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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ģenētisko resursu 
pieejamību un to izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un vienlīdzīgu sadali Savienībā
(COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0576),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0322/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes 
principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Francijas Senāts, Itālijas 
parlamenta Senāts un Zviedrijas Riksdāgs un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts 
neatbilst subsidiaritātes principam,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 20. marta 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Attīstības komitejas un Zivsaimniecības komitejas atzinumus (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ģenētiskie resursi ir dabisku un 
kultivētu vai domesticētu krājumu 
genofonds, un tiem ir būtiska un aizvien 

(2) Ģenētiskie resursi ir dabisku un 
kultivētu vai domesticētu krājumu 
genofonds, un tiem ir būtiska un aizvien 

                                               
1 OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp.
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nozīmīgāka loma daudzās ekonomikas 
nozarēs, tostarp pārtikas ražošanā, 
mežsaimniecībā, zāļu izstrādē vai 
atjaunojamās enerģijas bioavotu 
attīstīšanā. 

nozīmīgāka loma daudzās ekonomikas 
nozarēs, tostarp pārtikas ražošanā, 
mežsaimniecībā, biotehnoloģijās, zāļu un 
kosmētikas līdzekļu izstrādē un ražošanā 
vai enerģijas bioavotu attīstīšanā. 

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu 
tradicionālās zināšanas var sniegt svarīgu 
uzvedinošu informāciju, lai nonāktu pie 
zinātniskiem atklājumiem par 
interesantām ģenētisko resursu 
ģenētiskajām vai bioķīmiskajām īpašībām.

(3) Pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu 
tradicionālās zināšanas, tostarp tādas 
zināšanas, jauninājumi un praktiskā 
pieredze, kas saistītas ar tradicionālo 
dzīvesveidu un ir svarīgas bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai un 
ilgtspējīgai izmantošanai, var sniegt 
svarīgu uzvedinošu informāciju, lai 
nonāktu pie zinātniskiem atklājumiem par 
potenciāli vērtīgām ģenētisko resursu 
ģenētiskajām vai bioķīmiskajām īpašībām.
Šādu kopienu tiesības, kas noteiktas 
Starptautiskās Darba organizācijas 
Konvencijā Nr. 169. par pirmiedzīvotāju 
un cilšu tautām un ANO Deklarācijā par 
pirmiedzīvotāju tautu tiesībām, ko ANO 
Ģenerālā asambleja pieņēma 2007. gadā, 
būtu jāievēro un Savienības īstenošanas 
pasākumiem būtu jāatvieglo šā mērķa 
sasniegšana.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 8. pantu un ANO 
pieņemtajiem aktiem. Pamatiedzīvotāji un vietējās kopienas, saglabājot un izmantojot 
tradicionālās zināšanas, būtiski veicina bioloģisko daudzveidību in situ un tālab būtu jāatzīst 
to nozīme.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Ir svarīgi atgādināt, ka saskaņā ar 
Eiropas Patentu konvenciju augu un 
dzīvnieku sugas, kā arī augu un dzīvnieku 
sugu iegūšanas bioloģiskie paņēmieni nav 
patentējami. Ja izgudrojumu pamatā ir 
ģenētiskie resursi vai ģenētisko resursu 
komponenti, pieteikumos patentiem, kas 
cita starpā attiecas uz šiem resursiem, 
produktiem, tostarp derivātiem, un 
paņēmieniem, kas izstrādāti, izmantojot 
biotehnoloģiju vai ar ģenētiskajiem 
resursiem saistītās tradicionālās 
zināšanas, būtu jānorāda šie resursi un 
informācija par to izcelsmi būtu jāiesniedz 
attiecīgajām iestādēm un jānosūta 
kompetentajai iestādei. Tāds pats 
pienākums būtu jāattiecina uz tiesībām 
saistībā ar jaunām augu sugām.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi atgādināt svarīgo principu, ka dzīvība nav patentējama, kā noteikts Eiropas Patentu 
konvencijā. Pārredzamības un efektivitātes, kā arī labākas pārraudzības nolūkā patentu 
reģistrācijas informācijā būtu jāietver atsauces uz ģenētiskiem resursiem un to izcelsmi.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ģenētiskie resursi būtu jāsaglabā 
in situ un jāizmanto ilgtspējīgā veidā, un 
būtu jānodrošian to izmantošanā iegūto 
labumu taisnīga un vienlīdzīga sadale. 
Tas veicinātu nabadzības izskaušanu un 
līdz ar to ANO tūkstošgades attīstības 
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mērķu sasniegšanu, kā atzīts preambulā 
Nagojas protokolam par ģenētisko 
resursu pieejamību un to izmantošanā 
iegūto labumu taisnīgu un vienlīdzīgu 
sadali (Nagojas protokols), kas pievienots 
Konvencijai par bioloģisko daudzveidību 
un ko Konvencijas puses pieņēma 
2010. gada 29. oktobrī. Savienība un 
vairākums dalībvalstu kā Konvencijas 
puses ir parakstījušas Nagojas protokolu. 
Būtu jāsekmē spēja efektīvi īstenot minēto 
protokolu.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu aizmirst, cik daudzi cilvēki pasaulē ir tieši atkarīgi no bioloģiskās daudzveidības 
kā ienākumu avota. Nepareizas pieejas īstenošanai attiecībā uz ģenētiskajiem resursiem 
pasaules nabadzīgākajos reģionos būtu postoša ietekme uz to iedzīvotājiem. Tas ir atzīts 
Nagojas protokolā, tādēļ minētais protokols būtu pienācīgi jāīsteno.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Konvencija atzīst, ka valstīm ir 
suverēnas tiesības uz to jurisdikcijā 
esošajiem dabas resursiem un tiesības 
regulēt pieeju saviem ģenētiskajiem 
resursiem. Konvencija visām pusēm uzliek 
pienākumu atvieglot pieeju ģenētiskajiem 
resursiem, uz kuriem tām ir suverēnas 
tiesības. Konvencija arīdzan nosaka, ka 
visām pusēm ir obligāti jāveic pasākumi, 
lai pētniecības un izstrādes rezultātus, kā 
arī labumus, ko dod komerciāla un citāda 
to izmantošana, taisnīgi un vienlīdzīgi 
dalītu ar pusi, kura piegādā ģenētiskos 
resursus. Šāda sadale notiek atbilstīgi 
savstarpēji saskaņotiem noteikumiem. 
Konvencijā apskatīti arī pieejas un labumu 
sadales jautājumi saistībā ar 
pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu 

(5) Konvencija atzīst, ka valstīm ir 
suverēnas tiesības uz to jurisdikcijā 
esošajiem dabas resursiem un tiesības 
regulēt pieeju saviem ģenētiskajiem 
resursiem. Konvencija visām pusēm uzliek 
pienākumu atvieglot pieeju ģenētiskajiem 
resursiem, uz kuriem tām ir suverēnas 
tiesības, citu pušu videi draudzīgai 
izmantošanai. Konvencija arīdzan nosaka, 
ka visām pusēm ir obligāti jāveic 
pasākumi, lai pētniecības un izstrādes 
rezultātus, kā arī labumus, ko dod 
komerciāla un citāda to izmantošana, 
taisnīgi un vienlīdzīgi dalītu ar pusi, kura 
piegādā ģenētiskos resursus. Šāda sadale 
notiek atbilstīgi savstarpēji saskaņotiem
noteikumiem. Konvencijā apskatīti arī 
pieejas un labumu sadales jautājumi 
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uzkrātajām zināšanām, jauninājumiem un 
praktisko pieredzi bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanā un ilgtspējīgā 
izmantošanā.

saistībā ar pamatiedzīvotāju un vietējo 
kopienu uzkrātajām zināšanām, 
jauninājumiem un praktisko pieredzi 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un 
ilgtspējīgā izmantošanā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums saskaņo tekstu ar Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 15. pantu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ir svarīgi izveidot skaidru un pareizu 
Nagojas protokola īstenošanas satvaru, kas 
palielinātu iespējas nodoties uz dabas 

(8) Ir svarīgi izveidot skaidru un pareizu 
Nagojas protokola un attiecīgo 
Konvencijas noteikumu īstenošanas 
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materiāliem balstītai pētniecībai un 
izstrādei Savienībā. Tāpat ļoti būtiski ir 
nepieļaut nelikumīgi iegūtu ģenētisko 
resursu vai ar ģenētiskajiem resursiem 
saistīto tradicionālo zināšanu izmantošanu 
Savienībā un sekmēt labumu sadales 
saistību pildīšanu, kas izklāstītas 
piegādātāju un lietotāju savstarpēji 
saskaņotos noteikumos.

