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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl galimybės naudotis 
genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, 
pasidalijimo Sąjungoje
(COM(2012) 0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012) 0576),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 
straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0322/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Prancūzijos Senato, Italijos Senato ir Švedijos parlamento pagal 
Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas 
nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas 
neatitinka subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į 
Vystymosi komiteto, Žemės ūkio komiteto ir Žuvininkystės komiteto nuomones (A7–
0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 OL C 0, 0000 0 0, p. 0
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) genetiniai ištekliai apima tiek laukinių, 
tiek sukultūrintų arba naminių 
egzempliorių genofondą ir yra svarbūs bei 
vis daugiau naudojami daugelyje ūkio 
sektorių, įskaitant maisto gamybą, miškų 
ūkį, vaistų kūrimą ir biologinės kilmės
atsinaujinančiosios energijos išteklių 
plėtrą;

(2) genetiniai ištekliai apima tiek laukinių, 
tiek sukultūrintų arba naminių 
egzempliorių genofondą ir yra svarbūs bei 
vis daugiau naudojami daugelyje ūkio 
sektorių, įskaitant maisto gamybą, miškų 
ūkį, biotechnologijas, vaistų ir kosmetikos
kūrimą ir gamybą ar biologinės kilmės 
energijos išteklių plėtrą;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) čiabuvių ir vietos bendruomenių 
tradicinės žinios gali labai padėti 
mokslininkams atrasti įdomių genetinių 
arba biocheminių genetinių išteklių 
savybių;

(3) čiabuvių ir vietos bendruomenių 
tradicinės žinios gali labai padėti 
mokslininkams atrasti potencialiai 
vertingų genetinių arba biocheminių 
genetinių išteklių savybių, taip pat 
sužinoti, kokios tradicinį gyvenimo būdą 
įkūnijančių čiabuvių ir vietos 
bendruomenių žinios, inovacijos ir 
praktika galėtų būti svarbios siekiant 
išsaugoti ir tvariai naudoti biologinę 
įvairovę. Tokių bendruomenių teisės, 
nustatytos Tarptautinės darbo 
organizacijos 169 konvencijoje dėl 
čiabuvių tautų ir gentimis gyvenančių 
žmonių ir 2007 m. JT Generalinės 
Asamblėjos priimtoje JT deklaracijoje dėl 
čiabuvių tautų teisių, turėtų būti 
gerbiamos ir tam turėtų padėti Sąjungos 
įgyvendinimo priemonės;

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka Biologinės įvairovės konvencijos 8 straipsnį ir Jungtinių Tautų teisės 
aktus. Čiabuvių ir vietos bendruomenės, išlaikydamos tradicines žinias ir jas taikydamos, 
labai prisideda prie biologinės įvairovės išsaugojimo vietoje ir tai turėtų būti pripažinta.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) svarbu priminti, kad pagal Europos 
patentų konvenciją augalų ir gyvūnų 
veislės ir biologiniai augalų ir gyvūnų 
produkavimo būdai yra nepatentabilūs. 
Kai išradimai grindžiami genetiniais 
ištekliais ar genetinių išteklių elementais, 
paraiškose gauti patentą, kuris, be kita ko, 
apima tuos išteklius, produktus, įskaitant 
išvestinius produktus ir būdus, sukurtus 
naudojant biotechnologijas ar su 
genetiniais ištekliais susijusias tradicines 
žinias, turėtų būti nurodomi ištekliai, o 
informacija apie jų kilmę turėtų būti 
pateikiama atitinkamoms valdžios 
institucijoms ir perduodama 
kompetentingai institucijai. Toks pats 
įpareigojimas turėtų būti taikomas naujas 
augalų veislių teisinei apsaugai;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu priminti Europos patentų konvencijoje įtvirtinta esminį punktą dėl gyviems 
organizmams taikomų patentabilumo išimčių. Siekiant skaidrumo ir veiksmingumo, taip pat 
užtikrinti geresnę stebėseną, nuorodos į genetinius išteklius ir jų kilmę turėtų būti pateikiamos 
registruojant patentus.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) genetiniai ištekliai turėtų būti 
saugomi vietoje ir tvariai naudojami, o 
juos naudojant gauta nauda turėtų būti 
dalijamasi sąžiningai ir teisingai. 
Biologinės įvairovės konvencijos Nagojos 
protokolo dėl galimybės naudotis 
genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei 
teisingo naudos, gaunamos juos 
naudojant, pasidalijimo (Nagojos 
protokolas), kurį 2010 m. spalio 29 d. 
priėmė konvencijos šalys, preambulėje 
patvirtinama, kad taip būtų prisidėta prie 
skurdo panaikinimo, taigi ir prie 
Jungtinių Tautų tūkstantmečio vystymosi 
tikslų siekio. Sąjunga ir dauguma jos 
valstybių narių, kaip konvencijos šalys, 
pasirašė Nagojos protokolą. Turėtų būti 
remiamas gebėjimas veiksmingai 
įgyvendinti šį protokolą;

Or. en

Pagrindimas

Nereikėtų pamiršti, kokia didelė pasaulio gyventojų dalis tiesiogiai priklauso nuo biologinės 
įvairovės kaip pajamų šaltinio. Netinkamo požiūrio į genetinius išteklius skurdžiausiuose 
pasaulio regionuose padariniai jų gyventojams turėtų niokojantį poveikį. Tai buvo pripažinta 
Nagojos protokole, taigi jis turėtų būti tinkamai įgyvendinamas.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Konvencijoje pripažįstama, kad 
valstybės turi suverenias teises į jų 
jurisdikcijoje esančius gamtos išteklius ir 
galią nustatyti galimybes naudotis joms 

(5) Konvencijoje pripažįstama, kad 
valstybės turi suverenias teises į jų 
jurisdikcijoje esančius gamtos išteklius ir 
galią nustatyti galimybes naudotis joms 
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priklausančiais genetiniais ištekliais.
Konvencija visos Šalys įpareigotos 
sudaryti palankias sąlygas naudotis joms 
suvereniai priklausančiais genetiniais 
ištekliais. Visos jos Šalys taip pat 
įpareigojamos sąžiningai bei teisingai su 
genetinius išteklius teikiančia Šalimi 
pasidalyti genetinių išteklių mokslinių 
tyrimų ir plėtros rezultatais bei tuos 
išteklius naudojant komerciniais bei kitais 
tikslais gaunama nauda. Dalijamasi pagal 
abipusiai susitartas sąlygas. Konvencijoje 
taip pat yra nuostatos dėl galimybės 
naudotis tradicinėmis čiabuvių ir vietos 
bendruomenių žiniomis, naujovėmis ir 
veiklos metodais, susijusiais su biologinės 
įvairovės išsaugojimu ir tvariu naudojimu, 
ir naudos, gaunamos jas naudojant, 
pasidalijimo;

priklausančiais genetiniais ištekliais.
Konvencija visos Šalys įpareigotos 
sudaryti palankias sąlygas kitoms šalims 
aplinkos požiūriu pagrįstais tikslais 
naudotis joms suvereniai priklausančiais 
genetiniais ištekliais. Visos jos Šalys taip 
pat įpareigojamos sąžiningai bei teisingai 
su genetinius išteklius teikiančia Šalimi 
pasidalyti genetinių išteklių mokslinių 
tyrimų ir plėtros rezultatais bei tuos 
išteklius naudojant komerciniais bei kitais 
tikslais gaunama nauda. Dalijamasi pagal 
abipusiai susitartas sąlygas. Konvencijoje 
taip pat yra nuostatos dėl galimybės 
naudotis tradicinėmis čiabuvių ir vietos 
bendruomenių žiniomis, naujovėmis ir 
veiklos metodais, susijusiais su biologinės 
įvairovės išsaugojimu ir tvariu naudojimu, 
ir naudos, gaunamos jas naudojant,
pasidalijimo;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu tekstas suderinamas su Biologinės įvairovės konvencijos 15 straipsniu.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) svarbu nustatyti aiškią ir patikimą 
Nagojos protokolo įgyvendinimo sistemą, 
kuri turėtų suteikti daugiau galimybių 
Sąjungos gamtos moksliniams tyrimams ir 
plėtrai. Taip pat būtina užkirsti kelią 
neteisėtai įgytų genetinių išteklių ar su 
genetiniais ištekliais susijusių tradicinių 
žinių naudojimui Sąjungoje ir skatinti 
veiksmingą naudos pasidalijimo 
įsipareigojimų, nustatytų tiekėjų ir 
naudotojų abipusiai susitartose sąlygose, 
įgyvendinimą;

(8) svarbu nustatyti aiškią ir patikimą 
Nagojos protokolo ir atitinkamų 
konvencijos nuostatų įgyvendinimo 
sistemą, kuri turėtų suteikti daugiau 
galimybių Sąjungos gamtos moksliniams 
tyrimams ir plėtrai. Taip pat būtina užkirsti 
kelią neteisėtai įgytų genetinių išteklių ar 
su genetiniais ištekliais susijusių tradicinių 
žinių naudojimui Sąjungoje ir skatinti 
veiksmingą naudos pasidalijimo 
įsipareigojimų, nustatytų tiekėjų ir 
naudotojų abipusiai susitartose sąlygose, 
įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Biologinis piratavimas, t. y. neteisėtas 
genetinių išteklių įsigijimas arba 
neteisėtas jų naudojimas ir paskesnė 
produktų, kurių pagrindą sudaro tokie 
ištekliai, ar susijusių tradicinių žinių 
komercializacija, turėtų būti draudžiamas 
ir jam turėtų būti taikomos baudžiamosios 
sankcijos pagal 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2008/99/EB dėl aplinkos 
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apsaugos pagal baudžiamąją teisę1;

