 
následné komerčné využitie nezákonne 
získaných genetických zdrojov, z nich 
odvodených produktov alebo tradičných 
poznatkov súvisiacich s genetickými 
zdrojmi.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Gaston Franco

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 12a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) „komodita“ na účely tohto 
nariadenia znamená genetický zdroj, 
s ktorým sa voľne obchoduje ako 
s komerčným produktom.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhujeme doplniť vymedzenia komodít s cieľom doplniť pozmeňujúci návrh 1 (článok 2), v 
ktorom sa objasňuje, že komodity, ktoré sú dostupné v bežných obchodných kanáloch bez 
obmedzení, by mali byť naďalej dostupné bez obmedzení, a preto by sa mali vylúčiť z návrhu 
nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 123
Gaston Franco

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 12b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12b) „výskum a vývoj“ znamená 
skúmanie a štúdium genetického alebo 
biochemického zloženia genetických 
zdrojov s cieľom zistiť fakty a vyvodiť 
závery vrátane tvorby inovácií a 
praktického využitia; nezahŕňa to žiadnu 
vedeckú prácu vykonávanú v súlade 
s regulačnými požiadavkami v oblasti 
zdravia a bezpečnosti;

Or. en
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Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu „výskum a vývoj“ by sa malo používať v kontexte protokolu z Nagoje. Je 
však potrebná ďalšia veta, aby sa zabránilo prípadnému chybnému výkladu vymedzenia alebo 
zámene so skúmaním a štúdiami, ktoré sa vykonávajú v záujme splnenia regulačných 
požiadaviek súvisiacich so zdravím a bezpečnosťou.

Pozmeňujúci návrh 124
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Tradičné poznatky sú v kompetencii členských štátov a nemali by sa riešiť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 125
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V Únii sa zakazujú nezákonne získané 
genetické zdroje.

Or. en

Odôvodnenie

Systém náležitej starostlivosti, ktorú zavádza Komisia, sa musí doplniť všeobecným zákazom 
nezákonného používania genetických zdrojov. Tým sa zamieňa dôkazné bremeno, čo je už 
prípadom nezákonne ťaženého dreva (nariadenie (EÚ) č. 95/2010) a NNN rybolovu, a 
uľahčuje sa súdny proces a presadzovanie práva zo strany príslušných kompetentných 
vnútroštátnych orgánov.

Pozmeňujúci návrh 126
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Náležitá starostlivosť uvedená v 
odseku 1 sa nevzťahuje na ďalšie použitie 
produktu vyvinutého z pôvodného zdroja 
(napr. rastlinný druh), pokiaľ ide v 
prípade tohto produktu o užitočný 
genetický zdroj.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 127
Kriton Arsenis

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V prípade, že genetické zdroje 
pochádzajú z oblastí mimo vnútroštátnej 
jurisdikcie, ak sa nedá určiť krajina 
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pôvodu alebo ak nie je možné udeliť alebo 
získať predbežný informovaný súhlas, 
noví používatelia zabezpečia spoločné 
využívanie prínosov v prospech fondu 
Únie pre spoločné využívanie prínosov 
určenému na celosvetovú ochranu 
biologickej diverzity, kým sa nevytvorí 
celosvetový mechanizmus pre viacstranné 
spoločné využívanie prínosov v súlade s 
článkom 10 protokolu z Nagoje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno a – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) dátum a miesto prístupu ku genetickým 
zdrojom a tradičným poznatkom 
súvisiacim s týmito zdrojmi;

(1) dátum a miesto prístupu ku genetickým 
zdrojom;

Or. en

Odôvodnenie

Tradičné poznatky sú v kompetencii členských štátov a nemali by sa riešiť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 129
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno a – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) medzinárodne uznávaný certifikát 
zhody v prípade genetických zdrojov 
získaných od strán protokolu z Nagoje, 
ktoré majú regulovaný prístup k svojim 
genetickým zdrojom v súlade s článkom 6 
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protokolu z Nagoje, alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno a – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) opis použitých genetických zdrojov 
a tradičných poznatkov súvisiacich 
s týmito použitými zdrojmi vrátane 
dostupných jedinečných identifikátorov;

(2) opis použitých genetických zdrojov 
vrátane dostupných jedinečných 
identifikátorov;

Or. en

Odôvodnenie

Tradičné poznatky sú v kompetencii členských štátov a nemali by sa riešiť v tomto nariadení.

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

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – bod a – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) zdroj, z ktorého sa priamo získali 
zdroje alebo poznatky, ako aj následní 
používatelia genetických zdrojov alebo 
tradičných poznatkov súvisiacich s týmito 
zdrojmi;

(3) zdroj, z ktorého sa priamo získali 
zdroje alebo poznatky;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 132
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – bod a – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(5) v náležitých prípadoch povolenia na 
prístup a vzájomne dohodnuté podmienky;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 133
Maria do Céu Patrão Neves

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(5) v náležitých prípadoch povolenia na 
prístup a vzájomne dohodnuté podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Pavel Poc

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(5) v náležitých prípadoch povolenia na 
prístup a vzájomne dohodnuté podmienky;

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „povolenie“ sa používa v protokole z Nagoje, ako aj v celom samotnom nariadení. 
Preto je vhodné harmonizovať pojmy, aby sa zabránilo zmätkom.
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Pozmeňujúci návrh 135
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(5) v náležitých prípadoch povolenia na 
prístup a vzájomne dohodnuté podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – bod c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) získajú príslušné povolenie na prístup,
dohodnú vzájomne dohodnuté podmienky, 
resp. ukončia používanie, ak sa zdá, že 
prístup nebol v súlade s uplatniteľnými 
právnymi predpismi týkajúcimi sa prístupu 
a spoločného využívania prínosov alebo 
regulačnými požiadavkami.

(c) získajú príslušné povolenie na prístup a
dohodnú vzájomne dohodnuté podmienky, 
ak sa zdá, že prístup nebol v súlade s 
uplatniteľnými právnymi predpismi 
týkajúcimi sa prístupu a spoločného 
využívania prínosov alebo regulačnými 
požiadavkami.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 137
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Používatelia, ktorí získajú genetický 
zdroj zo zbierky zahrnutej do registra 

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

dôveryhodných zbierok Európskej únie 
uvedeného v článku 5 ods. 1, sa považujú 
za používateľov, ktorí uplatnili náležitú 
starostlivosť, pokiaľ ide o vyhľadanie 
informácií relevantných pre prístup 
a spoločné využívanie genetických 
zdrojov.