satvaru, kas palielinātu iespējas nodoties uz 
dabas materiāliem balstītai pētniecībai un 
izstrādei Savienībā. Tāpat ļoti būtiski ir 
nepieļaut nelikumīgi iegūtu ģenētisko 
resursu vai ar ģenētiskajiem resursiem 
saistīto tradicionālo zināšanu izmantošanu 
Savienībā un sekmēt labumu sadales 
saistību pildīšanu, kas izklāstītas 
piegādātāju un lietotāju savstarpēji 
saskaņotos noteikumos.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Efektivitātes nodrošināšanas labad pienācīges pārbaudes pamatā ir jābūt nelegāli iegūtu 
ģenētisko resursu izmantošanas vai vēlākas komercializācijas aizliegumam. Būtu arī 
jāatjaunina Direktīva par vides krimināltiesisko aizsardzību, tajā kā kriminālpārkāpumu 
iekļaujot biopirātismu, ja tas veikts apzināti vai nopietnas nolaidības dēļ.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Ar šo regulu izveidotā sistēma ir 
vajadzīga arī tādēļ, lai saglabātu un 
uzlabotu Konvencijas pušu, 
pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu, kā 
arī to ieinteresēto personu grupu 
savstarpējo uzticību, kas iesaistītas 
ģenētisko resursu pieejamības 
nodrošināšanā un to izmantošanā gūto 
labumu sadalē.

Or. en

Pamatojums

Lielākā daļa ģenētisko resursu atrodas dienvidu valstīs, kuru iedzīvotājiem bieži vien ir cieša 
saikne ar bioloģisko daudzveidību. Efektīva regula palielinās mūsu ārējo partneru uzticību un 
tādējādi nodrošinās ģenētisko resursu ilgtspējīgu pieejamību Eiropas lietotājiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, ir 
svarīgi, lai Nagojas protokola īstenošanas 
noteikumi attiektos tikai uz ģenētiskajiem 
resursiem un ar ģenētiskajiem resursiem 
saistītajām tradicionālajām zināšanām, 
kam piekļūst tikai pēc tam, kad Nagojas 
protokols ir stājies spēkā Savienībā. 

(9) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, ir 
svarīgi, lai Nagojas protokola īstenošanas 
noteikumi attiektos tikai uz no jauna 
iegūtiem ģenētiskajiem resursiem un ar 
ģenētiskajiem resursiem saistītajām 
tradicionālajām zināšanām vai to jauna 
veida izmantošanu, ko veic vai sāk pēc 
tam, kad Nagojas protokols ir stājies spēkā 
Savienībā. 

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi aptvert ar ģenētisko resursu izmantošanu saistīto darbību pilnu spektru saskaņā ar 
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mūsu starptautiskajām saistībām, kas paredzētas Konvencijā par bioloģisko daudzveidību un 
Nagojas protokolā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Ir svarīgi saskaņā ar Nagojas 
protokolu noteikt, ka ģenētisko resursu 
izmantošana attiecas uz pētniecību un 
izstrādi par ģenētiskā materiāla paraugu 
ģenētisko vai bioķīmisko sastāvu, tostarp 
pētniecību un izstrādi, kas balstās uz 
savienojumiem, kas izolēti no 
ģenētiskajiem resursiem, kam piekļūts 
Nagojas protokola puses jurisdikcijā. 
Pētniecība un izstrāde būtu jāsaprot kā 
ģenētisko resursu ģenētiskā vai 
bioķīmiskā sastāva izpēte, lai konstatētu 
faktus un izdarītu secinājumus, tostarp 
izstrādātu jauninājumus un praktiska 
pielietojuma metodes.

Or. en

Pamatojums

Termins „pētniecība un izstrāde”, kā to saprot Nagojas protokola kontekstā saskaņā ar 
Starptautiskās Dabas un dabas resursu saglabāšanas savienības (IUCN) paskaidrojumu, ir 
balstīts uz Oksfordas vārdnīcas definīcijām un šā termina parasto nozīmi, kas piemērojama 
saskaņā ar Vīnes konvencijas par starptautisko līgumu tiesībām 31. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pašlaik nav starptautiski 
vispārpieņemtas definīcijas par "ar 
ģenētiskajiem resursiem saistītajām 
tradicionālajām zināšanām" vai par to, kā 
šādas zināšanas "glabā" pamatiedzīvotāji 

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

un vietējās kopienas. Pašlaik Pasaules 
Intelektuālā īpašuma organizācijas 
Starpvaldību komitejā notiek sarunas par 
šo terminu definēšanu starptautiskā līmenī.

Or. en

Pamatojums

Nagojas protokols neattiecina ar ģenētiskajiem resursiem saistītās tradicionālās zināšanas 
tikai uz savstarpēji saskaņotajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

un labumu sadali vajadzētu būt 
ierobežotam laikā un samērīgam ar 
potenciālās inovācijas radīšanai 
nepieciešamo laiku.

Or. en

Pamatojums

Pienācīgu pārbaudi, kas ir šīs regulas centrālais elements, nevajadzētu traucēt, pievienojot 
specifikācijas, kas būtiski sašaurina tās piemērošanas jomu un tādējādi vājina pārbaudi. 
Pienācīgas pārbaudes pienākuma vājināšana būtu pretrunā Nagojas protokola mērķim un 
tālab būtu jānovērš.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Būtu jāizmanto lietotāju izveidota
paraugprakse, lai apzinātu pienācīgas 
pārbaudes pasākumus, kas ir sevišķi 
piemēroti, lai izpildītu Nagojas protokola 
īstenošanas sistēmas prasības ar 
ievērojamu tiesisko noteiktību un nelielām 
izmaksām. Lietotājiem vajadzētu dot 
iespējas izmantot jau pieņemtos ētikas 
kodeksus pieejas un labumu sadales jomā, 
kas izstrādāti akadēmisko aprindu un 
dažādu nozaru vajadzībām. Būtu 
jānodrošina, ka lietotāju apvienības var 
prasīt, lai Komisija nosaka, vai apvienības 
pārraudzītu specifisku procedūru, rīku vai 
mehānismu kombināciju var atzīt par 
paraugpraksi. Dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm vajadzētu ņemt vērā — ja 
lietotājs izmanto atzītu paraugpraksi, tas 
mazina risku, ka lietotājs varētu neizpildīt 
prasības, un uz tā pamata varētu samazināt 
izpildes pārbaudes. Tas pats būtu 
jāattiecina uz paraugpraksi, ko pieņēmis 
Nagojas protokola pušu kolektīvs.

(16) Būtu jāizmanto paraugprakse, ko 
izveidojuši lietotāji vai organizācijas, 
kuras ir ieinteresētas un kurām ir 
specializētas zināšanas ģenētisko resursu 
izmantošanā, pieejamībā un gūto labumu 
sadalē, lai apzinātu pienācīgas pārbaudes 
pasākumus, kas ir sevišķi piemēroti, lai 
izpildītu Nagojas protokola īstenošanas 
sistēmas prasības ar ievērojamu tiesisko 
noteiktību un nelielām izmaksām. 
Lietotājiem vajadzētu dot iespējas izmantot 
jau pieņemtos ētikas kodeksus pieejas un 
labumu sadales jomā, kas izstrādāti 
akadēmisko aprindu un dažādu nozaru 
vajadzībām, ciktāl tie atbilst Nagojas 
protokolam un šai regulai. Būtu 
jānodrošina, ka lietotāju apvienības var 
prasīt, lai Komisija nosaka, vai apvienības 
pārraudzītu specifisku procedūru, rīku vai 
mehānismu kombināciju var atzīt par 
paraugpraksi. Dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm vajadzētu ņemt vērā — ja 
lietotājs izmanto atzītu paraugpraksi, tas 
mazina risku, ka lietotājs varētu neizpildīt 
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prasības, un uz tā pamata varētu samazināt 
izpildes pārbaudes. Tas pats būtu 
jāattiecina uz paraugpraksi, ko pieņēmis 
Nagojas protokola pušu kolektīvs.