_______________
1 OL L 328, 2006 12 16, p. 28.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant veiksmingumo, tinkamo atsargumo priemonės turi būti paremtos draudimu naudoti ir 
vėliau komercializuoti neteisėtai įgytus genetinius išteklius. Direktyva dėl aplinkos apsaugos 
pagal baudžiamąją teisę taip pat turėtų būti atnaujinta siekiant įtraukti į ją biologinį 
piratavimą kaip nusikalstamą veiką, jei ji padaroma tyčia ar dėl didelio aplaidumo.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) pagal šį reglamentą sukurta sistema 
iš tikrųjų reikalinga ir tam, kad būtų 
išlaikytas ir didinamas šalių, čiabuvių ir 
vietos bendruomenių, taip pat 
suinteresuotųjų subjektų grupių, susijusių 
su galimybėmis naudotis genetiniais 
ištekliais ir naudos, gautos juos 
naudojant, dalybomis, tarpusavio 
pasitikėjimas;

Or. en

Pagrindimas

Didžioji genetinių išteklių dauguma yra Pietų šalyse, ten gyventojai dažnai glaudžiai susiję su 
biologine įvairove. Dėl veiksmingo reglamento padidės mūsų išorės partnerių pasitikėjimas ir 
taip bus užtikrinta tvari prieiga prie genetinių išteklių Europos vartotojams.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant teisinio aiškumo, svarbu, kad 
Nagojos protokolo įgyvendinimo taisyklės 
būtų taikomos tik genetiniams ištekliams ir 
su genetiniais ištekliais susijusioms 
tradicinėms žinioms, gaunamiems po 
Nagojos protokolo įsigaliojimo Sąjungoje;

(9) siekiant teisinio aiškumo, svarbu, kad 
Nagojos protokolo įgyvendinimo taisyklės 
būtų taikomos tik naujai įsigyjamiems ar 
naujai panaudojamiems genetiniams 
ištekliams ir su genetiniais ištekliais 
susijusioms tradicinėms žinioms, kai ši 
veikla vykdoma ar pradedama vykdyti po 
Nagojos protokolo įsigaliojimo Sąjungoje;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu apimti visas su genetinių išteklių naudojimu susijusias veiklos galimybes atsižvelgiant 
į mūsų tarptautinius įsipareigojimus pagal Biologinės įvairovės konvenciją ir Nagojos 
protokolą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) remiantis Nagojos protokolu, svarbu 
apibrėžti, kad genetinių išteklių
panaudojimas – tai su Nagojos protokolo 
Šalyje gautos genetinės medžiagos 
genetine arba biochemine sudėtimi susijusi 
mokslinių tyrimų ir plėtros veikla, apimanti 
iš genetinių išteklių išskirtų atskirų 
sudedamųjų dalių mokslinius tyrimus ir 
plėtrą; Moksliniai tyrimai ir plėtra turėtų 
būti suprantami kaip genetinių išteklių 
genetinės ar biocheminės sudėties tyrimai 
ir analizė siekiant nustatyti faktus ir 
padaryti išvadas, taip pat kurti inovacijas 
ir praktinio taikymo priemones;

Or. en
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Pagrindimas

Sąvoka „moksliniai tyrimai ir plėtra“, vartojama Nagojos protokole pagal Tarptautinės 
gamtos ir gamtos išteklių apsaugos sąjungos (angl. IUCN) vadovą, grindžiama žodyno 
„Oxford Dictionary“ apibrėžtimis ir įprasta sąvokos, kuri taikytina pagal Vienos konvencijos 
dėl tarptautinių sutarčių teisės 31 straipsnio 1 dalį, reikšme.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) kol kas nėra tarptautiniu mastu 
suderintų „su genetiniais ištekliais susijusių 
tradicinių žinių“ ar tokių žinių „turėjimo“ 
čiabuvių ar vietos bendruomenėse 
apibrėžčių. Dėl šių terminų ir sąvokų 
tarptautinių apibrėžčių šiuo metu deramasi 
Pasaulio intelektinės nuosavybės 
organizacijos tarpvyriausybiniame 
komitete.

Or. en

Pagrindimas

Su genetiniais ištekliais susijusios tradicinės žinios Nagojos protokole neapibrėžiamos vien 
tik tarpusavio susitarimu nustatytomis sąvokomis.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti veiksmingą Nagojos 
protokolo įgyvendinimą, visi genetinių 
išteklių ir su tokiais ištekliais susijusių 

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

žinių naudotojai turėtų tinkamomis 
atsargumo priemonėmis užtikrinti, kad jų 
naudojami genetiniai ištekliai ir su jais 
susijusios tradicinės žinios buvo gauti 
laikantis taikomų teisinių reikalavimų ir
kad būtų dalijamasi nauda. Vis dėlto, 
atsižvelgiant į naudotojų įvairovę 
Sąjungoje, nederėtų visų naudotojų 
įpareigoti imtis vienodų tinkamo 
atsargumo priemonių. Konkrečios 
naudotojų pasirinktos tinkamo atsargumo 
priemonės turėtų būti remiamos 
pripažįstant geriausią patirtį ir sektoriaus 
elgesio kodeksus, nustatant standartines 
susitarimo nuostatas ir parengiant gaires, 
kurios suteiktų teisinio tikrumo ir padėtų 
sumažinti išlaidas. Naudotojai turėtų būti 
įpareigoti saugoti su galimybe naudotis ir 
naudos pasidalijimu susijusią informaciją 
tik tam tikrą laikotarpį, kurio trukmė 
nustatoma atsižvelgiant į laikotarpį, per 
kurį gali atsirasti naujovių;

Or. en

Pagrindimas

Tinkamo atsargumo principui, kuris yra šio reglamento pagrindas, neturėtų būti kenkiama 
įterpiant konkrečias nuorodas, dėl kurių jo taikymo sritis iš tiesų siaurinama ir silpninama. 
Ne toks griežtas įpareigojimas imtis tinkamo atsargumo priemonių prieštarautų Nagojos 
protokolo tikslui, todėl to neturėtų būti.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

sąnaudomis, svarbus vaidmuo turėtų tekti 
naudotojų ar organizacijų, turinčių 
interesų ir patirties, susijusių genetinių 
išteklių panaudojimu ir galimybėmis jais 
naudotis, taip pat naudos pasidalijimu,
geriausiai patirčiai. Naudotojai turėtų galėti 
pasinaudoti esamais akademiniam sektoriui 
ir įvairioms ūkio šakoms parengtais 
galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir 
tradicinėmis žiniomis bei naudos 
pasidalijimo elgesio kodeksais, jei jie 
atitinka Nagojos protokolą ir šį 
reglamentą. Naudotojų asociacijos turėtų 
galėti paprašyti Komisijos nustatyti, ar 
konkretus asociacijos prižiūrimas 
procedūrų, priemonių ar mechanizmų 
derinys gali būti pripažintas geriausia 
patirtimi. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos turėtų laikytis požiūrio, kad jei 
naudotojas įgyvendina pripažintą geriausią 
patirtį, mažėja to naudotojo neatitikties 
reikalavimams rizika ir dėl to pagrįstai 
galima sumažinti atitikties patikrinimų 
skaičių. Tas pats principas turėtų būti 
taikomas Nagojos protokolo Šalių 
kolektyviai priimtiems geriausios patirties 
pavyzdžiams;

Or. en

Pagrindimas

Visi susiję subjektai turėtų turėti galimybę siūlyti geriausią patirtį. Tai visų pirma pasakytina 
apie Šiaurės-Pietų organizacijas, čiabuvių ir vietos bendruomenių atstovus, biologinės 
įvairovės išsaugojimo organizacijas ir vartotojų organizacijas, kurios jau taiko naudos 
pasidalijimo principą ir yra tiesiogiai susijusios su šiais klausimais. Šio pakeitimo tikslas –
paskatinti taikyti plataus užmojo geriausią patirtį atsižvelgiant į biologinės įvairovės 
išsaugojimo tikslą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(17) nustatytais naudojimo veiklos etapais 
naudotojai turėtų pranešti apie taikytas 
tinkamo atsargumo priemones ir pateikti 
atitinkamų įrodymų. Tinkami etapai 
tokiems pranešimams yra tuomet, kai iš 
anksto gavus visą reikiamą informaciją ir 
laikantis bendrai sutartų sąlygų 
duodamas sutikimas, gaunamos 
moksliniams tyrimams skirtos lėšos, kai 
atitinkamoms nacionalinėms, 
regioninėms ar tarptautinėms 
institucijoms teikiamas prašymas suteikti 
intelektinės nuosavybės teises, prašoma 
leidimo teikti rinkai produktą, sukurtą 
naudojantis genetiniais ištekliais, arba 
komercializacijos etapas, jei leidimas teikti 
rinkai nereikalingas Pareiškimas, pateiktas 
tuo metu, kai teikiamas prašymas suteikti 
intelektinės nuosavybės teises ar leidimo 
teikti rinkai prašymas, nebūtų paties 
leidimo išdavimo procedūros dalis – toks 
pareiškimas būtų perduodamas pagal šį 
reglamentą įsteigtoms kompetentingoms 
institucijoms;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti priežiūros grandinės vientisumą, taigi ir atsekamumo bei teisinį tikrumą 
visiems, svarbu sugriežtinti naudotojų atitikties stebėseną. Šiuo pakeitimu nustatoma, kada 
pagrindiniais priežiūros etapais reikia atlikti patikras, ir drauge suvienodinama procedūra ir 
vengiama galimų spragų.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) laukinėje gamtoje genetinius išteklius 
daugiausia nekomerciniams tikslams renka 
universitetuose dirbantys tyrėjai ar rinkėjai. 