Or. en

Odôvodnenie

Tradičné poznatky sú v kompetencii členských štátov a nemali by sa riešiť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 138
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná zmena pojmu „zbierky registrované v Únii“ nadväzuje na predošlé zmeny 
navrhnuté k odôvodneniu 19.

Pozmeňujúci návrh 139
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Esther de 
Lange
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Záväzky vyplývajúce z odsekov 1 až 3 
platia pre následných používateľov, iba 
pokiaľ majú rovnaký prístup ku 
genetickým zdrojom a využívajú ich 
rovnako, ako pôvodný používateľ.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 140
Sophie Auconie

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Keď bol genetický zdroj začlenený do 
novej rastlinnej odrody uvedenej na trh, 
povinnosti uvedené v odsekoch 1 – 3 sa 
nevzťahujú na používateľov tejto novej 
rastlinnej odrody. Povinnosti prvého 
používateľa, ktorý začlenil genetický 
zdroj, sa teda zrušujú.

Or. fr

Odôvodnenie

Článok 4 nie je prispôsobený výskumu v sektore osív. Na vytvorenie novej rastlinnej odrody 
šľachtitelia používajú genetické zdroje (vrátane komercializovaných rastlinných odrôd), 
a podliehajú teda tomuto nariadeniu. Vzhľadom na to, že dodržanie protokolu šľachtiteľmi sa 
overí už pri uvedení na trh, treba oslobodiť od všetkých povinností tých, ktorí používajú 
komercializovanú odrodu na výskumné účely.

Pozmeňujúci návrh 141
Or. de
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Návrh nariadenia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5 vypúšťa sa
Dôveryhodné zbierky Európskej únie
1. Európska komisia zriadi a spravuje 
register dôveryhodných zbierok Európskej 
únie. Ide o internetový register 
jednoducho prístupný pre používateľov, 
ktorý obsahuje zbierky genetických 
zdrojov uznané za zbierky spĺňajúce 
kritériá dôveryhodnej zbierky Európskej 
únie.
2. Každý členský štát posúdi na požiadanie 
zbierky patriacej do jeho jurisdikcie 
zaradenie tejto zbierky do registra 
dôveryhodných zbierok Európskej únie. 
Členský štát overí, či zbierka spĺňa 
kritériá stanovené v odseku 3 
a bezprostredne po tom oznámi Komisii 
názov, kontaktné údaje a druh danej 
zbierky. Komisia ihneď začlení takto 
získané informácie do registra 
dôveryhodných zbierok Európskej únie.
3. Aby bolo možné zaradiť zbierku do 
registra dôveryhodných zbierok Európskej 
únie, majiteľ zbierky musí preukázať, že:
a) uplatňuje štandardizované postupy 
výmeny vzoriek genetických zdrojov 
a súvisiacich informácií s inými zbierkami 
a dodávania vzoriek genetických zdrojov 
a súvisiacich informácií na použitie tretím 
osobám;
b) dodal vzorky genetických zdrojov 
a súvisiace informácie na výlučné použitie 
tretím osobám spolu s dokumentáciou, 
ktorá dokazuje sprístupnenie zdrojov 
a informácií v súlade s uplatniteľnými 
právnymi požiadavkami a podľa potreby 
vzájomne dohodnutými podmienkami pre 
spravodlivé a rovnocenné spoločné 
využívanie prínosov;
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c) uchováva záznamy o všetkých vzorkách 
genetických zdrojov a súvisiacich 
informáciách dodaných na použitie tretím 
osobám;
d) ustanoví alebo používa jedinečné 
identifikátory pre vzorky genetických 
zdrojov dodávané tretím osobám;
e) používa primerané nástroje na 
sledovanie a monitorovanie pri výmene 
vzoriek genetických zdrojov a súvisiacich 
informácií s ostatnými zbierkami.
4. Členské štáty pravidelne overujú, že 
každá zbierka v ich jurisdikcii zahrnutá 
do registra dôveryhodných zbierok 
Európskej únie účinne uplatňuje 
opatrenia stanovené v odseku 3.
Členské štáty bezodkladne informujú 
Komisiu o prípadoch, keď zbierka v ich 
jurisdikcii zahrnutá do registra Európskej 
únie prestane spĺňať požiadavky odseku 
3.
5. Ak existujú dôkazy o tom, že zbierka 
zahrnutá do registra dôveryhodných 
zbierok Európskej únie neuplatňuje 
opatrenia uvedené v odseku 3, dotknutý 
členský štát bezodkladne určí nápravné 
opatrenia na základe rokovaní 
s majiteľom predmetnej zbierky.
Komisia vyradí zbierku z registra 
dôveryhodných zbierok Európskej únie 
v prípade, keď (predovšetkým na základe 
informácií poskytnutých v súlade s 
odsekom 4) určí, že zbierka zahrnutá do 
registra dôveryhodných zbierok Európskej 
únie v závažnej miere alebo trvalo nespĺňa 
ustanovenia odseku 3.
6. Komisia je oprávnená prijímať 
vykonávacie akty na účely stanovenia 
postupov vykonávania odsekov 1 až 5 
tohto článku. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 15 
ods. 2.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Článok 5 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dôveryhodné zbierky Európskej únie Registrované zbierky Európskej únie

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná zmena pojmu „zbierky registrované v Únii“ nadväzuje na predošlé zmeny 
navrhnuté k odôvodneniu 19.

Pozmeňujúci návrh 143
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Európska komisia zriadi a spravuje 
register dôveryhodných zbierok Európskej 
únie. Ide o internetový register jednoducho 
prístupný pre používateľov, ktorý obsahuje 
zbierky genetických zdrojov uznané za 
zbierky spĺňajúce kritériá dôveryhodnej
zbierky Európskej únie.

1. Európska komisia zriadi a spravuje 
register zbierok Európskej únie. Ide 
o internetový register jednoducho 
prístupný pre používateľov, ktorý obsahuje 
zbierky genetických zdrojov uznané za 
zbierky spĺňajúce kritériá registrovanej 
zbierky Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná zmena pojmu „registrované zbierky Únie“ nadväzuje na predošlé zmeny 
navrhnuté k odôvodneniu 19.
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Pozmeňujúci návrh 144
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Každý členský štát posúdi na požiadanie 
zbierky patriacej do jeho jurisdikcie 
zaradenie tejto zbierky do registra 
dôveryhodných zbierok Európskej únie. 
Členský štát overí, či zbierka spĺňa kritériá 
stanovené v odseku 3 a bezprostredne po 
tom oznámi Komisii názov, kontaktné 
údaje a druh danej zbierky. Komisia ihneď 
začlení takto získané informácie do 
registra dôveryhodných zbierok Európskej 
únie.