Or. en

Pamatojums

Visām ieinteresētajām personām vajadzētu spēt nākt klajā ar paraugpraksi. Tas jo īpaši 
attiecas uz ziemeļu-dienvidu organizācijām, pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu pārstāvjiem, 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas organizācijām un lietotāju organizācijām, kuras jau 
piemēro labumu sadales principu un ir tieši iesaistītas. Šā grozījuma mērķis ir sekmēt 
augtsvērtīgas paraugprakses izmantošanu saskaņā ar bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanas mērķi.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Lietotājiem to veikto darbību 
konkrētos posmos būtu jādeklarē, ka ir 
veikta pienācīga pārbaude, un jāsniedz tam 
pierādījumi. Piemēroti darbības posmi 
šādai deklarēšanai ir šādi: kad tiek 
apstiprināta iepriekšēja informēta 
piekrišana un savstarpēji saskaņoti 
noteikumi, kad tiek saņemts finansējums
pētniecībai, kad attiecīgajās valsts, 
reģionālajās vai starptautiskajās iestādēs 
tiek iesniegts pieteikums par intelektuālā 
īpašuma tiesībām, kad tiek pieprasīta 
tirdzniecības atļauja produktam, kas 
izstrādāts no ģenētiskajiem resursiem, 
vai — ja tirdzniecības atļauja nav 
nepieciešama — kad produkts tiek laists 
tirgū. Jāatzīmē, ka deklarēšana, iesniedzot 
pieteikumu par intelektuālā īpašuma 
tiesībām vai pieprasot tirdzniecības 
atļauju, nebūtu daļa no apstiprināšanas 
procedūras kā tādas, un deklarācija būtu 
adresējama kompetentajām iestādēm, kas 
izveidotas saskaņā ar šo regulu.
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Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu uzraudzības ķēdes integritāti un tādējādi nodrošinātu izsekojamību un 
juridisko noteiktību visiem, ir svarīgi pastiprināt izpildes nodrošināšanas uzraudzību. Ar šo 
grozījumu nosaka kontaktpunktus svarīgākajos uzraudzības ķēdes posmos, vienlaikus 
vienkāršojot procesu un izvairoties no iespējamām nepilnībām.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Ģenētiskos resursus savvaļā vāc 
augstskolu pētnieki vai kolekcionāri 
lielākoties nekomerciāliem mērķiem. 
Vairumā gadījumu un gandrīz visās 
nozarēs jaunievāktiem ģenētiskajiem 
resursiem piekļūst, izmantojot starpniekus, 
kolekcijas vai aģentus, kas ģenētiskos 
resursus iegūst trešās valstīs. Ar šo regulu 
būtu jānodrošina, ka visas iesaistītās 
puses attiecībā uz ģenētisko resursu 
nodošanu trešām personām ievēro 
savstarpēji saskaņotos noteikumus par 
sākotnējo pieeju. Daudzos gadījumos 
vēlākai lietošanai vai komercializācijai 
var būt vajadzīga jauna iepriekšēja 
informēta piekrišana un savstarpēji 
saskaņoti noteikumi.

Or. en

Pamatojums

Lietotājiem ir vienmēr jāievēro uzraudzības ķēde un jānodrošina atbilstība iepriekšējas 
informētas piekrišanas nosacījumiem un savstarpēji saskaņotiem noteikumiem. Tāpēc ir 
svarīgi skaidri definēt lietotāju pienākumu vienoties par jauniem noteikumiem attiecībā uz 
jaunu izmantošanas veidu, kurš atšķiras no tā, kas paredzēts sākotnējos savstarpēji 
saskaņotajos noteikumos vai pārsniedz to piemērošanas jomu.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Kolekcijām ir nozīmīga loma ģenētisko resursu uzraudzības ķēdē Savienībā. Šā iemesla dēļ ir 
skaidri jānosaka to kā piegādātāju, nevis pakalpojumu sniedzēju, loma un atkārtoti 
jāapstiprina to kā tādu svarīgu starpnieku nozīme, kuri bieži vien atrodas vērtību ķēdes 
sākumā.
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Savienībai ir aktīvi jārīkojas, lai 
nodrošinātu Nagojas protokola mērķu 
sasniegšanu attiecībā uz pasaules 
daudzpusējiem labumu sadales 
mehānismiem ar mērķi palielināt resursus 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas 
atbalstam un tās komponentu ilgtspējīgai 
izmantošanai pasaulē.

Or. en

Pamatojums

Patlaban saskaņā ar Konvenciju par bioloģisko daudzveidību notiek starptautiskas sarunas 
ar mērķi īstenot Nagojas protokola 10. pantā paredzēto pasaules daudzpusējo labumu sadales 
mehānismu. Savienība ir šo sarunu dalībniece, un tai būtu jāiesaistās, īstenojot savus mērķus 
un izmantojot Savienības fondu no ģenētisko resursu izmantošanas gūto labumu sadalei, 
kamēr nav izveidots pasaules mehānisms bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai pasaulē.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
22.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi noteikt pamatnostādnes saistībā ar deleģēto aktu pieņemšanu attiecībā uz to labumu 
sadali, kas gūti no tādu ģenētisko resursu izmantošanas, kuru izcelsme ir teritorijās ārpus 
dalībvalstu jurisdikcijas, vai kuru izcelsmes valsti nav iespējams noteikt, vai arī nav iespējams 
pieņemt savstarpēji saskaņotos noteikumus, kā arī ir svarīgi paredzēt izpildes nodrošināšanas 
mehānismus un izveidot Savienības fondu no ģenētisko resursu izmantošanas gūto labumu 
sadalei.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
- 1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas mērķis ir taisnīga un 
vienlīdzīga to labumu sadale, kas gūti no 
ģenētisko resursu izmantošanas, tādējādi 
veicinot bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu un tās komponentu 
ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar 
Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 
(Konvencija) mērķiem.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi atgādināt Nagojas protokola 1. pantā noteikto mērķi, kā arī Konvencijas par 
bioloģisko daudzveidību mērķus.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi aptvert ar ģenētisko resursu izmantošanu saistīto darbību pilnu spektru saskaņā ar 
mūsu starptautiskajām saistībām, kas paredzētas Konvencijā par bioloģisko daudzveidību un 
Nagojas protokolā. Saskaņā ar Konvencijas 15. pantu un Nagojas protokola 5. pantu 
labumus, kas gūti no ģenētisko resursu izmantošanas, kā arī to vēlākas lietošanas un 
komercializācijas, sadala taisnīgi un vienlīdzīgi. Šī regula būtu jāpiemēro visiem 
ģenētiskajiem resursiem, nevis tikai tiem, uz kuriem attiecas valstu suverēnās tiesības.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) „ģenētiskie resursi” ir ģenētiskais 
materiāls ar esošu vai potenciālu vērtību;

(3) „ģenētiskie resursi” ir ģenētiskais 
materiāls ar esošu vai potenciālu vērtību 
vai tā derivāti;

Or. en
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Pamatojums

Derivāti veido būtisku ģenētisko resursu daļu, un šī regula būtu skaidri jāattiecina uz tiem.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) „derivāts” ir dabiskas izcelsmes 
bioķīmisks savienojums, kas radies 
bioloģisko vai ģenētisko resursu 
ģenētiskās ekspresijas vai metabolisma 
rezultātā, pat ja tas nesatur iedzimtības 
funkcionālās vienības;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tekstā iekļauj definīciju, kas ietverta Nagojas protokola 2. pantā.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) „pieeja” ir ģenētisko resursu vai ar 
ģenētiskajiem resursiem saistīto 
tradicionālo zināšanu ieguve saskaņā ar šo 
ģenētisko resursu izcelsmes valstī
piemērojamiem tiesību aktiem par 
pieejamību un labumu sadali vai saskaņā ar 
tās regulatīvajām prasībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) „lietotājs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas izmanto ģenētiskos resursus 
vai ar ģenētiskajiem resursiem saistītās 
tradicionālās zināšanas vai vēlāk 
komercializē ģenētiskos resursus vai 
produktus, kuru pamatā ir ģenētiskie 
resursi vai ar ģenētiskajiem resursiem 
saistītās tradicionālās zināšanas; 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums vairāk atbilst Nagojas protokolam un precizē, ka izmantošanas darbības aptver 
gan izmantošanu, gan komercializāciju.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) „ģenētisko resursu izmantošana” ir 
pētniecība un izstrāde par ģenētisko resursu 
ģenētisko vai bioķīmisko sastāvu;

(6) „ģenētisko resursu izmantošana” ir 
pētniecība un izstrāde par ģenētisko resursu 
ģenētisko vai bioķīmisko sastāvu, tostarp 
izmantojot biotehnoloģiju;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums saskaņo terminoloģiju ar Nagojas protokola 2. pantā izmantotajiem terminiem.
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) „biotehnoloģija” ir jebkurš 
tehnoloģisks process, kurā izmanto 
bioloģiskas sistēmas, dzīvus organismus 
vai to derivātus, lai noteiktā nolūkā radītu 
vai pārveidotu produktus vai norises;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tekstā iekļauj definīciju, kas ietverta Nagojas protokola 2. pantā.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) „pētniecība un izstrāde” ir ģenētisko 
resursu ģenētiskā vai bioķīmiskā sastāva 
izpēte, lai konstatētu faktus un izdarītu 
secinājumus, tostarp izstrādātu 
jauninājumus un praktiska pielietojuma 
metodes;