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

Labai dažnai ir beveik visuose sektoriuose 
naujai surinkti genetiniai ištekliai gaunami 
per tarpininkus, iš kolekcijų ar agentų, 
kurie genetinius išteklius įsigyja trečiosiose 
šalyse; Šiuo reglamentu turėtų būti 
užtikrinta, kad visos susijusios šalys 
laikytųsi bendrai sutartų sąlygų nuostatos, 
taikomos pirminiam naudojimui, 
susijusiam su perdavimu trečiajai šaliai. 
Daugeliu atvejų paskesniam 
panaudojimui ar komercializacijai gali 
reikėti naujo sutikimo, duoto iš anksto 
gavus visą reikiamą informaciją, ir 
bendrai sutartų sąlygų;

Or. en

Pagrindimas

Naudotojai visada turi paisyti priežiūros etapų ir laikytis sutikimo, duodamo iš anksto gavus 
visą reikiamą informaciją, sąlygos ir bendrai sutartų sąlygų. Todėl svarbu aiškiai apibrėžti 
naudotojų įpareigojimus, kai siekiama nustatyti naujas sąlygas tais atvejais, kai naujas 
panaudojimas neatitinka pradinių bendrai sutartų sąlygų ar apimtų daugiau nei jos.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kolekcijos yra svarbūs Sąjungoje 
naudojamų genetinių išteklių ir su 
genetiniais ištekliais susijusių tradicinių 
žinių šaltiniai. Reikėtų sukurti Sąjungos 
patikimų kolekcijų sistemą. Ja būtų 
užtikrinama, kad į Sąjungos patikimų 
kolekcijų registrą įtrauktų kolekcijų 
atžvilgiu būtų veiksmingai taikomos 
priemonės, pagal kurias genetinių išteklių 
pavyzdžiai tretiesiems asmenims būtų 
teikiami tik su dokumentais, kuriais 
įrodomas teisėtas įsigijimas, o prireikus ir 
nustatant abipusiai susitartas sąlygas.
Sukūrus Sąjungos patikimų kolekcijų 
sistemą turėtų gerokai sumažėti neteisėtai 
įgytų genetinių išteklių naudojimo

(19) kolekcijos yra prieinamiausi
Sąjungoje naudojamų genetinių išteklių ir 
su genetiniais ištekliais susijusių tradicinių 
žinių šaltiniai. Kaip šaltiniai jie gali atlikti 
svarbų vaidmenį padėdami kitiems 
naudotojams laikytis savo įsipareigojimų. 
Tuo tikslu reikėtų sukurti Sąjungos 
patikimų kolekcijų sistemą. Ja būtų 
užtikrinama, kad į Sąjungos patikimų 
kolekcijų registrą įtrauktų kolekcijų 
atžvilgiu būtų veiksmingai taikomos 
priemonės, pagal kurias genetinių išteklių 
pavyzdžiai tretiesiems asmenims būtų 
teikiami tik su dokumentais, kuriais 
įrodomas teisėtas įsigijimas, o prireikus ir 
nustatant abipusiai susitartas sąlygas.
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Sąjungoje riziką. Valstybių narių 
kompetentingos institucijos patikrintų, ar 
kolekcija atitinka pripažinimo Sąjungos 
patikima kolekcija reikalavimus. Turėtų 
būti laikoma, kad naudotojai, kurie įsigyja 
genetinius išteklius iš kolekcijos, įtrauktos 
į Sąjungos registrą, ėmėsi tinkamo 
atsargumo priemonių visai reikiamai 
informacijai surinkti. Tokia nuostata turėtų 
būti itin naudinga mokslininkams 
akademikams ir mažosioms bei vidutinėms 
įmonėms;

Sukūrus Sąjungos patikimų kolekcijų 
sistemą turėtų gerokai sumažėti neteisėtai 
įgytų genetinių išteklių panaudojimo
Sąjungoje riziką. Valstybių narių 
kompetentingos institucijos patikrintų, ar 
kolekcija atitinka pripažinimo Sąjungos 
patikima kolekcija reikalavimus. Turėtų 
būti laikoma, kad naudotojai, kurie įsigyja 
genetinius išteklius iš kolekcijos, įtrauktos 
į Sąjungos registrą, ėmėsi tinkamo 
atsargumo priemonių visai reikiamai 
informacijai surinkti. Tokia nuostata turėtų 
būti itin naudinga mokslininkams 
akademikams ir mažosioms bei vidutinėms 
įmonėms;

Or. en

Pagrindimas

Kolekcijos atlieka pagrindinį vaidmenį Sąjungos genetinių išteklių priežiūros grandinėje. 
Todėl reikia aiškiai atkreipti dėmesį į jų, kaip šaltinių, o ne tiekėjų, vaidmenį ir dar kartą 
pabrėžti, kokie jie svarbūs kaip tarpininkai, kurie dažnai yra grandinės pradžioje.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Sąjunga turėtų aktyviau užtikrinti, 
kad būtų pasiekti Nagojos protokolo 
tikslai, susiję su tarptautiniais 
daugiašaliais naudos pasidalijimo 
mechanizmais, kad būtų padidinti 
ištekliai, skirti biologinės įvairovės 
išsaugojimui ir tvariam jos komponentų 
naudojimui pasaulyje;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu pagal Biologinės įvairovės konvenciją vyksta tarptautinės derybos siekiant 
įgyvendinti Nagojos protokolo 10 straipsnyje apibrėžtą pasaulinį daugiašalį naudos 
pasidalijimo mechanizmą. Sąjunga yra šių derybų šalis, ji turėtų pademonstruoti, kad jai rūpi 
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šie klausimai, t. y. įgyvendinti savo tikslus naudodama Sąjungos naudos pasidalijimo fondą 
anksčiau nei bus sukurti pasauliniai mechanizmai, kad būtų prisidėta prie biologinės 
įvairovės išsaugojimo pasaulio mastu.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22b) kol dar nenustatytas Protokole 
numatytas pasaulinis daugiašalis 
mechanizmas, Sąjunga turėtų taikyti 
Nagojos protokolo 10 straipsnyje įtvirtintą 
naudos pasidalijimo principą. Kol bus 
pradėtas taikyti daugiašalis mechanizmas, 
turėtų būti įsteigtas Sąjungos naudos 
pasidalijimo fondas, į kurį būtų renkamos 
naudos pasidalijimo įmokos, skiriamos 
biologinei įvairovei pasaulyje išsaugoti. 
Dėl to pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 
aktus, kuriais nustatomi išsamūs kriterijai 
ir naudos pasidalijimo taisyklės tais 
atvejais, kai genetiniai ištekliai yra kilę iš 
vietovių, neįeinančių į valstybių narių 
jurisdikciją, arba kai tokių išteklių kilmės 
šalis negali būti nustatyta arba 
neįmanoma suteikti ar gauti sutikimo, 
duoto iš anksto gavus visą reikiamą 
informaciją. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais 
susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama 
jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pateikti gaires, susijusias su deleguotųjų aktų nuostatomis dėl genetinių išteklių 
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teikiamos naudos pasidalijimo, kai ištekliai kilę iš nacionalinei jurisdikcijai nepriklausančių 
vietovių arba kai kilmės šalies ar bendrai sutartų sąlygų neįmanoma nustatyti.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento tikslas – sąžiningas ir 
teisingas naudos, gaunamos naudojant 
genetinius išteklius, pasidalijimas, taip 
prisidedant prie biologinės įvairovės 
išsaugojimo ir tvaraus jos sudedamųjų 
dalių naudojimo atsižvelgiant į Biologinės 
įvairovės konvencijos (toliau –
Konvencija) tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu prisiminti Nagojos protokolo tikslą, kuris nurodytas jo 1 straipsnyje, taip pat tikslus, 
dėl kurių jis buvo priimtas, t. y. Biologinės įvairovės konvenciją.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šis reglamentas taikomas genetiniams 
ištekliams ir su genetiniais ištekliais 
susijusioms tradicinėms žinioms, kuriais 
naudotis ar kuriuos panaudoti galimybė 
suteikiama po to, kai Sąjungai įsigalioja 
Nagojos protokolas. Jis taip pat taikomas
panaudojant tokius genetinius išteklius 
gaunamai naudai ir su genetiniais ištekliais 
susijusioms tradicinėms žinioms ir 
tolesniam taikymui ir komercializacijai.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu apimti visas su genetinių išteklių naudojimu susijusias veiklos galimybes, 
atitinkančias mūsų tarptautinius įsipareigojimus pagal Biologinės įvairovės konvenciją ir 
Nagojos protokolą. Remiantis Konvencijos 15 straipsniu ir Nagojos protokolo 5 straipsniu, 
naudojant genetinius išteklius ir toliau juos pritaikant bei komercializuojant gaunama nauda 
turi būti teisingai ir tvariai paskirstoma. Šis reglamentas turėtų būti taikomas visiems 
genetiniams ištekliams, ne tik tiems, į kuriuos valstybės turi suverenias teises.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) genetiniai ištekliai – genetinė medžiaga, 
turinti faktinės ar potencialios vertės;

3) genetiniai ištekliai – genetinė medžiaga, 
turinti faktinės ar potencialios vertės, ar jos 
dariniai;

Or. en

Pagrindimas
Genetinės medžiagos dariniai sudaro didelę genetinių išteklių dalį, todėl jiems turėtų būti 
aiškiai taikomas šis reglamentas.

Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) darinys – gamtoje randamas 
biocheminis junginys, biologinių ar 
genetinių išteklių genetinės ekspresijos ar 
metabolizmo rezultatas, net jei jame nėra 
funkcinių paveldimumo elementų;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas papildo Nagojos protokolo 2 straipsnyje esančią apibrėžtį.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5) naudotojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, naudojantis genetinius išteklius 
arba su genetiniais ištekliais susijusias 
tradicines žinias ar vėliau parduodantis 
genetinius išteklius ar produktus, 
sukurtus naudojantis genetiniais ištekliais 
arba su jais susijusiomis tradicinėmis 
žiniomis;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime labiau įsigilinama į Nagojos protokolą ir paaiškinama, kad ir naudojimas, ir 
pardavimas yra veikla, kuria užsiima naudotojas.
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) genetinių išteklių naudojimas –
genetinių išteklių genetinės arba 
biocheminės sudėties moksliniai tyrimai ir 
plėtra;

6) genetinių išteklių panaudojimas –
genetinių išteklių genetinės arba 
biocheminės sudėties moksliniai tyrimai ir 
plėtra, taip pat naudojant 
biotechnologijas;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu suderinami Nagojos protokolo 2 straipsnyje vartojami terminai.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) biotechnologija – bet kuri 
technologija, susijusi su biologinių 
sistemų, gyvų organizmų arba darinių iš 
jų naudojimu produktams kurti arba 
modifikuoti ar konkretiems procesams 
kurti;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas papildo Nagojos protokolo 2 straipsnyje esančią apibrėžtį.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 6 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b) moksliniai tyrimai ir plėtra –
genetinių išteklių genetinės ar 
biocheminės sudėties tyrimai ir analizė 
siekiant nustatyti faktus ir padaryti 
išvadas, įskaitant inovacijų kūrimą ir 
praktinį pritaikymą;

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „moksliniai tyrimai ir plėtra“ apibrėžiama taip, kaip ji vartojama Nagojos protokole 
pagal Tarptautinės gamtos ir gamtos išteklių apsaugos sąjungos (angl. IUCN) Nagojos 
protokolo vadovą (p .65).

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8) su genetiniais ištekliais susijusios 
tradicinės žinios – čiabuvių arba vietos 
bendruomenės turimos tradicinės žinios, 
svarbios naudojant genetinius išteklius;

Or. en

Pagrindimas

Su genetiniais ištekliais susijusios tradicinės žinios Nagojos protokole neapibrėžiamos vien 
tik tarpusavio susitarimu nustatytomis sąvokomis.
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Pakeitimas 30

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) neteisėtai įgyti genetiniai ištekliai –
genetiniai ištekliai ir su genetiniais 
ištekliais susijusios tradicinės žinios, 
gautos pažeidžiat taikomus tarptautinės ir 
nacionalinės teisės aktus ar norminius 
reikalavimus, susijusius su prieinamumu 
ir naudos pasidalijimu kilmės šalyje; 

Or. en

Pagrindimas

Ši apibrėžtis reikalinga siekiant nustatyti draudimo koncepciją, kaip nurodyta 4 straipsnio 
1 dalyje.

Pakeitimas 31

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) biologinis piratavimas – neteisėtai 
įgytų genetinių išteklių ar produktų, 
išvestų iš šių išteklių, arba su genetiniais 
ištekliais susijusių tradicinių žinių 
panaudojimas ir tolesnis 
komercializavimas;

Or. en

Pagrindimas

Ši apibrėžtis reikalinga siekiant nustatyti draudimo koncepciją, kaip nurodyta 14 straipsnio 
1 dalyje.
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) tarptautiniu mastu pripažintas 
atitikties sertifikatas – pagal Nagojos 
protokolo 6 straipsnio 3 dalies e punktą 
kompetentingos nacionalinės institucijos 
išduotas galimybę naudotis suteikiantis 
leidimas arba jam lygiavertis dokumentas, 
perduotas galimybės naudotis ir naudos 
pasidalijimo tarpininkavimo centrui;

11) Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) galimybės naudotis ir naudos 
pasidalijimo tarpininkavimo centras –
pasaulinis informacijos mainų portalas, 
sukurtas pagal Nagojos protokolo 14 
straipsnio 1 dalį;

12) Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Sąjungoje draudžiamas biologinis 
piratavimas. 

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant veiksmingumo, tinkamos atsargumo priemonės turi būti paremtos draudimu naudoti 
ir vėliau komercializuoti neteisėtai įgytus genetinius išteklius. Šiuo pakeitimu siūloma panaši 
koncepcija į tą, kuri pateikta Reglamente (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos 
vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos, OL L 295, 
2010 11 12, p. 23.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Naudotojai imasi tinkamo atsargumo 
priemonių, kad įsitikintų, jog galimybė 
naudotis genetiniais ištekliais ir su 
genetiniais ištekliais susijusiomis 
tradicinėmis žiniomis buvo gauta turint 
sutikimą, duotą iš anksto gavus visą 
reikiamą informaciją, ir grindžiama 
abipusiai sutartomis sąlygomis, kaip 
apibrėžta galimybės naudotis ir naudos 
pasidalijimo teisės aktais arba norminiais 
reikalavimais, ir kad nauda būtų sąžiningai 
bei teisingai pasidalijama pagal tas sąlygas.
Naudotojai siekia gauti, saugo ir 
tolesniems naudotojams perduoda visą su 
galimybe naudotis ir naudos pasidalijimu
bei šio reglamento nuostatų atitiktimi
susijusią informaciją ir dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Aiškumo sumetimais svarbu paminėti sutikimą, duotą iš anksto gavus visą reikiamą 
informaciją, ir abipusiai sutartas sąlygas, taip pat užtikrinti, kad visi reikalingi naudotojų 
naudojamų genetinių išteklių atitikties dokumentai ir informacija būtų perduodami tinkamai.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Genetiniai ištekliai ir susijusios
tradicinės žinios kitiems naudotojams 
perduodami tik tokiu atveju, jei laikomasi 
sutikimo, duodamo iš anksto gavus visą 
reikiamą informaciją, ir abipusiai 
susitartų sąlygų. Tolesni naudotojai gali 
panaudoti tik medžiagą, gautą laikantis 
pradinių susitartų sąlygų. Jeigu nėra 
sutikimo, duodamo iš anksto gavus visą 
reikiamą informaciją, ir abipusiai 
susitartų sąlygų arba jei tolesni 
naudotojai ketina naudoti genetinius 
išteklius arba tradicines žinias pagal į 
pradines sąlygas neįtrauktas sąlygas, 
reikalaujama, kad tie naudotojai prieš bet 
kokį naują panaudojimą iš kilmės šalies 
gautų sutikimą, duodamą iš anksto gavus 
visą reikiamą informaciją ir abipusiai 
susitartų dėl sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Naudotojai visada turi paisyti priežiūros etapų ir laikytis sutikimo, duodamo iš anksto gavus 
visą reikiamą informaciją, sąlygos ir bendrai sutartų sąlygų. Todėl svarbu aiškiai apibrėžti 
naudotojų įpareigojimus, kai siekiama nustatyti naujas sąlygas tais atvejais, kai naujas 
panaudojimas neatitinka pradinių bendrai sutartų sąlygų ar apimtų daugiau nei jos arba kai 
jų nėra.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Genetinių išteklių, kilusių iš vietovių, 
neįeinančių į nacionalines jurisdikcijas, 
arba kurių kilmės šalis negali būti 
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nustatyta, arba kai neįmanoma suteikti ar 
gauti sutikimo, duodamo iš anksto gavus 
visą reikiamą informaciją, atvejais nauji 
naudotojai dalį gautos naudos perveda į 
Sąjungos naudos pasidalijimo fondą, 
kuris skirtas biologinei įvairovei saugoti, 
kol remiantis Nagojos protokolo 10 
straipsniu bus sukurtas pasaulinis 
daugiašalis naudos pasidalijimo 
mechanizmas.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Biologinės įvairovės konvencijos ir Nagojos protokolo tikslus dalijimasis 
nauda neturėtų apsiriboti atvejais, kai galima nustatyti abipusiai susitartas sąlygas. Tai visų 
pirma taikoma genetiniams ištekliams tarptautiniuose vandenyse ir istoriniams ištekliams. 
Dalis iš šių išteklių gautos naudos turėtų būti skiriama Sąjungos fondui, kurio tikslas –
biologinės įvairovės išsaugojimas pasaulio mastu.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto 5 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5) sprendimus dėl galimybės naudotis ir 
dėl abipusiai susitartų sąlygų, įskaitant 
naudos pasidalijimo susitarimus, jei 
taikoma;