2. Každý členský štát posúdi na požiadanie 
držiteľa zbierky patriacej do jeho 
jurisdikcie zaradenie tejto zbierky alebo jej 
časti do registra zbierok Európskej únie. 
Členský štát overí, či zbierka spĺňa kritériá 
stanovené v odseku 3 a bezprostredne po 
tom oznámi Komisii názov, kontaktné 
údaje a druh danej zbierky. Komisia ihneď 
začlení takto získané informácie do 
registrovaných zbierok Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované doplnenie výrazu „alebo jej časti“ vyjadruje skutočnosť, že len veľmi malá časť 
existujúcich verejných zbierok by dokázala splniť požiadavky stanovené v nariadení o 
dôveryhodných/registrovaných zbierkach Únie. Navrhovaná zmena pojmu „registrované 
zbierky Únie“ nadväzuje na predošlé zmeny navrhnuté k odôvodneniu 19.

Pozmeňujúci návrh 145
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Aby bolo možné zaradiť zbierku do 
registra dôveryhodných zbierok Európskej 
únie, majiteľ zbierky musí preukázať, že:

3. Aby bolo možné zaradiť zbierku do 
registra dôveryhodných zbierok Európskej 
únie, majiteľ zbierky musí s ohľadom na 
vzorky sprístupňované podľa článku 2 
tohto nariadenia preukázať, že:

Or. en
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Odôvodnenie

Obmedzením pôsobnosti článku 5 v tomto zmysle by požiadavky článku 4 ods. 4 spĺňali len 
vzorky sprístupnené po nadobudnutí účinnosti protokolu z.

Pozmeňujúci návrh 146
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty pravidelne overujú, že každá 
zbierka v ich jurisdikcii zahrnutá do 
registra dôveryhodných zbierok Európskej 
únie účinne uplatňuje opatrenia stanovené 
v odseku 3.

Členské štáty pravidelne overujú, že každá 
zbierka v ich jurisdikcii zahrnutá do 
registra zbierok Európskej únie účinne 
uplatňuje opatrenia stanovené v odseku 3.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná zmena pojmu „registrované zbierky Únie“ nadväzuje na predošlé zmeny 
navrhnuté k odôvodneniu 19.

Pozmeňujúci návrh 147
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak existujú dôkazy o tom, že zbierka 
zahrnutá do registra dôveryhodných
zbierok Európskej únie neuplatňuje 
opatrenia uvedené v odseku 3, dotknutý 
členský štát bezodkladne určí nápravné 
opatrenia na základe rokovaní s majiteľom 
predmetnej zbierky.

Ak existujú dôkazy o tom, že zbierka 
zahrnutá do registra zbierok Európskej únie 
neuplatňuje opatrenia uvedené v odseku 3, 
dotknutý členský štát bezodkladne určí 
nápravné opatrenia na základe rokovaní 
s majiteľom predmetnej zbierky.

Or. en
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Odôvodnenie

Navrhovaná zmena pojmu „registrované zbierky Únie“ nadväzuje na predošlé zmeny 
navrhnuté k odôvodneniu 19.

Pozmeňujúci návrh 148
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia vyradí zbierku z registra 
dôveryhodných zbierok Európskej únie 
v prípade, keď (predovšetkým na základe 
informácií poskytnutých v súlade s 
odsekom 4) určí, že zbierka zahrnutá do 
registra dôveryhodných zbierok Európskej 
únie v závažnej miere alebo trvalo nespĺňa 
ustanovenia odseku 3.

Komisia vyradí zbierku z registra zbierok 
Európskej únie v prípade, keď 
(predovšetkým na základe informácií 
poskytnutých v súlade s odsekom 4) určí, 
že zbierka zahrnutá do registra zbierok 
Európskej únie v závažnej miere alebo 
trvalo nespĺňa ustanovenia odseku 3.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná zmena pojmu „registrované zbierky Únie“ nadväzuje na predošlé zmeny 
navrhnuté k odôvodneniu 19.

Pozmeňujúci návrh 149
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia je oprávnená prijímať
vykonávacie akty na účely stanovenia 
postupov vykonávania odsekov 1 až 5 
tohto článku. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 15 ods. 2.

6. Komisia prijme vykonávacie akty na 
účely stanovenia postupov vykonávania 
odsekov 1 až 5 tohto článku a takisto
s cieľom zvážiť postupy registrácie 
zbierok nachádzajúcich sa v tretích 
krajinách, ktoré spĺňajú kritériá 
dôveryhodných zbierok Únie, aby sa tak 
podporilo celosvetové vykonávanie 
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protokolu z Nagoje. Takéto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh na dôveryhodné zbierky by mal zahŕňať mechanizmus, ktorý členským štátom a Komisii 
umožní zvažovať možné uplatňovanie tohto prvku na zbierky mimo EÚ. Zohľadňuje sa ním 
partnerstvo, ktoré existuje medzi zbierkami, a podporí sa medzinárodná spolupráca.

Pozmeňujúci návrh 150
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia je oprávnená prijímať 
vykonávacie akty na účely stanovenia 
postupov vykonávania odsekov 1 až 5 
tohto článku. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 15 ods. 2.

6. Komisia je oprávnená prijímať 
vykonávacie akty na účely stanovenia 
postupov vykonávania odsekov 1 až 5 
tohto článku a zvážiť navrhnutie postupov 
registrácie zbierok nachádzajúcich sa 
v tretích krajinách, ktoré spĺňajú kritériá 
dôveryhodných zbierok Únie, aby sa tak 
podporilo celosvetové vykonávanie 
protokolu z Nagoje. Tieto vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh, ktorý pochádza zo zápisnice, vyplýva zo znenia textu. Boli 
navrhnuté dva ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktorými sa však vylučuje odvetvie 
poľnohospodárstva. Zdá sa mi, že to nie je sledovaný cieľ. Je to určite tak, keďže si 
nedokážem predstaviť dôsledky vylúčenia takého rozsiahleho odvetvia. Domnievam sa, že na 
základe návrhov Rady môžu získať viac, takže by sme ich mali počas trialógu neustále 
podporovať.
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Pozmeňujúci návrh 151
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia určí kontaktné miesto pre 
prístup a spoločné využívanie zdrojov 
zodpovedné za poskytovanie informácií 
žiadateľom, ktorí v Európskej únii žiadajú 
o prístup ku genetickým zdrojom 
a tradičným poznatkom súvisiacim 
s takýmito zdrojmi, ako aj za styk so 
sekretariátom Dohovoru o biologickej 
diverzite.