Or. en

Pamatojums

Termins „pētniecība un izstrāde” ir definēts atbilstīgi tam, kā to lieto Nagojas protokola 
kontekstā, ievērojot IUCN paskaidrojuma par Nagojas protokolu 65. lpp.
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Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) „ar ģenētiskajiem resursiem saistītās 
tradicionālās zināšanas” ir tradicionālās 
zināšanas, ko glabā pamatiedzīvotāji vai 
vietējā kopiena un kas ir nozīmīgas 
ģenētisko resursu izmantošanā;

Or. en

Pamatojums

Nagojas protokols neattiecina ar ģenētiskajiem resursiem saistītās tradicionālās zināšanas 
tikai uz savstarpēji saskaņotajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) „nelegāli iegūti ģenētiskie resursi” ir 
ģenētiskie resursi un ar ģenētiskajiem 
resursiem saistītās tradicionālās 
zināšanas, kas iegūti, pārkāpjot izcelsmes 
valstī piemērojamos starptautiskos un 
valsts tiesību aktus vai regulatīvās 
prasības par pieejamību un labumu 
sadali; 

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija ir vajadzīga, lai noteiktu aizlieguma jēdzienu, kas izvirzīts 4. panta 1. punktā.
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Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija ir vajadzīga, lai noteiktu aizlieguma jēdzienu, kas izvirzīts 14. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) „starptautiski atzīts atbilstības 
sertifikāts” ir pieejas atļauja vai līdzvērtīgs 
dokuments, ko valsts kompetentā iestāde 
izdevusi saskaņā ar Nagojas protokola 
6. panta 3. punkta e) apakšpunktu un kas 
darīts pieejams Pieejamības un labumu 
sadales starpniecības centram;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) „Pieejamības un labumu sadales 
starpniecības centrs” ir globāls 
informācijas apmaiņas portāls, kas 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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izveidots saskaņā ar Nagojas protokola 
14. panta 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Savienībā ir aizliegts biopirātisms. 

Or. en

Pamatojums

Efektivitātes nodrošināšanas labad pienācīges pārbaudes pamatā ir jābūt nelegāli iegūtu 
ģenētisko resursu izmantošanas vai vēlākas komercializācijas aizliegumam. Šajā grozījumā 
izmantoti līdzīgi jēdzieni, kādi ietverti Regulā (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus 
tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (OV L 295, 
12.11.2010., 23. lpp.).

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lietotāji veic pienācīgu pārbaudi, lai 
pārliecinātos, ka izmantotajiem 
ģenētiskajiem resursiem un ar 
ģenētiskajiem resursiem saistītajām 
tradicionālajām zināšanām piekļūts ar 
iepriekšēju informētu piekrišanu un 
pamatojoties uz savstarpēji saskaņotiem 
noteikumiem, kas izstrādāti saskaņā ar 
piemērojamiem tiesību aktiem par 
pieejamību un labumu sadali, un ka labumu 
sadale ir taisnīga un vienlīdzīga saskaņā ar 
minētajiem saskaņotajiem noteikumiem. 
Lietotāji noskaidro, glabā un nodod 
turpmākiem lietotājiem visu informāciju 
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un dokumentus par pieeju un labumu 
sadali un par atbilstību šīs regulas 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Skaidrības labad ir svarīgi pieminēt iepriekšēju informētu piekrišanu un savstarpēji 
saskaņotos noteikumus un nodrošināt, ka tiek pareizi nodoti visi nepieciešamie dokumenti un 
informācija par to ģenētisko resursu atbilstību, ko lietotāji izmanto.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ģenētiskos resursus un ar tiem 
saistītās tradicionālās zināšanas citiem 
lietotājiem nodod tikai saskaņā ar 
iepriekšēju informētu piekrišanu un 
savstarpēji saskaņotiem noteikumiem. 
Turpmākie lietotāji saņemto materiālu var 
izmantot tikai saskaņā ar sākotnējiem 
saskaņotajiem noteikumiem. Ja nav 
iepriekšējas informētas piekrišanas un 
savstarpēji saskaņotu noteikumu vai ja 
turpmākie lietotāji plāno ģenētiskos 
resursus vai tradicionālās zināšanas 
izmantot apstākļos, kas nav iekļauti 
sākotnējos noteikumos, tiem pirms jaunas 
izmantošanas sākšanas ir jāprasa 
izcelsmes valstij iepriekšēja informēta 
piekrišana un jāvienojas ar to par 
savstarpēji saskaņotiem noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Lietotājiem ir vienmēr jāievēro uzraudzības ķēde un jānodrošina atbilstība iepriekšējas 
informētas piekrišanas nosacījumiem un savstarpēji saskaņotiem noteikumiem. Šā iemesla dēļ 
ir svarīgi skaidri definēt lietotāju pienākumu vienoties par jauniem noteikumiem attiecībā uz 
jaunu izmantošanas veidu, kurš atšķiras no tā, kas paredzēts sākotnējos savstarpēji 
saskaņotajos noteikumos vai pārsniedz to piemērošanas jomu, un tas jādara arī tad, ja 
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savstarpēji saskaņoto noteikumu nav.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Konvencijas par bioloģisko daudzveidību un Nagojas protokola mērķi labumu 
sadale neattiecas tikai uz situācijām, kad ir iespējams paredzēt savstarpēji saskaņotos 
noteikumus. Tas galvenokārt attiecas uz ģenētiskajiem resursiem starptautiskajos ūdeņos un 
„vēsturiskajiem” resursiem. No šo resursu izmantošanas gūto labumu sadale būtu 
jāadministrē Savienības fondam, kas paredzēts bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai 
pasaulē.

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) attiecīgā gadījumā — lēmumi par 
pieeju un savstarpēji saskaņotie noteikumi, 
tostarp labumu sadales kārtība;
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Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lietotāji glabā ar pieeju un labumu 
sadali saistīto informāciju divdesmit gadus 
pēc izmantošanas perioda beigām.

3. Lietotāji glabā ar pieeju un labumu 
sadali saistīto informāciju divdesmit gadus 
pēc izmantošanas vai vēlākas 
komercializācijas perioda beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 14.b pantu 
attiecībā uz labumu sadales noteikumu 
pieņemšanu atbilstīgi 1.b punktam līdz 
...*. Šie noteikumi paredz labumu sadali 
vismaz tādā līmenī, kas atbilst attiecīgās 
nozares paraugpraksei, un nemonetāro 
labumu sadales nosacījumus.
____________
* OV: seši mēneši pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 4. panta 1.b punkta īstenošanu.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai sekmētu mērķi, ka tiek piegādāti 
tikai tādi ģenētiskie resursi, kas iegūti 
saskaņā ar piemērojamām prasībām, ar 
šo tiek izveidota Savienības uzticamo 
kolekciju brīvprātīga sistēma. Komisija 
izveido un uztur uzticamo kolekciju 
Savienības reģistru. Reģistrs ir brīvā 
formā, izvietots internetā, ir viegli 
pieejams lietotājiem un tajā ir iekļautas tās 
ģenētisko resursu kolekcijas, kuras 
identificētas kā Savienības uzticamās 
kolekcijas kritērijiem atbilstošas.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi paskaidrot, ka Savienības uzticamo kolekciju sistēma ir brīvprātīga.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ģenētiskos resursus un saistīto 
informāciju trešām personām izmantošanai 
piegādāt tikai ar dokumentāciju, kas 
pierāda, ka resursiem un informācijai 
piekļūts saskaņā ar piemērojamām
juridiskajām prasībām un — attiecīgā 
gadījumā — savstarpēji saskaņotiem 
noteikumiem par taisnīgu un vienlīdzīgu 
labumu sadali;

(b) ģenētiskos resursus un saistīto 
informāciju trešām personām izmantošanai 
piegādāt tikai ar dokumentāciju, kas 
pierāda, ka resursiem un informācijai 
piekļūts saskaņā ar piemērojamiem tiesību 
aktiem par pieejamību un labumu sadali 
vai regulatīvām prasībām un savstarpēji 
saskaņotiem noteikumiem par taisnīgu un 
vienlīdzīgu labumu sadali;