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Naudotojai su galimybe naudotis ir 
naudos pasidalijimu susijusią informaciją 
saugo dvidešimt metų po naudojimo

3. Naudotojai su galimybe naudotis ir 
naudos pasidalijimu susijusią informaciją 
saugo dvidešimt metų po panaudojimo ar 
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laikotarpio pabaigos. tolesnio pardavimo laikotarpio pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisijai pagal 14b straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais ne vėliau 
kaip ...* nustatomos naudos pasidalijimo 
taisyklės pagal 1b dalį. Tomis taisyklėmis 
reikalaujama pasidalyti naudą bent jau 
geriausios patirties lygmeniu susijusiame 
sektoriuje ir nustatyti nepiniginės naudos 
pasidalijimo sąlygas.
____________
* OL: šeši mėnesiai po šio reglamento 
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įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Susiję su 4 straipsnio 1b dalies įgyvendinimu.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekiant prisidėti prie tikslo, kad būtų 
tiekiami tik genetiniai ištekliai, kurie 
įsigyti laikantis nustatytų reikalavimų, 
nustatoma savanoriška Sąjungos 
patikimų kolekcijų sistema. Komisija 
sukuria ir prižiūri Sąjungos patikimų 
kolekcijų registrą. Tas registras yra atviras,
internetinis, lengvai prieinamas 
naudotojams ir jame pateikiamos genetinių 
išteklių kolekcijos, atitinkančios Sąjungos 
patikimoms kolekcijoms taikomus 
kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu patikslinti, kad Sąjungos patikimų kolekcijų mechanizmas yra savanoriškas.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) genetinių išteklių pavyzdžius ir susijusią 
informaciją tiekti tretiesiems asmenims
naudoti tik kartu su dokumentais, kuriais 
įrodoma, kad galimybė naudotis ištekliais 
ir informacija suteikta laikantis taikomų
teisinių reikalavimų ir, jei taikoma, 

b) genetinių išteklių pavyzdžius ir susijusią 
informaciją tiekti tretiesiems asmenims
pasinaudoti tik kartu su dokumentais, 
kuriais įrodoma, kad galimybė naudotis 
ištekliais ir informacija suteikta laikantis 
taikomų prieinamumo ir naudos 
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abipusiai susitartų sąžiningo bei teisingo 
naudos pasidalijimo sąlygų;

pasidalijimo ar norminių reikalavimų ir, 
jei taikoma, abipusiai susitartų sąžiningo 
bei teisingo naudos pasidalijimo sąlygų;

Or. en

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) saugoti įrašus apie visus tretiesiems 
asmenims naudoti pateiktus genetinių 
išteklių pavyzdžius ir susijusią informaciją;

c) saugoti įrašus apie visus tretiesiems 
asmenims pasinaudoti pateiktus genetinių 
išteklių pavyzdžius ir susijusią informaciją;

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kompetentingos institucijos ir 
galimybės naudotis bei naudos 
pasidalijimo klausimų koordinavimo 
centrai teikia konsultacijas visuomenei ir 
potencialiems naudotojams, ieškantiems 
informacijos apie šio reglamento ir 
atitinkamų Konvencijos ir Nagojos 
protokolo nuostatų įgyvendinimą 
Sąjungoje.

Or. en
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Pareiškimą, kad laikėsi 4 straipsnio, 
naudotojai pateikia pagal 6 straipsnio 1 dalį 
įsteigtoms kompetentingoms institucijoms
ir pateikia susijusią informaciją tuomet, 
kai: 

a) pateikiamas sutikimas, duodamas iš 
anksto gavus visą reikiamą informaciją, ir 
nustatomos abipusiai susitartos sąlygos;
b) gaunamas mokslinių tyrimų 
finansavimas, susijęs su genetiniais 
ištekliais ir su genetiniais ištekliais 
susijusiomis tradicinėmis žiniomis; 
c) teikiamos paraiškos dėl patentų ir 
naujos augalų rūšies teisių atitinkamoms 
nacionalinėms, regiono ar tarptautinėms 
institucijoms, kurios, be kita ko, apima 
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prieinamus genetinius išteklius, 
produktus, įskaitant darinius, ir procesus, 
susijusius su biotechnologijų naudojimu, 
arba tradicines žinias, susijusias su 
genetiniais ištekliais; 
d) teikia prašymą dėl leidimo tiekti rinkai 
produktą, sukurtą naudojant genetinius 
išteklius arba su tokiais ištekliais 
susijusias tradicines žinias, arba  
e) komercializacijos etape, jei leidimas 
tiekti rinkai nereikalingas. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti priežiūros grandinės vientisumą, taigi ir atsekamumo bei teisinį tikrumą 
visiems, svarbu sugriežtinti naudotojų atitikties stebėseną. Šiuo pakeitimu nustatoma, kada 
pagrindiniais priežiūros etapais reikia atlikti patikras, ir drauge suvienodinama procedūra ir 
vengiama galimų spragų.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kompetentingos institucijos patikrina
pagal b–e punktus pateiktą informaciją ir 
per tris mėnesius perduoda Komisijai 
pagal šį straipsnį gautą informaciją.
Komisija per tris mėnesius gautą 
informaciją apibendrina ir perduoda
informaciją, kurios reikia tarptautiniu 
mastu pripažįstamam sertifikatui gauti,
galimybės naudotis ir naudos pasidalijimo 
tarpininkavimo centrui ir skelbia ją 
internete visuomenei lengvai prieinamu 
atviru formatu.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu šį tekstą suderinti su Nagojos protokolu, ypač atsižvelgiant į tarptautiniu mastu 
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pripažįstamo atitikties sertifikato gavimo kriterijus, apibrėžtus Nagojos protokolo 
17 straipsnyje.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kokia naudotojų asociacija gali 
Komisijai pateikti prašymą, kad tos 
asociacijos sukurtas ir prižiūrimas tvarkos, 
priemonių ar mechanizmų derinys būtų 
pripažintas geriausia patirtimi. Prašymas 
grindžiamas įrodymais ir informacija.

1. Bet kokia naudotojų asociacija ar 
organizacija, turinti interesų ir 
kompetencijos naudojant genetinius 
išteklius ir pasidalijant naudą, gali 
Komisijai pateikti prašymą, kad tos 
asociacijos sukurtas ir prižiūrimas tvarkos, 
priemonių ar mechanizmų derinys būtų 
pripažintas geriausia patirtimi. Prašymas 
grindžiamas įrodymais ir informacija.

Or. en

Pagrindimas

Visi susiję subjektai turėtų turėti galimybę siūlyti geriausią patirtį. Tai visų pirma pasakytina 
apie Šiaurės-Pietų organizacijas, čiabuvių ir vietos bendruomenių atstovus, biologinės 
įvairovės išsaugojimo organizacijas ir vartotojų organizacijas, kurios jau taiko naudos 
pasidalijimo principą ir yra tiesiogiai susijusios su šiais klausimais. Šio pakeitimo tikslas –
paskatinti taikyti plataus užmojo geriausią patirtį atsižvelgiant į biologinės įvairovės 
išsaugojimo tikslą.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei išnagrinėjusi naudotojų asociacijos 
pateiktą informaciją ir įrodymus Komisija 
nustato, kad faktiškai įgyvendinęs tam tikrą 
tvarkos, priemonių ar mechanizmų derinį 
naudotojas gali įvykdyti 4 ir 7 
straipsniuose nustatytus įpareigojimus, ji 
tokį derinį pripažįsta geriausia patirtimi.

2. Komisija įvertiną kiekvieną prašymą 
atsižvelgdama į informaciją ir įrodymus, 
gautus iš prašymo pateikėjo, susijusių 
tiekėjų, naudotojų, valdžios institucijų, 
įstaigų, tarpvyriausybinių ir 
nevyriausybinių organizacijų, taip pat 
čiabuvių ir vietos bendruomenių 
organizacijų ir, jei reikia, kitų veikėjų. Jei 
išnagrinėjusi naudotojų asociacijos pateiktą 
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informaciją ir įrodymus Komisija nustato, 
kad faktiškai įgyvendinęs tam tikrą 
tvarkos, priemonių ar mechanizmų derinį 
naudotojas gali įvykdyti 4 ir 7 
straipsniuose nustatytus įpareigojimus, ji 
tokį derinį pripažįsta geriausia patirtimi.

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei, remiantis valstybių narių 
kompetentingų institucijų turimais ar iš 
kitų šaltinių gautais įrodymais, matyti, kad 
geriausią patirtį įgyvendinantys naudotojai 
pakartotinai neįvykdo šiuo reglamentu 
jiems nustatytų įpareigojimų, Komisija, 
tardamasi su atitinkama naudotojų 
asociacija, ištiria, ar pakartotiniai
neatitikties atvejai rodo galimus geriausios 
patirties trūkumus. 