3. Komisia určí kontaktné miesto pre 
prístup a spoločné využívanie zdrojov 
zodpovedné za poskytovanie informácií 
žiadateľom, ktorí v Európskej únii žiadajú 
o prístup ku genetickým zdrojom, ako aj za 
styk so sekretariátom Dohovoru 
o biologickej diverzite.

Or. en

Odôvodnenie

Tradičné poznatky sú v kompetencii členských štátov a nemali by sa riešiť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 152
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Kontaktné miesto určené Komisiou v 
bode 3 zaistí konzultácie s príslušnými 
orgánmi Únie zriadenými podľa 
nariadenia (ES) č. 338/97 a 
vnútroštátnymi orgánmi vykonávajúcimi 
toto nariadenie.

Or. en

Odôvodnenie

Nariadenie (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou 
obchodu s nimi je bežne známe ako nariadenie EÚ o obchode s voľne žijúcimi živočíchmi. 
Vytvorenie mechanizmu zaisťujúceho účinnú koordináciu medzi vnútroštátnymi orgánmi 
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zodpovednými za vykonávanie dohovoru CITES a protokolu z Nagoje je rozhodujúce pre 
efektívne riešenie nezákonného aj neudržateľného obchodu.

Pozmeňujúci návrh 153
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty a Komisia požiadajú 
všetkých príjemcov verejných financií 
určených na výskum zahŕňajúci používanie 
genetických zdrojov a tradičných 
poznatkov súvisiacich s genetickými 
zdrojmi, aby vyhlásili, že budú uplatňovať 
náležitú starostlivosť v súlade s článkom 4.

1. Členské štáty a Komisia požiadajú 
všetkých príjemcov verejných financií 
určených na výskum zahŕňajúci používanie 
genetických zdrojov, aby vyhlásili, že budú 
uplatňovať náležitú starostlivosť v súlade 
s článkom 4.

Or. en

Odôvodnenie

Tradičné poznatky sú v kompetencii členských štátov a nemali by sa riešiť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 154
Or. de

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty a Komisia požiadajú 
všetkých príjemcov verejných financií 
určených na výskum zahŕňajúci používanie
genetických zdrojov a tradičných 
poznatkov súvisiacich s genetickými 
zdrojmi, aby vyhlásili, že budú uplatňovať 
náležitú starostlivosť v súlade s článkom
4.

1. Všetci príjemcovia verejných financií 
určených na výskum zahŕňajúci využívanie
genetických zdrojov a tradičných 
poznatkov súvisiacich s genetickými 
zdrojmi pri schválení takéhoto 
financovania podajú orgánu 
poskytujúcemu finančné zdroje 
vyhlásenie, že splnia alebo splnili svoje 
povinnosti podľa článku 4.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 155
Or. de

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Používatelia predložia príslušným 
orgánom zriadeným na základe 
článku 6 ods. 1 vyhlásenie o tom, že 
uplatnili náležitú starostlivosť v súlade 
s článkom 4, pri podaní žiadosti 
o schválenie uvedenia na trh produktu 
založeného na genetických zdrojoch alebo 
tradičných poznatkoch súvisiacich 
s takýmito zdrojmi, alebo v okamihu 
komercializácie, ak schválenie uvedenia 
produktu na trh nie je potrebné.

2. Členské štáty a Komisia požiadajú 
všetkých používateľov žiadajúcich 
o schválenie uvedenia na trh výrobku 
získaného použitím genetických zdrojov 
alebo tradičných poznatkov súvisiacich 
s genetickými zdrojmi, aby vyhlásili 
a poskytli dôkazy, že splnili povinnosti 
podľa článku 4. Rovnako o tieto 
informácie požiadajú pred uvedením 
výrobku na trh, ak schválenie uvedenia 
produktu na trh nie je potrebné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Používatelia predložia príslušným 
orgánom zriadeným na základe článku 6 
ods. 1 vyhlásenie o tom, že uplatnili 
náležitú starostlivosť v súlade s článkom 4, 
pri podaní žiadosti o schválenie uvedenia 
na trh produktu založeného na genetických 
zdrojoch alebo tradičných poznatkoch 
súvisiacich s takýmito zdrojmi, alebo v 
okamihu komercializácie, ak schválenie 
uvedenia produktu na trh nie je potrebné.

2. Používatelia predložia príslušným 
orgánom zriadeným na základe článku 6 
ods. 1 vyhlásenie o tom, že uplatnili 
náležitú starostlivosť v súlade s článkom 4, 
pri podaní žiadosti o schválenie uvedenia 
na trh produktu založeného na genetických 
zdrojoch alebo tradičných poznatkoch 
súvisiacich s takýmito zdrojmi, alebo v 
okamihu komercializácie, ak schválenie 
uvedenia produktu na trh nie je potrebné. 
Toto vyhlásenie sa nevyžaduje, pokiaľ 
krajina pôvodu využitého genetického 
zdroja nevyžaduje predbežný súhlas po 
predchádzajúcom ohlásení ani vzájomne 
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dohodnuté podmienky podľa článku 6 
protokolu z Nagoje.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 157
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Používatelia predložia príslušným 
orgánom zriadeným na základe 
článku 6 ods. 1 vyhlásenie o tom, že 
uplatnili náležitú starostlivosť v súlade 
s článkom 4, pri podaní žiadosti 
o schválenie uvedenia na trh produktu 
založeného na genetických zdrojoch alebo 
tradičných poznatkoch súvisiacich 
s takýmito zdrojmi, alebo v okamihu 
komercializácie, ak schválenie uvedenia 
produktu na trh nie je potrebné.

2. Používatelia predložia príslušným 
orgánom zriadeným na základe 
článku 6 ods. 1 vyhlásenie o tom, že 
uplatnili náležitú starostlivosť v súlade 
s článkom 4, pri podaní žiadosti 
o schválenie uvedenia na trh produktu 
založeného na genetických zdrojoch alebo 
v okamihu komercializácie, ak schválenie 
uvedenia produktu na trh nie je potrebné.