Or. en

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) vest uzskaiti par visiem ģenētisko 
resursu paraugiem un saistīto informāciju, 
kas piegādāta trešām personām 
izmantošanai;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en
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Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Kompetentās iestādes un 
koordinācijas centrs pieejamības un 
labumu sadales jautājumos sniedz 
konsultācijas sabiedrībai un 
potenciālajiem lietotājiem, kas meklē 
informāciju par šīs regulas un attiecīgo 
Konvencijas un Nagojas protokola 
noteikumu īstenošanu Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lietotāji kompetentajām iestādēm, kas 
izveidotas saskaņā ar 6. panta 1. punktu, 
deklarāciju par to, ka ir veiktas pienācīgas 

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

4. panta prasības, un saistīto informāciju 
šādos gadījumos:

(a) kad tiek apstiprināta iepriekšēja 
informēta piekrišana un savstarpēji 
saskaņoti noteikumi;
(b) kad saņem finansējumu pētniecībai, 
kas ietver ģenētisko resursu vai ar 
ģenētiskajiem resursiem saistīto 
tradicionālo zināšanu izmantošanu; 
(c) kad attiecīgajās valsts, reģionālajās vai 
starptautiskajās iestādēs iesniedz 
pieteikumu par patentu vai tiesībām uz 
jaunu augu sugu, kas cita starpā attiecas 
uz izmantotajiem ģenētiskajiem 
resursiem, produktiem, tostarp derivātiem, 
un paņēmieniem, kas izstrādāti, 
izmantojot biotehnoloģiju, vai ar 
ģenētiskajiem resursiem saistītajām 
tradicionālajām zināšanām; 
(d) kad tiek pieprasīta tirdzniecības atļauja 
produktam, kas izstrādāts uz ģenētisko 
resursu vai ar šādiem resursiem saistītu 
tradicionālo zināšanu bāzes;
(e) ja tirdzniecības atļauja nav 
nepieciešama — kad produkts tiek laists 
tirgū. 

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu uzraudzības ķēdes integritāti un tādējādi nodrošinātu izsekojamību un 
juridisko noteiktību visiem, ir svarīgi pastiprināt izpildes nodrošināšanas uzraudzību. Ar šo 
grozījumu nosaka kontaktpunktus svarīgākajos uzraudzības ķēdes posmos, vienlaikus 
vienkāršojot procesu un izvairoties no iespējamām nepilnībām.
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Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Kompetentās iestādes pārbauda saskaņā 
ar b) līdz e) apakšpunktu sniegto 
informāciju un trīs mēnešu laikā pārsūta 
Komisijai informāciju, kas saņemta, 
pamatojoties uz šo pantu. Komisija trīs 
mēnešu laikā apkopo saņemto informāciju 
un starptautiski atzītam sertifikātam 
vajadzīgo informāciju dara pieejamu 
Pieejamības un labumu sadales 
starpniecības centram, kā arī viegli 
pieejamā brīvā formā internetā —
sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi šo tekstu saskaņot ar Nagojas protokolu, jo īpaši attiecībā uz kritērijiem, kas 
noteikti Nagojas protokola 17. pantā starptautiski atzīta atbilstības sertifikāta iegūšanai.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ikviena lietotāju apvienība var Komisijai 
iesniegt pieteikumu, lai apvienības 
izstrādātu vai pārraudzītu procedūru, rīku 
vai mehānismu kombināciju Komisija 
atzītu par paraugpraksi. Pieteikumu pamato 
ar pierādījumiem un informāciju. 

1. Ikviena lietotāju apvienība vai 
organizācija, kura ir ieinteresēta un kurai 
ir specializētas zināšanas ģenētisko 
resursu izmantošanā, pieejamībā un 
labumu sadalē, var Komisijai iesniegt 
pieteikumu, lai apvienības vai 
organizācijas izstrādātu vai pārraudzītu 
procedūru, rīku vai mehānismu 
kombināciju Komisija atzītu par 
paraugpraksi. Pieteikumu pamato ar 
pierādījumiem un informāciju.

Or. en
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Pamatojums

Visām ieinteresētajām personām vajadzētu spēt nākt klajā ar paraugpraksi. Tas jo īpaši 
attiecas uz ziemeļu-dienvidu organizācijām, pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu pārstāvjiem, 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas organizācijām un lietotāju organizācijām, kuras jau 
piemēro labumu sadales principu un ir tieši iesaistītas. Šā grozījuma mērķis ir sekmēt 
augtsvērtīgas paraugprakses izmantošanu saskaņā ar bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanas mērķi.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja, pamatojoties uz lietotāju apvienības 
sniegto informāciju un pierādījumiem, 
Komisija nosaka, ka konkrētā procedūru, 
rīku vai mehānismu kombinācija, ja to 
lietotājs patiešām izmanto, ļauj lietotājam 
izpildīt 4. un 7. pantā minētos pienākumus, 
tā šo kombināciju atzīst par paraugpraksi.

2. Komisija izvērtē katru pieteikumu, 
ņemot vērā informāciju un pierādījumus, 
kas saņemti no pieteikuma iesniedzēja, 
attiecīgajiem piegādātājiem, lietotājiem, 
iestādēm, institūcijām, starpvaldību un 
nevalstiskajām organizācijām, kā arī no 
pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu 
organizāciju pārstāvjiem un attiecīgā 
gadījumā citām personām. Ja, 
pamatojoties uz lietotāju apvienības 
sniegto informāciju un pierādījumiem, 
Komisija nosaka, ka konkrētā procedūru, 
rīku vai mehānismu kombinācija, ja to 
lietotājs patiešām izmanto, ļauj lietotājam 
izpildīt 4. un 7. pantā minētos pienākumus, 
tā šo kombināciju atzīst par paraugpraksi.

Or. en

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja no dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm vai citiem avotiem iegūti 
pierādījumi liecina, ka ir atkārtoti
gadījumi, kad lietotāji, kas izmanto

4. Ja no dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm vai citiem avotiem iegūti 
pierādījumi liecina, ka ir gadījumi, kad 
lietotāji, kas izmanto paraugpraksi, nepilda 
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paraugpraksi, nepilda savus pienākumus 
saskaņā ar šo regulu, Komisija sarunās ar 
attiecīgo lietotāju apvienību izvērtē, vai 
atkārtotie neievērošanas gadījumi liecina 
par iespējamām paraugprakses nepilnībām. 

savus pienākumus saskaņā ar šo regulu, 
Komisija sarunās ar attiecīgo lietotāju 
apvienību izvērtē, vai neievērošanas 
gadījumi liecina par iespējamām
paraugprakses nepilnībām. 

Or. en

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija atsauc paraugprakses atzīšanu, 
ja tā ir konstatējusi, ka izmaiņas 
paraugpraksē laupa lietotājam iespēju 
izpildīt 4. un 7. pantā minētos pienākumus, 
vai ja lietotāju atkārtota prasību 
neievērošana ir saistīta ar prakses 
nepilnībām.

5. Komisija atsauc paraugprakses atzīšanu, 
ja tā ir konstatējusi, ka izmaiņas 
paraugpraksē laupa lietotājam iespēju 
izpildīt 4. un 7. pantā minētos pienākumus, 
vai ja prasību neievērošana no lietotāju 
puses ir saistīta ar prakses nepilnībām.

Or. en

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes veic pārbaudes, lai 
pārliecinātos par to, vai lietotāji pilda 4. un 
7. pantā izklāstītās prasības.

1. Kompetentās iestādes veic pārbaudes, lai 
pārliecinātos par to, vai lietotāji pilda 4. un 
7. pantā izklāstītās prasības, un attiecīgā 
gadījumā par to, vai lietotāji efektīvi 
īsteno deklarēto paraugpraksi.

Or. en

Pamatojums

Ja uz risku balstītā pieejā pārbaudēm ņem vērā paraugprakses īstenošanu, kompetentajām 
iestādēm būtu jāpārbauda arī atzītās paraugprakses efektīvas īstenošanas procedūras, 
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instrumenti vai mehānismi.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izvērtē pienācīgas pārbaudes (a) izvērtē pasākumus, ko lietotājs veicis, 
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pasākumus, ko lietotājs veicis saskaņā ar
4. pantu,

lai izpildītu 4. panta prasības,

Or. en

Pamatojums

Atbilstības pārbaudei būtu jāietver visas 4. pantā izklāstītās prasības, tostarp biopirātisma 
aizliegums.