4. Jei, remiantis valstybių narių 
kompetentingų institucijų turimais ar iš 
kitų šaltinių gautais įrodymais, matyti, kad 
geriausią patirtį įgyvendinantys naudotojai 
neįvykdo šiuo reglamentu jiems nustatytų 
įpareigojimų, Komisija, tardamasi su 
atitinkama naudotojų asociacija, ištiria, ar 
neatitikties atvejai rodo galimus geriausios 
patirties trūkumus. 

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija panaikina geriausios patirties 
pripažinimą, jei nustato, kad dėl geriausios 
patirties pakeitimų kyla pavojus, kad 
naudotojas negalės įgyvendinti 4 ir 7 
straipsnių reikalavimų, arba kai 
pakartotiniai naudotojų neatitikties atvejai 
yra susiję su geriausios patirties trūkumais.

5. Komisija panaikina geriausios patirties 
pripažinimą, jei nustato, kad dėl geriausios 
patirties pakeitimų kyla pavojus, kad 
naudotojas negalės įgyvendinti 4 ir 7 
straipsnių reikalavimų, arba kai naudotojų 
neatitikties atvejai yra susiję su geriausios 
patirties trūkumais.
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Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos atlieka 
patikrinimus, kad įsitikintų, ar naudotojai 
laikosi 4 ir 7 straipsniuose nustatytų 
reikalavimų.

1. Kompetentingos institucijos atlieka 
patikrinimus, kad įsitikintų, ar naudotojai 
laikosi 4 ir 7 straipsniuose nustatytų
reikalavimų ir, jei reikia, ar jie 
veiksmingai taiko viešai paskelbtą 
geriausią praktiką.

Or. en

Pagrindimas

Jei taikant rizika grindžiamą patikrinimų metodą atsižvelgiama į geriausios praktikos 
taikymą, kompetentingos institucijos taip pat turėtų patikrinti, ar veiksmingai taikomos 
pripažintos geriausios praktikos procedūros, priemonės ar mechanizmai.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tinkamo atsargumo priemonių, kurių 
naudotojas ėmėsi pagal 4 straipsnį, 
nagrinėjimą;

a) priemonių, kurių naudotojas ėmėsi
laikydamasis 4 straipsnio, nagrinėjimą;

Or. en

Pagrindimas

Atitikties patikrinimai turėtų apimti visus 4 straipsnio elementus, įskaitant biologinio 
piratavimo uždraudimą.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dokumentų ir įrašų, kuriais įrodoma, kad
dėl tam tikros naudojimo veiklos imtasi 
tinkamo atsargumo priemonių pagal 4 
straipsnį, nagrinėjimą;

b) dokumentų ir įrašų, kuriais įrodoma, kad
vykdant tam tikrą naudojimo veiklą 
laikomasi 4 straipsnio, nagrinėjimą;
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Or. en

Pagrindimas

Atitikties patikrinimai turėtų apimti visus 4 straipsnio elementus, įskaitant biologinio 
piratavimo uždraudimą.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Nepažeidžiant 11 straipsnio, kai, atlikus 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytus 
patikrinimus, nustatomi trūkumai, 
kompetentingos institucijos pateikia 
pranešimą, kokių taisomųjų veiksmų turi 
imtis naudotojas.

7. Nepažeidžiant 11 straipsnio, kai, atlikus 
šio straipsnio 1 ir 3 dalyje nurodytus 
patikrinimus arba pateikus patvirtinimą 
pagal 7 straipsnio 2 dalį, nustatomi 
trūkumai, kompetentingos institucijos 
pateikia pranešimą, kokių taisomųjų 
veiksmų turi imtis naudotojas.

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jei naudotojas nepateikia jokio teigiamo 
ar patenkinamo atsakymo, atsižvelgdamos 
į nustatytų trūkumų pobūdį, valstybės narės 
gali imtis neatidėliotinų laikinų priemonių, 
įskaitant, inter alia, neteisėtai įgytų 
genetinių išteklių konfiskavimą ir 
konkrečios naudojimo veiklos, įskaitant 
produktų, sukurtų naudojantis genetiniais 
ištekliais ir susijusiomis tradicinėmis 
žiniomis, komercializaciją, sustabdymą.

Or. en
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Pagrindimas

Šiame reglamente naudotojai turėtų būti skatinami šalinti trūkumus. Reikėtų patikslinti, kad 
naudojimo veiklos sustabdymas apima galimybę pašalinti iš rinkos biologinio piratavimo 
produktus.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija įgaliojama priimti
įgyvendinimo aktus, kad nustatytų šio 
straipsnio 1–7 dalių įgyvendinimo tvarką. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami taikant 
15 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

8. Komisijai pagal 14b straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti
deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma
šio straipsnio 1–7 dalių įgyvendinimo
tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Deleguotieji aktai labiau tinka naudotojų atitikties patikrinimo tvarkai nustatyti ir rizika 
grindžiamam metodui taikyti, nes tokie aktai papildo neesminius šio reglamento elementus.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama pagal Direktyvą 2003/4/EB.

2. 1 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama internetu lengvai prieinamu ir 
atviru formatu pagal Direktyvą 
2003/4/EB.

Or. en
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Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) baudos; a) baudos, kurios yra proporcingos su 
atitinkamais genetiniais ištekliais 
susijusios naudojimo veiklos vertei, kurias 
taikant atsakingas už pažeidimą asmuo 
mažiausiai netenka ekonominės naudos, 
gautos įvykdžius pažeidimą, ir kurios 
didinamos už pakartotinius pažeidimus;

Or. en

Pagrindimas

Kad baudos būtų veiksmingos, jas taikant už pažeidimą asmuo mažiausiai turėtų netekti 
ekonominės naudos, gautos įvykdžius pažeidimą. Šis principas taip pat nustatytas Tarybos 
reglamento Nr. 1005/2008 dėl neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos 
46 straipsnyje.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) neatidėliotinas konkrečios naudojimo 
veiklos sustabdymas;

b) neatidėliotinas konkrečios naudojimo 
veiklos, įskaitant produktų, sukurtų 
naudojantis genetiniais ištekliais ir 
susijusiomis tradicinėmis žiniomis, 
komercializaciją, sustabdymas;

Or. en

Pagrindimas

 Reikėtų patikslinti, kad naudojimo veiklos sustabdymas apima galimybę pašalinti iš rinkos 
biologinio piratavimo produktus.
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Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos užtikrinti, kad naudotojai 
laikytųsi šio reglamento, kompetentingos 
institucijos bendradarbiauja tarpusavyje, su 
trečiųjų valstybių administracinėmis 
institucijomis bei Komisija.

1. Siekdamos sustiprinti koordinavimą ir
užtikrinti, kad naudotojai laikytųsi šio 
reglamento, kompetentingos institucijos 
bendradarbiauja tarpusavyje, su trečiųjų 
valstybių administracinėmis institucijomis 
bei Komisija.

Or. en

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija siekia sudaryti susitarimus 
su Europos patentų tarnyba ir Pasauline 
intelektinės nuosavybės organizacija, kad 
būtų užtikrinta, jog registruojant patentus 
būtų nurodoma genetiniai ištekliai ir jų 
kilmė.

Or. en

Pagrindimas

Nors Europos patentų tarnyba ir PINO ir parengtų racionalius atitikties Nagojos protokolui 
patikrinimo punktus, tai nepatenka į šio reglamento taikymo sritį. Vis dėlto Komisija turėtų 
siekti sudaryti susitarimus su šiomis organizacijomis, kad būtų užtikrinta, jog registruojant 
patentus būtų nurodoma genetiniai ištekliai ir jų kilmė.
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Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Sąjungos grupė prisideda prie galimybės 
naudotis sąlygų racionalizavimo Sąjungos 
lygmeniu, aptardama susijusius klausimus, 
įskaitant valstybių narių nustatytos tvarkos 
organizavimą ir veikimą, mokslinių 
tyrimų, kuriais prisidedama prie 
biologinės įvairovės išsaugojimo ir 
tvaraus naudojimo, ypač besivystančiose 
šalyse, skatinimą, supaprastintas 
naudojimosi galimybes vykdant 
nekomercinius mokslinius tyrimus, 
galimybės naudotis Sąjungos kolekcijomis 
praktiką, Sąjungos suinteresuotųjų šalių 
naudojimosi galimybes trečiosiose šalyse ir 
geriausios patirties mainus.