Or. en

Odôvodnenie

Tradičné poznatky sú v kompetencii členských štátov a nemali by sa riešiť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 158
Or. de

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Príslušné orgány predložia
referenčnému stredisku pre prístup 
a spoločné využívanie prínosov, Komisii
a/alebo príslušným orgánom daného štátu 
informácie získané na základe odsekov 1 
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a spoločné využívanie prínosov. a 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pavel Poc

Návrh nariadenia
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8 vypúšťa sa
Osvedčené postupy
1. Akékoľvek združenie používateľov 
môže podať žiadosť Komisii, aby uznala 
kombináciu postupov, nástrojov alebo 
mechanizmov, ktoré určité združenie 
vypracovalo a na ktoré dohliada, ako 
osvedčený postup. Žiadosť je podložená 
dôkazmi a informáciami.
2. Ak Komisia na základe informácií 
a dôkazov predložených združením 
používateľov určí, že osobitná kombinácia 
postupov, nástrojov alebo mechanizmov 
efektívne realizovaných používateľom 
umožňuje používateľovi dodržiavať 
povinnosti vyplývajúce z článkov 4 a 7, 
udelí uznanie osvedčeného postupu.
3. Združenie používateľov informuje 
Komisiu o všetkých zmenách alebo 
aktualizáciách osvedčeného postupu 
uznaného v súlade s odsekom 2.
4. Ak dôkazy príslušných orgánov 
členských štátov alebo iné zdroje uvádzajú 
opakované prípady, keď používatelia 
realizujúci osvedčený postup neplnia 
požiadavky vyplývajúce z tohto 
nariadenia, Komisia v rámci rokovaní 
s príslušným združením používateľov 
preskúma, či opakované prípady 
nesplnenia požiadaviek nepoukazujú na 
možné nedostatky osvedčeného postupu.
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5. Komisia odníme uznanie osvedčeného 
postupu, ak určí, že zmeny osvedčeného 
postupu ohrozujú schopnosť používateľa 
plniť podmienky stanovené v článkoch 4 
a 7 alebo ak opakované prípady neplnenia 
požiadaviek zo strany používateľov súvisia 
s nedostatkami postupu.
6. Komisia zriadi a aktualizuje internetový 
register uznaných osvedčených postupov. 
Tento register v jednej časti obsahuje 
zoznam osvedčených postupov uznaných 
Komisiou v súlade s odsekom 2 tohto 
článku a v druhej časti zobrazuje 
osvedčené postupy prijaté na základe 
článku 20 ods. 2 protokolu z Nagoje.
7. Komisia je oprávnená prijímať 
vykonávacie akty na účely stanovenia 
postupov vykonávania odsekov 1 až 5 
tohto článku. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 15 
ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kontroly uvedené v odseku 1 tohto 
článku sa vykonávajú v súlade 
s pravidelne prehodnocovaným plánom 
na základe prístupu založeného na 
analýze rizika. Pri príprave prístupu 
založeného na analýze rizika členské štáty 
zohľadnia skutočnosť, že vykonávanie 
osvedčených postupov uznaných na 
základe článku 8 ods. 2 tohto nariadenia 
alebo článku 20 ods. 2 protokolu z Nagoje 
znižuje riziko nedodržania predpisov zo 
strany používateľa.

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kontroly uvedené v odseku 1 tohto 
článku sa vykonávajú v súlade s pravidelne 
prehodnocovaným plánom na základe 
prístupu založeného na analýze rizika. Pri 
príprave prístupu založeného na analýze 
rizika členské štáty zohľadnia skutočnosť, 
že vykonávanie osvedčených postupov 
uznaných na základe článku 8 ods. 2 tohto 
nariadenia alebo článku 20 ods. 2 
protokolu z Nagoje znižuje riziko 
nedodržania predpisov zo strany 
používateľa.

2. Kontroly uvedené v odseku 1 tohto 
článku sa vykonávajú v súlade s pravidelne 
prehodnocovaným plánom na základe 
prístupu založeného na analýze rizika, 
pričom najdôležitejšie zásady tohto 
prístupu stanoví Komisia v súlade s 
postupom stanoveným v článku 15 ods. 2. 
Pri tomto prístupe sa zohľadňuje 
skutočnosť, že vykonávanie osvedčených 
postupov uznaných na základe článku 8 
ods. 2 tohto nariadenia alebo článku 20 
ods. 2 protokolu z Nagoje znižuje riziko 
nedodržania predpisov zo strany 
používateľa.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 162
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kontroly uvedené v odseku 1 tohto 
článku sa vykonávajú v súlade s pravidelne 
prehodnocovaným plánom na základe 
prístupu založeného na analýze rizika. Pri 
príprave prístupu založeného na analýze 
rizika členské štáty zohľadnia skutočnosť, 
že vykonávanie osvedčených postupov 
uznaných na základe článku 8 ods. 2 tohto 
nariadenia alebo článku 20 ods. 2 

2. Kontroly uvedené v odseku 1 tohto 
článku sa vykonávajú v súlade s pravidelne 
prehodnocovaným plánom na základe 
prístupu založeného na analýze rizika. Pri 
príprave prístupu založeného na analýze 
rizika Komisia stanoví hlavné zásady 
v súlade s postupom uvedeným 
v článku 15 ods. 2. V takomto prístupe sa 
zohľadňuje skutočnosť, že vykonávanie 
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protokolu z Nagoje znižuje riziko 
nedodržania predpisov zo strany 
používateľa.

osvedčených postupov uznaných na 
základe článku 8 ods. 2 tohto nariadenia 
alebo článku 20 ods. 2 protokolu z Nagoje 
znižuje riziko nedodržania predpisov zo 
strany používateľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kontroly uvedené v odseku 1 tohto 
článku sa vykonávajú v súlade s pravidelne 
prehodnocovaným plánom na základe 
prístupu založeného na analýze rizika. Pri 
príprave prístupu založeného na analýze 
rizika členské štáty zohľadnia skutočnosť, 
že vykonávanie osvedčených postupov 
uznaných na základe článku 8 ods. 2 tohto 
nariadenia alebo článku 20 ods. 2 
protokolu z Nagoje znižuje riziko 
nedodržania predpisov zo strany 
používateľa.

2. Kontroly uvedené v odseku 1 tohto 
článku sa vykonávajú v súlade s pravidelne 
prehodnocovaným plánom na základe 
prístupu založeného na analýze rizika, 
ktorého hlavné zásady ustanoví Komisia 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
15 ods. 2. V takomto prístupe sa 
zohľadňuje skutočnosť, že vykonávanie 
osvedčených postupov uznaných na 
základe článku 8 ods. 2 tohto nariadenia 
alebo článku 20 ods. 2 protokolu z Nagoje 
znižuje riziko nedodržania predpisov zo 
strany používateľa.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabrániť narušeniu trhu v rámci EÚ by Komisia mala centralizovaným spôsobom 
vypracovať prístup založený na hodnotení rizík alebo aspoň jeho zásady.