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izvērtē dokumentāciju un ierakstus, kas 
pierāda, ka ir veiktas pienācīgas 
pārbaudes saskaņā ar 4. pantu attiecībā uz 
konkrētām izmantošanas darbībām,

(b) izvērtē dokumentāciju un ierakstus, kas 
pierāda 4. panta prasību izpildi attiecībā uz 
konkrētām izmantošanas darbībām,

Or. en

Pamatojums

Atbilstības pārbaudei būtu jāietver visas 4. pantā izklāstītās prasības, tostarp biopirātisma 
aizliegums.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
9. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Neskarot 11. pantu, ja šā panta 1. punktā
minēto pārbaužu laikā konstatē trūkumus, 
kompetentā iestāde izsniedz paziņojumu, 
ka lietotājam ir jāveic korektīvas darbības, 
un norāda, kādas tā ir.

7. Neskarot 11. pantu, ja šā panta 1. un 
3. punktā minēto pārbaužu laikā vai, veicot 
7. panta 2. punktā minēto pārbaudi, 
konstatē trūkumus, kompetentā iestāde 
izsniedz paziņojumu, ka lietotājam ir jāveic 
korektīvas darbības, un norāda, kādas tā ir.

Or. en
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Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja lietotājs nav sniedzis apstiprinošu vai 
apmierinošu atbildi, atkarībā no konstatēto 
trūkumu rakstura dalībvalstis var veikt 
tūlītējus pagaidu pasākumus, tostarp 
aizturēt nelikumīgi iegūtos ģenētiskos 
resursus un apturēt konkrētās izmantošanas 
darbības, tostarp uz ģenētisko resursu vai 
ar tiem saistīto tradicionālo zināšanu 
bāzes izstrādātu produktu 
komercializāciju.

Or. en

Pamatojums

Regulai būtu jāmudina lietotājus novērst visas nepilnības. Būtu jāprecizē, ka izmantošanas 
darbību apturēšana ietver iespēju atsaukt no tirgus produktus, kas iegūti biopirātisma ceļā.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
9. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus, lai izveidotu šā panta 
1. līdz 7. punkta īstenošanas procedūras. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
15. panta 2. punktā paredzēto pārbaudes 
procedūru.

8. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos
aktus saskaņā ar 14.b pantu, lai izveidotu 
šā panta 1. līdz 7. punkta īstenošanas 
procedūras.

Or. en

Pamatojums

Deleģētie akti ir vairāk piemēroti, lai noteiktu procedūras pārbaudēm, kā lietotāji pilda 
prasības, un uz risku balstītas pieejas īstenošanai, jo minētie akti papildina nebūtiskus šīs 
regulas elementus.
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Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju 
dara pieejamu saskaņā ar Direktīvu 
2003/4/EK.

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju 
dara pieejamu saskaņā ar 
Direktīvu 2003/4/EK viegli pieejamā brīvā 
formā internetā.

Or. en

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) soda nauda; (a) soda nauda, kas ir proporcionāla to 
izmantošanas darbību vērtībai, kuras 
saistītas ar attiecīgajiem ģenētiskajiem 
resursiem, un vismaz efektīvi atņem 
atbildīgajām personām ekonomisko 
labumu, kas gūts, izdarot pārkāpumu, un 
tās apmērs ir lielāks par atkārtotiem 
pārkāpumiem;

Or. en

Pamatojums

Efektivitātes labad visiem naudas sodiem būtu vismaz jāatņem atbildīgajām personām 
jebkāds ekonomiskais labums, kas gūts, izdarot pārkāpumu. Šis princips ir ietverts arī 
Padomes Regulas Nr. 1005/2008 par nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju 46. pantā.
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Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) konkrētu izmantošanas darbību tūlītēja 
apturēšana;

(b) konkrētu izmantošanas darbību tūlītēja 
apturēšana, tostarp uz ģenētisko resursu 
un ar tiem saistīto tradicionālo zināšanu 
bāzes izstrādātu produktu 
komercializācijas tūlītēja apturēšana;

Or. en

Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka izmantošanas darbību apturēšana ietver iespēju atsaukt no tirgus 
produktus, kas iegūti biopirātisma ceļā.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu, ka lietotāji ievēro šo 
regulu, kompetentās iestādes sadarbojas 
savā starpā, ar trešo valstu 
administratīvajām iestādēm un ar 
Komisiju.

1. Lai pilnveidotu koordināciju un 
nodrošinātu, ka lietotāji ievēro šo regulu, 
kompetentās iestādes sadarbojas savā 
starpā, ar trešo valstu administratīvajām 
iestādēm un ar Komisiju.

Or. en

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija cenšas vienoties ar Eiropas 
Patentu iestādi un Pasaules Intelektuālā 
īpašuma organizāciju, lai nodrošinātu, ka 
patentu reģistrācijā tiek iekļautas 
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atsauces uz ģenētiskajiem resursiem un to 
izcelsmi.

Or. en

Pamatojums

Lai gan Eiropas Patentu birojs un Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija būtu racionāli 
kontaktpunkti atbilstības Nagojas protokolam nodrošināšanai, tas ir ārpus šīs regulas 
darbības jomas. Tomēr Komisijai būtu jācenšas vienoties ar šīm organizācijām, lai 
nodrošinātu to, ka atsauces uz ģenētiskajiem resursiem un to izcelsmi parādās patentu 
reģistrācijā.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Savienības platforma sekmē pieejas 
nosacījumu optimizēšanu Savienības 
līmenī, proti, diskusijas par attiecīgiem 
jautājumiem, tostarp par dalībvalstīs 
izveidoto pieejas režīmu koncepciju un 
funkcionēšanu, tādas pētniecības 
sekmēšanu, ar ko veicina bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu 
izmantošanu, jo īpaši jaunattīstības 
valstīs, tostarp vienkāršotu pieeju 
nekomerciālas pētniecības vajadzībām, 
pieejas režīmu kolekcijām Savienībā, 
Savienības ieinteresēto personu pieeju 
trešās valstīs un paraugprakses apmaiņu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Nagojas protokola 8. pantu.
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Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
14. pants – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) veic pasākumus, lai palīdzētu 
lietotājiem, kuri veicina bioloģiskās 
daudzveidības un kultūras daudzveidības 
saglabāšanu, bet kuriem nav pietiekamu 
līdzekļu, kļūt par uzticamām kolekcijām;

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu kolekciju nevienlīdzību, dalībvalstīm un Komisijai būtu jāveic īpaši pasākumi ar 
mērķi atvieglot kolekciju ar ierobežotiem līdzekļiem kļūšanu par uzticamām kolekcijām.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
14. pants – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) nodrošina, ka situācijās, kad 
ģenētiskie resursi un ar tiem saistītās 
tradicionālās zināšanas tiek izmantotas 
nelegāli vai, neievērojot iepriekšēju 
informētu piekrišanu vai savstarpēji 
saskaņotus noteikumus, piegādātājiem, 
kas ir kompetenti piešķirt pieeju 
ģenētiskajiem resursiem un parakstīt 
savstarpēji saskaņotus noteikumus, ir 
tiesības celt prasību, lai novērstu vai 
apturētu šādu izmantošanu, tostarp 
izmantojot izpildrakstus, un pieprasīt 
kompensāciju par jebkādiem šajā 
sakarībā radītajiem zaudējumiem, kā arī 
attiecīgā gadījumā minēto ģenētisko 
resursu konfiskāciju. 

Or. en
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Pamatojums

Ar šo grozījumu nolūkā nodrošināt tiesu iestāžu pieejamību regulā iekļauj Nagojas protokola 
18. panta noteikumus. Līdzīgs noteikums ir ietverts arī Dānijas tiesību aktos par pieejamību 
un labumu sadali.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
14. pants – dc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dc) veicina to, lai lietotāji un piegādātāji 
no ģenētisko resursu izmantošanas vai 
vēlākas komercializācijas iegūtos labumus 
novirza bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai un tās komponentu 
ilgtspējīgai izmantošanai.

Or. en

Pamatojums

Labumi, kas gūti no ģenētisko resursu izmantošanas darbībām, būtu jānovirza bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai, kā norādīts Nagojas protokola 9. pantā.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
14. pants – dd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dd) pēc pieprasījuma atbalsta reģionālu 
sadarbību attiecībā uz to labumu sadali, 
kas gūti no pārrobežu ģenētisko resursu 
un ar tiem saistīto tradicionālo zināšanu 
izmantošanas.