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi Nagojos protokolo 8 straipsniu.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) imasi priemonių siekdamos paremti 
naudotojus, kurie prisideda prie 
biologinės ir kultūros įvairovės 
išsaugojimo, bet neturi pakankamų 
priemonių, kad sudarytų patikimas 
kolekcijas;

Or. en
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Pagrindimas

Kad būtų užkirstas kelias kolekcijų nelygybei, valstybės narės ir Komisija turėtų imtis 
konkrečių priemonių siekdamos sudaryti sąlygas ribotus išteklius turinčioms kolekcijoms tapti 
patikimomis kolekcijomis.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) užtikrina, kad, kai genetiniai ištekliai 
ir susijusios tradicinės žinios naudojami 
neteisėtai arba nesivadovaujant iš anksto 
pateiktu sutikimu ar bendrai sutartomis 
sąlygomis, tiekėjai, kuriems tenka 
kompetencija suteikti prieigą prie 
genetinių išteklių ir pasirašyti bendrai 
sutartas sąlygas, turėtų teisę pareikšti 
ieškinį siekiant užkirsti kelią tokiam 
naudojimui arba jį sustabdyti ir siekti 
gauti kompensaciją už žalą patirtą dėl 
tokio naudojimo, taip pat, jei reikia, siekti, 
kad būtų konfiskuoti susiję genetiniai 
ištekliai. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu Nagojos protokolo 18 straipsnio nuostatos įtraukiamos į šį reglamentą 
siekiant užtikrinti teisę kreiptis į teismą. Atitinkama nuostata taip pat nustatyta Danijos teisės 
aktuose dėl galimybės naudotis ir naudos pasidalijimo.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) skatina naudotojus ir tiekėjus skirti 
naudą, gaunamą naudojant ar vėliau 
komercializavus genetinius išteklius, 
biologinės įvairovės išsaugojimui ir 
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tvariam jos sudedamųjų dalių 
naudojimui.

Or. en

Pagrindimas

Nauda, gaunama naudojant genetinius išteklius, turėtų būti skirta biologinės įvairovės 
išsaugojimui, kaip nustatyta Nagojos protokolo 9 straipsnyje.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio d d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dd) gavus prašymą, remti regionų 
bendradarbiavimą naudos pasidalijimo, 
susijusios su tarpvalstybiniais genetiniais 
ištekliais ir susijusiomis tradicinėmis 
žiniomis, klausimu.

Or. en

Pagrindimas

Nei rūšys, nei tradicinės žinios dažnai neišsitenka tarp tų pačių valstybių sienų. Siekiant 
išvengti aukcionų sistemos, kuri prilygtų nelojaliai konkurencijai dėl tų pačių genetinių 
išteklių, Sąjunga tik atitinkamų šalių prašymu turėtų sugebėti paremti bendradarbiavimo 
užtikrinant sąžiningą ir lygų naudos pasidalijimą tarp visų susijusių veikėjų priemonių 
įgyvendinimą, kaip apibrėžta Nagojos protokolo 11 straipsnyje.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos naudos pasidalijimo fondas 
1. Įsteigiamas Sąjungos naudos 
pasidalijimo fondas (toliau − fondas).
2. Fondas pajamas gauna įgyvendinant 4 
straipsnio 1b dalį.
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3. Komisijai pagal 14b straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma 
fondo, iš kurio finansuojamas biologinės 
įvairovės išsaugojimas pasauliniu mastu, 
įgyvendinimo ir veiklos vykdymo tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Sąjungos naudos pasidalijimo fondas turėtų gauti pajamas iš dalijimosi pinigine nauda, gauta 
naudojant ar vėliau komercializavus genetinius išteklius, kilusius iš vietovių, kurios 
nepriklauso nacionalinei jurisdikcijai, arba kai kilmės šalis negali būti nustatyta, tikintis, jog 
pagal Nagojos protokolo 10 straipsnį bus sukurti tarptautiniai mechanizmai.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
14 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14b straipsnis
Naudojimasis įgaliojimais

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.
2. 4 straipsnio 4a dalyje, 9 straipsnio 8 
dalyje ir 14a straipsnio 3 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami penkerių metų 
laikotarpiui nuo .... Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos. 
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 4 straipsnio 4a dalyje, 9 
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straipsnio 8 dalyje ir 14a straipsnio 3 
dalyje nurodytus deleguotuosius 
įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų 
atšaukimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui. 
4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija 
nedelsdama vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
5. Pagal 4 straipsnio 4a dalį, 9 straipsnio 
8 dalį ir 14a straipsnio 3 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
praneša Komisijai, kad prieštaravimų 
nereikš. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.
*OL prašome įrašyti datą: 17 straipsnio 1 
dalyje nurodyta data

Or. en

Pagrindimas

Deleguotieji aktai yra reikalingi, kad galima būtų nustatyti dalijimosi nauda, gauta naudojant 
genetinius išteklius, kurie kilę iš vietovių, kurios nepriklauso nacionalinei jurisdikcijai, arba 
kurių kilmės šalis negali būti nustatyta, naudotojų atitikties patikrinimo ir rizika grindžiamo 
metodo taikymo tvarkos ir Sąjungos naudos pasidalijimo fondo steigimo taisykles, nes tokie 
aktai papildo neesminius šio reglamento elementus. 
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Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Konsultacijų forumas

Komisija užtikrina, kad įgyvendinant šį 
reglamentą būtų užtikrintas valstybių 
narių atstovų ir susijusių tiekėjų 
organizacijų, naudotojų asociacijų, 
tarpvyriausybinių ir nevyriausybinių 
organizacijų ir čiabuvių ir vietos 
bendruomenių atstovų dalyvavimas. Šios 
šalys ypač prisideda prie deleguotųjų aktų 
nustatymo ir peržiūros pagal 4 straipsnio 
5 dalį, 9 straipsnio 8 dalį ir 14a straipsnio 
3 dalį ir 5, 7 ir 8 straipsnių įgyvendinimo 
ir vėlesnio bendrai sutartų sąlygų 
nustatymo gairių parengimo. Šios šalys 
susitinka konsultacijų forume. Forumo 
darbo tvarkos taisykles nustato Komisija. 

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių ekspertai ir suinteresuotųjų subjektų organizacijos turėtų turėti galimybę 
dalyvauti ir prisidėti įgyvendinant šį reglamentą, įskaitant deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų 
projektus. Ši idėja sumanyta remiantis Ekologinio projektavimo direktyvoje 2009/125/EB 
numatytu konsultacijų forumu.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Direktyvos 2008/99/EB dalinis keitimas

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

Or. en
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Pagrindimas

Direktyva dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę taip pat turėtų būti atnaujinta 
siekiant įtraukti į ją biologinį piratavimą kaip nusikalstamą veiką, jei ji padaroma tyčia ar dėl 
didelio aplaidumo.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 4, 7 ir 9 straipsniai taikomi praėjus 
vieniems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo.

2. 4 straipsnio 1−4 dalys, 7 ir 9 straipsniai 
taikomi praėjus vieniems metams po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Galimybė naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos 
naudojant, pasidalijimo (Nagojos protokolas): ES vykdomas įgyvendinimas ir ratifikavimas 
2012/0278(COD)

BENDROSIOS APLINKYBĖS

Grėsmė biologinei įvairovei be paliovos didėja ir spartėja. Nustatyta, kad vienai iš keturių 
žinduolių, vienai iš aštuonių paukščių, ir vienai iš trijų varliagyvių rūšių gresia išnykimas 
pasaulio mastu (IUCN, 2012). Apie 60 proc. ekosistemų būklė per pastaruosius penkiasdešimt 
metų pablogėjo (FAO, 2010). Nuosmukis didžiulis kalbant ne tik apie etinę ir moralinę 
atsakomybę, bet ir apie ekonominį ir socialinį poveikį: pasaulio BVP mažės 7 proc. kasmet iki 
2050 m. (Ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomika (angl. TEEB), 2010).

Paradoksalu, kad būtent biologinė įvairovė yra neišsemiamas naujovių ir atradimų, susijusių 
su moksliniais tyrimais, technologijų pritaikymu ar sveikatos priežiūros, maisto, kosmetikos ir 
kitais produktais, rezervuaras. Taigi biologinės įvairovės išsaugojimas yra labai svarbus ne tik 
visai žmonijos tiek planetos šiaurėje, tiek pietuose, ateičiai, bet ir Europos socialiniam ir 
ekonominiam gyvybingumui, ir visiems jos piliečiams, turintiems tiesioginės jos vartojimo 
naudos. 

Siekiant dalyvauti išsaugant biologinę įvairovę, tautas ir susijusias žinias, šiuo metu yra 
būtina, kad nauda, gaunama iš genetinių išteklių ir susijusių tradicinių žinių panaudojimo, 
būtų padalyta sąžiningai ir teisingai. Toks pasidalijimas turėtų prisidėti prie biologinės ir 
kultūrinės įvairovės išsaugojimo in situ ir užtikrinti jos tvarų naudojimą vietos gyventojams. 

Tokia yra 2010 m. Biologinės įvairovės konvencijos dalyvių dešimtosios konferencijos metu 
pasirašyto Nagojos protokolo mintis dėl prieigos ir naudos pasidalijimo.

PRANEŠĖJO PASIŪLYMAS

Šis Komisijos pasiūlymas dėl reglamento šiuo metu yra Europos Sąjungos indėlis 
įgyvendinant Nagojos protokolą. Pranešėjai svarbu, kad šis Europos reglamentas būtų kuo 
artimesnis šio tarptautinio susitarimo formai ir turiniui. 

Komisijos pasiūlymas suteikia tvirtą pagrindą veiksmingos sistemos Europos mastu 
sukūrimui. Tačiau siekiant visapusiškos atitikties Nagojos protokolui reikia pagerinti tam 
tikrus pranešėjos siūlomus mechanizmus. Jei prieigos prie išteklių klausimas bus paliktas 
valstybių narių kompetencijai, svarbu pasiūlyti aiškią reguliavimo sistemą, susijusią su 
sąžiningu bei teisingu naudos, gaunamos iš gamtinių išteklių panaudojimo, pasidalijimu. 