Pozmeňujúci návrh 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela, Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Kontroly uvedené v odseku 1 zahŕňajú 
aspoň:

4. Kontroly uvedené v odseku 1 zahŕňajú:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 166
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Kontroly uvedené v odseku 1 zahŕňajú 
aspoň:

4. Kontroly uvedené v odseku 1 zahŕňajú:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – bod c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) kontroly na mieste vrátane auditov na 
mieste;

(c) kontroly na mieste;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 168
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Príslušné orgány prijímajú 
medzinárodne uznané osvedčenia 
o dodržiavaní predpisov ako dôkaz o tom, 
že prístup ku genetickým zdrojom, ktorých 
sa osvedčenie týka, sa uskutočnil v súlade 
s predbežným informovaným súhlasom 
a že boli dohodnuté vzájomne dohodnuté 
podmienky, ako sa vyžaduje v 
domovských právnych predpisoch 
o prístupe a spoločnom využívaní prínosov 
alebo v regulačných požiadavkách 
zmluvnej strany protokolu z Nagoje pod 
podmienkou predbežného informovaného 
súhlasu.

5. Príslušné orgány prijímajú 
medzinárodne uznané osvedčenia 
o dodržiavaní predpisov ako dôkaz o tom, 
že prístup ku genetickým zdrojom, ktorých 
sa osvedčenie týka, sa uskutočnil v súlade 
s predbežným informovaným súhlasom 
a že boli dohodnuté vzájomne dohodnuté 
podmienky, ako sa vyžaduje v 
domovských právnych predpisoch 
o prístupe a spoločnom využívaní prínosov 
alebo v regulačných požiadavkách 
zmluvnej strany protokolu z Nagoje pod 
podmienkou predbežného informovaného 
súhlasu. Ak nie je k dispozícii 
medzinárodne uznávaný certifikát, za 
dostatočný dôkaz, že príslušné genetické 
zdroje sa získali zákonne a že boli 
stanovené vzájomne dohodnuté 
podmienky, by sa mali považovať ostatné 
právne prípustné formy súladu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Vo vykonávacích pravidlách sa 
vymedzia procedurálne záruky s ohľadom 
na postupy podľa článkov 7 a 9 až 11.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade so zákonnou zásadou náležitého procesu a protokolu z Nagoje je rozhodujúce, aby 
sa v nariadení zaviedli procedurálne záruky a procesy (ako napríklad právo na vypočutie 
alebo na odvolanie sa proti akýmkoľvek rozhodnutiam podľa článkov 7 a 9 až 11) na ochranu 
práv tých, ktorých sa regulácia týka, najmä preto, že nedodržanie bude postihované účinnými 
a odrádzajúcimi trestami.

Pozmeňujúci návrh 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Používatelia poskytujú všetku pomoc 
potrebnú na uľahčenie vykonávania kontrol 
uvedených v odseku 1, najmä pokiaľ ide 
o prístup do priestorov a predloženie 
dokumentácie alebo záznamov.

6. Používatelia poskytujú všetku pomoc 
potrebnú na uľahčenie vykonávania kontrol 
uvedených v odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem toho, v závislosti od povahy 
zistených nedostatkov, môžu členské štáty 
prijať okamžité predbežné opatrenia 

Okrem toho, v závislosti od povahy 
zistených nedostatkov, môžu členské štáty 
prijať okamžité predbežné opatrenia 



AM\937380SK.doc 59/70 PE513.008v01-00

SK

vrátane (okrem iného) zhabania nezákonne 
získaných genetických zdrojov 
a pozastavenia osobitných činností v rámci 
používania.

vrátane (okrem iného) zhabania nezákonne 
získaných genetických zdrojov 
a pozastavenia osobitných činností v rámci 
používania. Tieto prechodné opatrenia 
musia byť účinné, primerané a 
odrádzajúce.

Or. en

Odôvodnenie

Ako sa uvádza v článku 11 ods. 2, treba objasniť, že zásada účinných, primeraných a 
odrádzajúcich sankcií sa musí vzťahovať aj na prechodné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 172
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem toho, v závislosti od povahy 
zistených nedostatkov, môžu členské štáty 
prijať okamžité predbežné opatrenia 
vrátane (okrem iného) zhabania nezákonne 
získaných genetických zdrojov 
a pozastavenia osobitných činností v rámci 
používania.

Okrem toho, v závislosti od povahy 
zistených nedostatkov, môžu členské štáty 
prijať okamžité predbežné opatrenia 
vrátane (okrem iného) zhabania nezákonne 
získaných genetických zdrojov 
a pozastavenia osobitných činností v rámci 
používania. Takéto prechodné opatrenia 
musia byť účinné, primerané a 
odrádzajúce.

Or. en

Odôvodnenie

Ako sa vymedzuje aj v článku 11 ods. 2 návrhu Komisie, treba objasniť, že zásada účinných, 
primeraných a odrádzajúcich sankcií sa musí vzťahovať aj na prechodné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 7 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem toho, v závislosti od povahy 
zistených nedostatkov, môžu členské štáty 
prijať okamžité predbežné opatrenia 
vrátane (okrem iného) zhabania nezákonne 
získaných genetických zdrojov 
a pozastavenia osobitných činností v rámci 
používania.

V závislosti od povahy zistených 
nedostatkov môžu členské štáty prijať 
okamžité vhodné predbežné opatrenia 
vrátane (okrem iného) zhabania nezákonne 
získaných genetických zdrojov 
a pozastavenia osobitných činností v rámci 
používania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Or. de

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty umožnia stranám 
vznášať obvinenia alebo sa odvolávať 
proti rozhodnutiam prijatým podľa 
článkov 7 a 9 v prípade domnelého 
porušenia pravidiel.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Príslušné orgány si s príslušnými 
orgánmi iných členských štátov a s 
Komisiou vymieňajú informácie o 
systémoch monitorovania dodržiavania 
tejto smernice používateľmi, o závažných 
nedostatkoch, ktoré sa zistili pri kontrolách 
uvedených v článku 9 ods. 4 a článku 10 
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odsek 1 a o druhoch sankcií uložených 
podľa článku 11.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 176
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Príslušné orgány si s príslušnými 
orgánmi iných členských štátov 
a s Komisiou vymieňajú informácie 
o organizácii svojho kontrolného systému 
zameraného na monitorovanie toho, ako 
používatelia dodržiavajú ustanovenia 
tohto nariadenia, a o závažných 
nedostatkoch, ktoré sa zistili pri kontrolách 
uvedených v článku 9 ods. 1, ako aj 
o druhoch sankcií uložených podľa článku 
11.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Príslušné orgány si s príslušnými 
orgánmi iných členských štátov 
a s Komisiou vymieňajú informácie 
o organizácii svojho kontrolného systému 
zameraného na monitorovanie toho, ako 
používatelia dodržiavajú ustanovenia 
tohto nariadenia, a o závažných 
nedostatkoch, ktoré sa zistili pri kontrolách 
uvedených v článku 9 ods. 1, ako aj 
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o druhoch sankcií uložených podľa článku 
11.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zaistenia harmonizovaného systému kontrol v celej Európskej únii, a pokiaľ je to 
možné, v tretích krajinách by sa mali príslušné orgány zapojiť do dialógu a spolupráce na 
výmene najlepších postupov týkajúcich sa organizácie kontrol.