Or. en

Pamatojums

Sugas un tradicionālās zināšanas bieži vien nevar nodalīt, ievērojot valstu robežas. Lai 
izvairītos no izsoles sistēmas, kas nozīmētu konkurences ieviešanu tiem pašiem ģenētiskajiem 
resursiem, Savienībai tikai pēc attiecīgo personu pieprasījuma vajadzētu palīdzēt īstenot 
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sadarbības mehānismus taisnīgai un līdzvērtīgai labumu sadalei visām iesaistītajām 
personām, kā noteikts Nagojas protokola 11. pantā.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības fonds no ģenētisko resursu 
izmantošanas gūto labumu sadalei

1. Ar šo izveido Savienības fondu no 
ģenētisko resursu izmantošanas gūto 
labumu sadalei (Fonds).
2. Fonds saņem ieņēmumus no 4. panta 
1.b punkta prasību īstenošanas.
3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 14.b pantu, lai 
noteiktu īstenošanas un darbības 
procedūras fondam, kura mērķis ir 
finansēt bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu pasaulē.

Or. en

Pamatojums

Gaidot starptautisku mehānismu izveidi saskaņā ar Nagojas protokola 10. pantu, Savienības 
fondam no ģenētisko resursu izmantošanas gūto labumu sadalei būtu jāvāc ieņēmumi no 
naudas izteiksmes labumu sadales saistībā ar tādu ģenētisko resursu izmantošanu vai vēlāku 
komercializāciju, kuru izcelsme ir teritorijās ārpus valstu jurisdikcijas vai izcelsmes valsti 
nevar noteikt.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
14.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.b pants
Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
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Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 4.a punktā, 
9. panta 8. punktā un 14.a panta 
3. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu 
no ... Komisija sagatavo ziņojumu par 
pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus 
mēnešus pirms piecu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek 
automātiski pagarināta uz tāda paša 
ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome neiebilst pret 
šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus 
pirms katra laikposma beigām. 
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 4. panta 
4.a punktā, 9. panta 8. punktā un 
14.a panta 3. punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu.  Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus. 
4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Saskaņā ar 4. panta 4.a punktu, 
9. panta 8. punktu un 14.a panta 
3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas 
spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no 
dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
* OV, lūdzu ievietojiet datumu —
17. panta 1. punktā minētā diena.
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Or. en

Pamatojums

Deleģētie akti ir nepieciešami, lai paredzētu noteikumus tādu ģenētisko resursu izmantošanā 
gūto labumu sadalei, kuru izcelsme ir teritorijās ārpus valstu jurisdikcijas vai izcelsmes valsti 
nav iespējams noteikt, un kārtību, kādā pārbauda, vai lietotāji pilda prasības un kā tiek 
īstenota uz risku balstītā pieeja, un lai izveidotu Savienības fondu no ģenētisko resursu 
izmantošanas gūto labumu sadalei, jo šādi akti papildina nebūtiskus šīs regulas elementus. 

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Apspriežu forums

Komisija nodrošina dalībvalstu pārstāvju 
un attiecīgo piegādātāju organizāciju, 
lietotāju apvienību, starpvaldību un 
nevalstisko organizāciju, kā arī 
pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu 
pārstāvju līdzsvarotu līdzdalību šīs 
regulas īstenošanā. Minētās puses jo īpaši 
līdzdarbojas, sagatavojot un pārskatot 
deleģētos aktus saskaņā ar 4. panta 
5. punktu, 9. panta 8. punktu un 
14.a panta 3. punktu un īstenojot 5., 7. un 
8. pantu, kā arī visas pamatnostādnes 
savstarpēji saskaņotu noteikumu izstrādei. 
Minētās puses tiekas apspriežu forumā. 
Komisija izstrādā šā foruma reglamentu. 

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu ekspertiem, kā arī ieinteresēto pušu organizācijām vajadzētu būt iespējai 
piedalīties un līdzdarboties regulas īstenošanā, tostarp attiecībā uz deleģēto un īstenošanas 
aktu projektiem. Šī koncepcija ir līdzīga apspriežu foruma modelim, kas paredzēts Ekodizaina 
direktīvā 2009/125/EK.
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Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Direktīvas 2008/99/EK grozījumi

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

Or. en

Pamatojums

Direktīva par vides krimināltiesisko aizsardzību būtu jāatjaunina, tajā kā kriminālpārkāpumu 
iekļaujot biopirātismu, ja tas veikts apzināti vai nopietnas nolaidības dēļ.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 4., 7. un 9. pantu sāk 
piemērot, kad no tās stāšanās spēkā pagājis 
viens gads.

2. Šīs regulas 4. panta 1. līdz 4. punktu, 
7. pantu un 9. pantu sāk piemērot, kad no 
tās stāšanās spēkā pagājis viens gads.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Ģenētisko resursu pieejamība un to izmantošanā iegūto labumu taisnīga un vienlīdzīga sadale 
(Nagojas protokols): īstenošana un ratifikācija Savienībā, procedūra 2012/0278(COD)

Vispārīgais konteksts

Bioloģiskā daudzveidība turpina aizvien ātrāk samazināties Ir konstatēts, ka vienai no katrām 
četrām zīdītāju sugām, vienai no astoņām putnu sugām un vairāk nekā vienai no katrām trijām 
abinieku sugām pasaulē draud izmiršana (Dabas un dabas resursu saglabāšanas savienības 
(IUCN) 2012. gada dati). Pēdējo piecdesmit gadu laikā gandrīz 60 % ekosistēmu apstākļu ir 
pasliktinājušies (ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) 2010. gada dati). 
Neskarot ētisko un morālo atbildību, šādas situācijas pasliktināšanās ekonomiskā un sociālā 
ietekme ir milzīga — tiek prognozēts, ka laikposmā līdz 2050. gadam tā samazinās pasaules 
IKP par 7 % katru gadu (TEEB 2010. gada dati).

Paradoksāli, bet bioloģiskā daudzveidība ir neizsmeļams jauninājumu un atklājumu avots 
tādās jomās kā zinātniskā pētniecība, tehnoloģiskie lietojumi, veselības produkti, pārtikas 
produkti, kosmētikas līdzekļi un citi produkti. Tādējādi bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšana ir ārkārtīgi svarīga visas cilvēces nākotnei gan planētas ziemeļu, gan dienvidu 
puslodē, kā arī Eiropas un tās iedzīvotāju kā tiešo tās izmantošanas labuma guvēju 
sociālekonomiskajai labklājībai.

Lai piedalītos bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un to tautu un zināšanu saglabāšanā, kas 
ir saistītas ar bioloģisko daudzveidību, ir jānodrošina, ka labumi, kas izriet no ģenētisko 
resursu un ar tiem saistīto tradicionālo zināšanu izmantošanas, tiek dalīti taisnīgi un 
vienlīdzīgi, turklāt tā, lai veicinātu bioloģisko un kultūras daudzveidību in situ un nodrošinātu 
tās ilgtspējīgu izmantošanu vietējiem iedzīvotājiem. 

Ar šādu mērķi Konvencijas par bioloģisko daudzveidību pušu 10. konferencē 2010. gadā tika 
parakstīts Nagojas protokols par ģenētisko resursu pieejamību un labumu sadali.

Referentes priekšlikums

Eiropas Savienība ar šo Komisijas priekšlikumu tagad apņemas transponēt Nagojas protokolu. 
Referente uzskata, ka ir svarīgi, lai šī regula iespējami vairāk atbilstu minētā starptautiskā 
līguma mērķim un saturam. 

Komisijas priekšlikums veido stabilu pamatu efektīvas Eiropas mēroga sistēmas izveidei. 
Tomēr, lai pilnībā ievērotu Nagojas protokolu, noteikti mehānismi ir jānostiprina, kā to 
ierosina referente. Ja resursu pieejamības jautājumu atstāj dalībvalstu ziņā, ir svarīgi izveidot 
skaidru Kopienas sistēmu to labumu taisnīgai un vienlīdzīgai sadalei, kas gūti no dabas 
resursu izmantošanas.

Šis regulas priekšlikums, ko referente ir iesniegusi Eiropas Parlamentam, paredz risinājumus 
dažādām situācijām un vajadzībām, kuras ieinteresētās personas Eiropā un mūsu partneri 
trešās valstīs ir apzinājuši vai kuras varētu rasties nākotnē. 
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Tādējādi ierosināto grozījumu nolūks ir sniegt labumu vispirms jau Eiropas iedzīvotājiem, 
nodrošinot izsekojamību, ētisku rīcību, starptautisko juridisko saistību ievērošanu un gūto 
labumu taisnīgu un līdzvērtīgu sadali.

Turklāt skaidra tiesiskā regulējuma pieņemšana nāks par labu visiem lietotājiem, tostarp 
valsts un privātā sektora pārstāvjiem, nodrošinot viņiem, no vienas puses, ilgtspējīgu pieeju 
ģenētiskajiem resursiem un, no otras puses, juridisku noteiktību visā izmantošanas ķēdē. 