Šiuo pranešėjos Europos Parlamente pristatytu reglamento projektu ketinama reaguoti į 
skirtingas situacijas ir užtikrinti ne tik visų ES subjektų, bet ir trečiųjų šalių partnerių šiandien 
žinomus, išsakytus ir numatomus poreikius. 
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Taigi pasiūlytais pakeitimais pirmiausia siekiama naudos Europos piliečiams, suteikiant jiems 
etikos bei patikimumo, tarptautinių teisinių įsipareigojimų laikymosi ir teisingo bei sąžiningo 
naudos pasidalijimo garantiją.

Be to, pageidautina sukurti aiškią teisinę sistemą visiems naudotojams, kurie yra tiek viešojo, 
tiek privataus sektoriaus ekonomikos subjektai: viena vertus, užtikrinti jiems tvarią prieigą 
prie genetinių išteklių, ir, antra vertus, teisinį tikrumą visoje naudojimo grandinėje. 

Be to, viešoms ar privačioms kolekcijoms ir mokslinių tyrimų įstaigoms, užimančioms tarpinę 
poziciją Europos išteklių naudojimo grandinėje, galėtų būti taikomos paprastesnės ir 
atitinkamai pritaikytos taisyklės. Būtina, kad dabartinis reglamentas, kartu su Nagojos 
protokole nurodytomis nuostatomis, būtų taikomas visiems subjektams ir ypatingai tiems, 
kurie susiję su nekomerciniais moksliniais tyrimais, kadangi pastarieji perduoda genetinius 
išteklius ir vertingą informaciją naudotojams, kuriems reikia užtikrinti atsekamumą ir teisinį 
tikrumą. 

Galiausiai pranešėjos pasiūlytais pakeitimais siekiama užtikrinti tarptautinį teisingumą ir 
trečiųjų šalių tiekėjų pasitikėjimą, tokiu būdu skatinant mainus su Europos Sąjungos šalimis 
naudotojomis. Sąžiningas bei teisingas iš genetinių išteklių gaunamos naudos pasidalijimas 
nepasiriboja finansine nauda ir sudaro sąlygas aplinkos išsaugojimui, socialinei pažangai ir 
tvariam išteklių naudojimui in situ. 

SVARBIAUSI ASPEKTAI

Genetinių išteklių ir susijusių tradicinių žinių panaudojimo sistemos tobulinimas
Siekiant užtikrinti atsekamumą ir teisinį tikrumą naudotojams, būtina užtikrinti naudojimo 
grandinės vientisumą. Tai reiškia, kad genetiniai ištekliai visą laiką turi būti naudojami taip, 
kaip nustatyta tariantis su tiekėju. Jei numatytas kitoks panaudojimas, būtina iš anksto 
sudaryti naują sutartį dėl prieigos ir naudos pasidalijimo atsižvelgiant į pakeitimus.

Pranešėja siūlo išsaugoti kontrolės įstaigas, kai prašoma leidimo teikti rinkai ir kai teikiamas 
kreditas viešiesiems ar privatiems moksliniams tyrimams atlikti, kad nebūtų skriaudžiami 
mokslinių tyrimų institutai ir valstybiniai universitetai.

Lygiai taip pat būtina pateikti pranešimą, kai rengiama sutartis dėl prieigos ir naudos 
pasidalijimo, kad būtų žinoma, kada genetiniai ištekliai patenka į Europos sistemą.

Taip pat turi būti nustatytas kompetentingų institucijų vykdomas patikrinimas, kai prašoma 
išduoti patentą. Tai pirmiausia taikoma nacionaliniams patentų biurams, lygiai kaip ir Europos 
patentų tarnybai, kuri rūpinasi dauguma patentų ir su kuria Europos Sąjungai reikia susitarti.

Taip patobulinus naudojimo grandinę, t. y. nustačius aiškiai apibrėžtą ir funkcinę stebėseną, 
būtų išvengta papildomos administracinės naštos, susijusios su patikrinimais. Be to, taip būtų 
užtikrinta, kad procedūros pabaigoje nebūtų taikoma sankcijų, pvz., jei pateikiamas leidimo 
teikti rinkai prašymas , kuris būtų atmestas, jei įmonė, nors ir daug investavusi į mokslinius 
tyrimus ir plėtrą, būtų naudojusi genetinį išteklių, kuriam nebuvo suteiktas leidimas.

Skaidrumo ir teisinio tikrumo didinimas
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Pranešėjai svarbiausias punktas – neteisėtas genetinių išteklių įsigijimas ir panaudojimas, 
vadinamas biologiniu piratavimu, jis turėtų būti uždraustas Europoje. Tokia praktika ne tik 
prieštarauja Europos Sąjungos vertybėms, bet ir sukelia žmogiškųjų dramų, kenkia 
tarptautiniam Europos Sąjungos šalių įvaizdžiui, santykiams su šalimis tiekėjomis ir kelia 
teisinį pavojų Europos naudotojams.

Pagal tinkamo atsargumo principą reikalaujama, kad naudotojai imtųsi visų veiksmų, 
reikalingų siekiant laikytis siūlomo teisės akto. Tačiau šis mechanizmas turi būti sustiprintas 
biologinio piratavimo draudimu, kad palaipsniui atsirastų veiksmingas atgrasomasis poveikis. 
Jungiant šias dvi priemones bus galima padidinti prieigos ir naudos pasidalijimo mechanizmų 
patikimumą ir sklandų veikimą.

Vadinasi, reikia teisiškai apibrėžti veiką „biologinis piratavimas“ ir nustatyti atitinkamas 
sankcijas. Taip Europos Sąjunga turės priemonę, labai panašią į tą, kurią 2010 m. spalio 20 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos 
vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos, 2010 m. apibrėžė 
Europos Parlamentas.

Naujas genetinių išteklių ir susijusių tradicinių žinių panaudojimas ir laipsniškas 
atitikties užtikrinimas
Biologinės įvairovės konvencijos ir Nagojos protokole įtvirtinamas sąžiningas ir teisingas 
naudos, gautos naudojant visus genetinius išteklius ir susijusias tradicines žinias, 
pasidalijimas. Pranešėja siūlo, kad dėl bet kokio naujo panaudojimo, neapibrėžto prieš 
įsigaliojant šiam reglamentui, būtų sudaroma sutartis dėl prieigos ir naudos pasidalijimo. 
Taikant tokį mechanizmą palaipsniui bus galima užtikrinti visų Europoje esančių išteklių 
atitiktį. Didelė pasaulio genetinių išteklių dalis jau yra Europos kolekcijose. Komisijos 
pasiūlyme nenumatoma apimti šių genetinių išteklių, dėl to kyla įvairių didelių problemų, iš 
kurių svarbiausia pranešėjai atrodo tai, kad tokiu būdu tam tikras galbūt neteisėtai įsigytų 
išteklių panaudojimas galėtų tapti teisėtas. Be to, viena vertus, reikia, kad naudotojai, kurie 
jau taiko naudos pasidalijimo principą, neatsidurtų nepalankioje padėtyje, palyginti su tais, 
kurie jo netaiko, ir, antra vertus, ateityje neleisti, kad Europos kolekcijoje esantis genetinis 
išteklius nebegalėtų tapti naudos pasidalijimo objektu savo kilmės šalyje. Šis mechanizmas 
padės paskatinti trečiąsias šalis atverti savo duris saugiai ir tvariai prieigai prie genetinių 
išteklių ir susijusių tradicinių žinių.

Europos Sąjungos naudos pasidalijimo fondas ir pasaulinio daugiašalio proceso 
rėmimas 
Pranešėja mano, kad naudotojai turi būtinai imtis visų veiksmų, reikalingų norint gauti sutartį 
dėl prieigos ir naudos pasidalijimo, jei bet kokį genetinį išteklių norima panaudoti naujai. Vis 
dėlto ji pripažįsta, kad tam tikrų genetinių išteklių, pvz., įsigytų už nacionalinės jurisdikcijos 
ribų ir vadinamųjų istorinių išteklių, kilmės atsekti neįmanoma.  Siekdama atsižvelgti į tokią 
padėtį, pranešėja siūlo įsteigti Europos Sąjungos naudos pasidalijimo fondą, kurį finansuotų 
genetinių išteklių naudotojai, siekdami išsaugoti pasaulio biologinę įvairovę. Šis Europos 
Sąjungos fondas galės prisidėti prie pasaulinio daugiašalio naudos pasidalijimo mechanizmo, 
kaip apibrėžta Nagojos protokolo 10 straipsnyje. 

Visais pranešėjos pasiūlymais siekiama užtikrinti Europos Sąjungos pirmaujantį vaidmenį 
vykstant dabartinėms ir būsimoms tarptautinėms deryboms ir skatinti laikytis pažangios 
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pozicijos, kad būtų greitai nustatytas pasaulinis daugiašalis plataus užmojo mechanizmas, kurį 
taikant būtų galima spręsti biologinės įvairovės išsaugojimo ir tvaraus jos naudojimo 
uždavinius. 