Pozmeňujúci návrh 178
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Týmto sa zriaďuje platforma Európskej 
únie v oblasti prístupu ku genetickým 
zdrojom.

Or. en

Odôvodnenie

Tradičné poznatky sú v kompetencii členských štátov a nemali by sa riešiť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 179
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Týmto sa zriaďuje platforma Európskej 
únie v oblasti prístupu ku genetickým 
zdrojom a tradičným poznatkom 
súvisiacim s genetickými zdrojmi. Členské 
štáty, ktoré majú v úmysle vydať právne 
predpisy v oblasti prístupu ku svojim 
genetickým zdrojom, najskôr vykonajú 
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analýzu vplyvu týchto predpisov a v súlade 
s odsekom 5 predajú výsledok tejto 
analýzy platforme EÚ na kontrolu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 180
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Týmto sa zriaďuje platforma Európskej 
únie v oblasti prístupu ku genetickým 
zdrojom a tradičným poznatkom 
súvisiacim s genetickými zdrojmi. Členské 
štáty, ktoré plánujú prijatie predpisov 
týkajúcich sa prístupu k ich genetickým 
zdrojom, v prvom rade vykonajú 
posúdenie vplyvu týchto predpisov 
a v súlade s postupom zakotveným 
v odseku 5 tohto článku predložia 
výsledok tohto hodnotenia platforme 
Európskej únie na preskúmanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

oblasti prístupu v Európskej únii, prístupu 
zúčastnených strán z Európskej únie v 
tretích krajinách a spoločného využívania 
osvedčených postupov. Táto platforma by 
sa mala zasadiť predovšetkým o to, aby sa 
v prípadoch, v ktorých príslušný orgán na 
žiadosti o prístup neodpovedá, považovala 
povinnosť náležitej starostlivosti za 
splnenú a pre prístup sa neukladali žiadne 
ďalšie záväzky.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 182
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Platforma Európskej únie prispeje k 
zosúladeniu podmienok prístupu na úrovni 
EÚ, a to diskusiami o súvisiacich otázkach 
vrátane tvorby a výkonu režimov prístupu 
zriadených v jednotlivých členských 
štátoch, zjednodušeného prístupu pre 
nekomerčný výskum, postupov zbierok 
v oblasti prístupu v Európskej únii, 
prístupu zúčastnených strán z Európskej 
únie v tretích krajinách a spoločného 
využívania osvedčených postupov. Táto 
platforma by sa mala zasadzovať najmä 
o to, aby sa v prípade, keď príslušné 
orgány nereagujú na žiadosť o prístup, 
považovala povinnosť náležitej 
starostlivosti za splnenú a prístup bol 
schválený bez akýchkoľvek ďalších 
povinností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela
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Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) vytvoria katalóg dostupných a 
pôvodných genetických zdrojov z 
jednotlivých členských štátov v súlade s 
článkom 7 Dohovoru o biodiverzite. 
Cieľom je mať lepšie poznatky 
o biodiverzite. Zároveň podporia tretie 
krajiny pri vytváraní katalógu ich 
genetických zdrojov so zámerom zlepšiť 
transparentnosť prístupu ku genetickým 
zdrojom;

Or. en

Odôvodnenie

Podpora pre tretie krajiny môže mať podobu technickej pomoci, poskytovania znalostí či 
financií, ak sa to považuje za potrebné.

Pozmeňujúci návrh 184
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) po začatí fungovania fondu, ktorého 
vytvorenie sa predpokladá v Dohovore o 
biologickej diverzite, alebo iného fondu, 
ktorý sa v tejto súvislosti vytvorí, 
zabezpečia, aby sa zo spomínaných fondov 
vyčlenili finančné prostriedky na 
preskúmanie a vytvorenie katalógov 
genetických zdrojov;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 185
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podporujú vývoj a používanie nákladovo 
efektívnych komunikačných nástrojov 
a systémov na podporu monitorovania 
a sledovania používania genetických 
zdrojov a tradičných poznatkov 
súvisiacich s genetickými zdrojmi zo 
strany zbierok a používateľov;

c) podporujú vývoj a používanie nákladovo 
efektívnych komunikačných nástrojov 
a systémov na podporu monitorovania 
a sledovania používania genetických 
zdrojov zo strany zbierok a používateľov;

Or. en

Odôvodnenie

Tradičné poznatky sú v kompetencii členských štátov a nemali by sa riešiť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 186
Kriton Arsenis

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každých desať rokov od podania prvej 
správy Komisia na základe správ 
a skúseností s uplatňovaním tohto 
nariadenia vykoná revíziu jeho fungovania 
a účinnosti. Komisia venuje vo svojich 
správach osobitnú pozornosť 
administratívnym dôsledkom na verejné 
výskumné inštitúcie, malé a stredné 
podniky a mikropodniky. Zváži aj potrebu
ďalších opatrení na úrovni EÚ v oblasti 
prístupu ku genetickým zdrojom 
a tradičným poznatkom súvisiacim 
s genetickými zdrojmi.