Šāds regulējums nodrošinās publiskās un privātās pētniecības kolekcijām un iestādēm, kas ir 
svarīgākie Eiropas izmantošanas ķēdes dalībnieki, vienkāršus noteikumus, kas ir pielāgoti 
viņu vajadzībām. Saskaņā ar attiecīgajiem Nagojas protokola noteikumiem šī regula ir 
jāpiemēro visām ieinteresētajām personām, tostarp nekomerciālas pētniecības institūcijām, 
kuras nodod lietotājiem tādus ģenētiskos resursus un vērtīgu informāciju, kurai jānodrošina 
izsekojamība un juridiskā noteiktība. 

Visbeidzot, referentes ierosināto grozījumu mērķis ir vairot starptautisko taisnīgumu un trešo 
valstu piegādātāju uzticību, tādējādi veicinot tirdzniecību ar lietotāju valstīm Eiropas 
Savienībā. To labumu taisnīga un vienlīdzīga sadale, kas gūti no ģenētisko resursu 
izmantošanas, attiecas ne tikai uz finanšu ieguvumu sadali, bet arī ļaus saglabāt vidi, sekmēs 
sociālo progresu un resursu ilgtspējīgu izmantošanu in situ. 

Rīcības prioritātes

Ģenētisko resursu un ar tiem saistīto tradicionālo zināšanu izmantošanas ķēdes 
pilnveidošana

Ir svarīgi nodrošināt izmantošanas ķēdes integritāti, lai lietotājiem spētu nodrošināt 
izsekojamību un juridisko noteiktību. Tas nozīmē, ka ģenētiskie resursi vienmēr ir jāizmanto 
atbilstīgi noteikumiem, kas saskaņoti ar piegādātāju. Ja tiek plānota cita veida izmantošana, ir 
jānoslēdz jauns līgums par resursu pieejamību un gūto labumu sadali, ņemot vērā attiecīgās 
izmaiņas.

Referente ierosina saglabāt pārbaudes, kad tiek prasīta tirdzniecības atļauja vai kad piešķir 
publisku vai privātu finansējumu pētniecībai, lai publiskie pētniecības institūti un 
universitātes nenonāktu neizdevīgākā situācijā. 

Tāpat ir jāievieš paziņošanas pienākums, kad noslēdz līgumu par pieejamību un labumu 
sadali, lai attiecīgās iestādes informētu par to, ka ģenētiskais resurss ir iekļauts Eiropas 
sistēmā. 

Ir jāparedz arī tas, ka kompetentās iestādes veic pārbaudi, kad tiek iesniegts patenta 
pieteikums. Tas galvenokārt attiecas uz valstu patentu birojiem, bet būs jāiesaista arī Eiropas 
Patentu iestāde, kura apstrādā lielāko daļu patentu Eiropā un ar kuru ir jāpanāk vienošanās.

Šādi uzlabojot izmantošanas ķēdi, varēs novērst papildu administratīvo slogu saistībā ar 
minētajām papildu pārbaudēm, jo tas nodrošinās skaidri noteiktu un efektīvu izsekojamību. 
Turklāt šādi varēs izvairīties no sankciju nepieciešamības procesa beigās, piemēram, 
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gadījumos, kad tiks noraidīts tāda uzņēmuma iesniegts tirdzniecības atļaujas pieteikums, kas 
ir ieguldījis ievērojamus līdzekļus pētniecībā un izstrādē, bet ir izmantojis ģenētisko resursu 
bez pienācīgas atļaujas.

Lielāka pārredzamība un juridiskā noteiktība

Referente uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi noteikt, ka ģenētisko resursu nelikumīga iegūšana un 
izmantošana, kas pazīstama kā „biopirātisma” jēdziens, ir jāaizliedz Eiropā. Šāda prakse, kas, 
neraugoties uz tās izmaksām cilvēcei, ir pretrunā Eiropas Savienības taisnīguma principiem 
un vērtībām, nelabvēlīgi ietekmē Eiropas Savienības dalībvalstu starptautisko tēlu un mūsu 
attiecības ar piegādātājām valstīm, kā arī apdraud Eiropas lietotāju juridisko situāciju.

Pienācīga pārbaude paredz, ka lietotāji veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
atbilstību ierosinātajiem tiesību aktiem. Taču šī kārtība būtu jāpapildina, paredzot 
„biopirātisma” aizliegumu, lai noteikumi sāktu darboties kā efektīvs atturēšanas līdzeklis. Šo 
divu pieeju sasaiste ļaus nodrošināt pieejamības un gūto labumu sadales mehānismu 
efektivitāti un netraucētu piemērošanu.

Šā iemesla dēļ ir jāparedz „biopirātisma” pārkāpuma juridiskā definīcija un jānosaka 
atbilstošas sankcijas. Tādējādi Eiropas Savienībā tiks izveidota sistēma, kas ir ļoti līdzīga tai, 
kuru Parlaments 2010. gadā noteica saskaņā ar ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 
20. oktobra Regulu (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž 
tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus.

Ģenētisko resursu un ar tiem saistīto tradicionālo zināšanu jauna veida izmantošana un 
pakāpeniska atbilstības nodrošināšana

Konvencija par bioloģisko daudzveidību un Nagojas protokols paredz taisnīgu un vienlīdzīgu 
to labumu sadali, kas gūti, jebkādā veidā izmantojot ģenētiskos resursus un ar tiem saistītās 
tradicionālās zināšanas. Šā iemesla dēļ referente ierosina, ka uz jebkuru jauna veida 
izmantošanu, kas nav definēta pirms šīs regulas stāšanās spēkā, attiecas prasība noslēgt 
līgumu par pieejamību un labumu sadali. Šāda kārtība ļaus pakāpeniski nodrošināt visu to 
ģenētisko resursu atbilstību, kas atrodas Eiropā. Liela daļa pasaules ģenētisko resursu faktiski 
jau ir Eiropas kolekcijās. Komisijas priekšlikuma darbības joma neattiecas uz šiem 
ģenētiskajiem resursiem, un tas rada vairākas nozīmīgas problēmas, no kurām svarīgākā, pēc 
referentes domām, ir tā, ka varētu tikt legalizēti daži tādu resursu izmantošanas veidi, kas, 
iespējams, iegūti nelikumīgi. Turklāt ir svarīgi nediskriminēt lietotājus, kuri jau piemēro 
„labumu sadales” principu, salīdzinājumā ar tiem, kuri to vēl nepiemēro, un vienlaikus 
nodrošināt, ka no Eiropas kolekcijā esošu ģenētisko resursu izmantošanas gūto labumu sadala 
tā, lai iegūtu arī izcelsmes valsts. Šī sistēma mudinās trešās valstis pāriet uz drošas un 
ilgtspējīgas pieejas nodrošināšanu to ģenētiskajiem resursiem un ar tiem saistītajām 
tradicionālajām zināšanām.

Savienības fonds no ģenētisko resursu izmantošanas gūto labumu sadalei un pasaules 
daudzpusējā mehānisma nostiprināšana 

Referente uzskata, ka ir svarīgi, lai lietotāji gadījumos, kad tie plāno jaunā veidā izmantot 
ģenētiskos resursus, veiktu nepieciešamos pasākumus, lai vienotos par resursu pieejamību un 
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gūto labumu sadali. Tomēr referente atzīst, ka nav iespējams noteikt dažu ģenētisko resursu 
izcelsmi, piemēram, tādu resursu izcelsmi, kas iegūti sen vai teritorijās ārpus valstu 
jurisdikcijas.  Lai risinātu šo situāciju, referente ierosina izveidot Eiropas Savienības fondu no 
ģenētisko resursu izmantošanas gūto labumu sadalei, kuru finansēs ģenētisko resursu lietotāji 
kura mērķis būs saglabāt bioloģisko daudzveidību pasaulē. Šis Eiropas Savienības fonds 
veicinās pasaules daudzpusējā labumu sadales mehānisma izveidi, kas paredzēts Nagojas 
protokola 10. pantā.

Visu referentes iesniegto priekšlikumu mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības vadošo lomu 
pašreiz notiekošajās un turpmākajās starptautiskajās sarunās, ieņemot progresīvu nostāju, lai 
īsā laikā varētu tikt izveidots vērienīgs pasaules daudzpusējais mehānisms, ar ko būtu 
iespējams risināt ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un tās ilgtspējīgu izmantošanu 
saistītās problēmas.