3. Každých päť rokov od podania prvej 
správy Komisia na základe správ 
a skúseností s uplatňovaním tohto 
nariadenia vykoná revíziu jeho fungovania 
a účinnosti. Komisia venuje vo svojich 
správach osobitnú pozornosť:

a) administratívnym dôsledkom na verejné 
výskumné inštitúcie, malé a stredné 
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podniky a mikropodniky;
b) potrebe kontroly vykonávania 
ustanovení tohto nariadenia, ktoré sa 
týkajú tradičných poznatkov súvisiacich s 
genetickými zdrojmi, a to vzhľadom na 
vývoj v ostatných relevantných 
medzinárodných organizáciách, napríklad 
v Svetovej organizácii duševného 
vlastníctva, za predpokladu, že nie sú v 
rozpore s cieľmi tohto nariadenia, 
Dohovoru o biologickej diverzite a 
protokolu z Nagoje;
c) potrebe ďalších opatrení na úrovni EÚ 
v oblasti prístupu ku genetickým zdrojom 
a tradičným poznatkom súvisiacim 
s genetickými zdrojmi s cieľom v plnej 
miere uplatňovať práva domorodých a 
miestnych spoločenstiev v súlade 
s článkami 5.2, 6.2, 7 a 12 protokolu z 
Nagoje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každých desať rokov od podania prvej 
správy Komisia na základe správ 
a skúseností s uplatňovaním tohto 
nariadenia vykoná revíziu jeho fungovania 
a účinnosti. Komisia venuje vo svojich 
správach osobitnú pozornosť 
administratívnym dôsledkom na verejné 
výskumné inštitúcie, malé a stredné 
podniky a mikropodniky. Zváži aj potrebu 
ďalších opatrení na úrovni EÚ v oblasti 
prístupu ku genetickým zdrojom 
a tradičným poznatkom súvisiacim 
s genetickými zdrojmi.

3. Každých desať rokov od podania prvej 
správy Komisia na základe správ 
a skúseností s uplatňovaním tohto 
nariadenia vykoná revíziu jeho fungovania 
a účinnosti. Komisia venuje vo svojich 
správach osobitnú pozornosť 
administratívnym dôsledkom na verejné 
výskumné inštitúcie, malé a stredné 
podniky a mikropodniky. Zváži aj potrebu 
ďalších opatrení na úrovni EÚ v oblasti 
prístupu ku genetickým zdrojom.
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Or. en

Odôvodnenie

Tradičné poznatky sú v kompetencii členských štátov a nemali by sa riešiť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 188
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každých desať rokov od podania prvej 
správy Komisia na základe správ a 
skúseností s uplatňovaním tohto nariadenia 
vykoná revíziu jeho fungovania a 
účinnosti. Komisia venuje vo svojich 
správach osobitnú pozornosť 
administratívnym dôsledkom na verejné 
výskumné inštitúcie, malé a stredné 
podniky a mikropodniky. Zváži aj potrebu 
ďalších opatrení na úrovni EÚ v oblasti 
prístupu ku genetickým zdrojom a 
tradičným poznatkom súvisiacim s 
genetickými zdrojmi.

3. Každých desať rokov od podania prvej 
správy Komisia na základe správ a 
skúseností s uplatňovaním tohto nariadenia 
vykoná revíziu jeho fungovania a 
účinnosti. Komisia venuje vo svojich 
správach osobitnú pozornosť 
administratívnym dôsledkom na určité 
hospodárske odvetvia, verejné výskumné 
inštitúcie, malé a stredné podniky a 
mikropodniky. Zváži aj potrebu ďalších 
opatrení na úrovni EÚ v oblasti prístupu ku 
genetickým zdrojom a tradičným 
poznatkom súvisiacim s genetickými 
zdrojmi.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 189
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každých desať rokov od podania prvej 
správy Komisia na základe správ 
a skúseností s uplatňovaním tohto 
nariadenia vykoná revíziu jeho fungovania 
a účinnosti. Komisia venuje vo svojich 
správach osobitnú pozornosť 

3. Každých desať rokov od podania prvej 
správy Komisia na základe správ 
a skúseností s uplatňovaním tohto 
nariadenia vykoná revíziu jeho fungovania 
a účinnosti. Komisia venuje vo svojich 
správach osobitnú pozornosť 
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administratívnym dôsledkom na verejné 
výskumné inštitúcie, malé a stredné 
podniky a mikropodniky. Zváži aj potrebu 
ďalších opatrení na úrovni EÚ v oblasti 
prístupu ku genetickým zdrojom 
a tradičným poznatkom súvisiacim 
s genetickými zdrojmi.

administratívnym dôsledkom na konkrétne 
odvetvia, verejné výskumné inštitúcie, 
malé a stredné podniky a mikropodniky. 
Zváži aj potrebu ďalších opatrení na úrovni 
EÚ v oblasti prístupu ku genetickým 
zdrojom a tradičným poznatkom 
súvisiacim s genetickými zdrojmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každých desať rokov od podania prvej 
správy Komisia na základe správ 
a skúseností s uplatňovaním tohto 
nariadenia vykoná revíziu jeho fungovania 
a účinnosti. Komisia venuje vo svojich 
správach osobitnú pozornosť 
administratívnym dôsledkom na verejné 
výskumné inštitúcie, malé a stredné 
podniky a mikropodniky. Zváži aj potrebu 
ďalších opatrení na úrovni EÚ v oblasti 
prístupu ku genetickým zdrojom 
a tradičným poznatkom súvisiacim 
s genetickými zdrojmi.

3. Každých desať rokov od podania prvej 
správy Komisia na základe správ 
a skúseností s uplatňovaním tohto 
nariadenia vykoná revíziu jeho fungovania 
a účinnosti. Komisia venuje vo svojich 
správach osobitnú pozornosť 
administratívnym dôsledkom na konkrétne 
odvetvia, verejné výskumné inštitúcie, 
malé a stredné podniky a mikropodniky. 
Zváži aj potrebu ďalších opatrení na úrovni 
EÚ v oblasti prístupu ku genetickým 
zdrojom a tradičným poznatkom 
súvisiacim s genetickými zdrojmi.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže vplyv nariadenia môže byť na rôzne odvetvia odlišný v závislosti od toho, ako rôzne 
sektory pracujú a vyvíjajú sa v priebehu času, od Komisie by sa malo požadovať, aby merala 
vplyv aj na konkrétne odvetvia. Okrem toho by podľa článku 8 písm. c) protokolu z Nagoje 
strany pri uplatňovaní protokolu v rámci svojich právnych predpisov mali venovať osobitnú 
pozornosť významu genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 191
Gerben-Jan Gerbrandy
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Návrh nariadenia
Článok 16a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 16a
Zmena smernice 2008/99/ES

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2008/99/ES z 19. novembra 2008 
o ochrane životného prostredia 
prostredníctvom trestného práva1 sa 
s účinnosťou od ...* mení takto:
(1) Do článku 3 sa dopĺňa tento bod:
„j) nezákonne získané genetické zdroje“
(2) Do prílohy A sa vkladá táto zarážka:
„– nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. …/2013 z ... o prístupe ku 
genetickým zdrojom a spravodlivom 
a rovnocennom spoločnom využívaní 
prínosov vyplývajúcich z ich používania 
v Európskej únii“.
__________________
1 Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28.
*Ú. v. EÚ: jeden rok od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Or. en


