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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je zmenený a doplnený 
text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje príslušným 
oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje oprava pri príprave 
konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text 
v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť 
schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho návrhu týkajúceho sa platného aktu, ktorý 
sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza platný akt a vo 
štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti prevzaté z ustanovenia 
platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť a doplniť, ktoré sa 
však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe ku genetickým zdrojom 
a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich 
používania v Únii
(COM(2012)0576 –  C7-0322/2012 – 2012/0278(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0576),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0322/2012),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 
o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Francúzskym senátom, Talianskym 
senátom a Švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je 
v súlade so zásadou subsidiarity,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. marca 
20131,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre rybné hospodárstvo (A7-
0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               
1  Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0.
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Genetické zdroje predstavujú genofond 
v prírodných aj kultivovaných alebo 
domestikovaných populáciách a zohrávajú 
významnú a stále dôležitejšiu úlohu 
v mnohých odvetviach hospodárstva 
vrátane potravinárstva, lesníctva, vývoja 
liekov alebo rozvoja biologických zdrojov 
obnoviteľnej energie. 

(2) Genetické zdroje predstavujú genofond 
v prírodných aj kultivovaných alebo 
domestikovaných populáciách a zohrávajú 
významnú a stále dôležitejšiu úlohu 
v mnohých odvetviach hospodárstva 
vrátane potravinárstva, lesníctva, 
biotechnológií, vývoja a výroby liekov, 
kozmetiky alebo rozvoja biologických 
zdrojov energie. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Tradičné poznatky, ktoré majú 
domorodé a miestne spoločenstvá, môžu 
poskytnúť dôležité základné informácie pre 
vedecké objavy zaujímavých genetických 
alebo biochemických vlastností 
genetických zdrojov.

(3) Tradičné poznatky, ktoré majú 
domorodé a miestne spoločenstvá, môžu 
poskytnúť dôležité základné informácie pre 
vedecké objavy potenciálne cenných
genetických alebo biochemických 
vlastností genetických zdrojov vrátane 
vedomostí, inovácií a postupov 
domorodých a miestnych spoločenstiev 
s tradičnými životnými štýlmi, ktoré sú 
dôležité pre ochranu a udržateľné 
využívanie biologickej diverzity. Práva 
takýchto spoločenstiev stanovené 
v Dohovore Medzinárodnej organizácie 
práce č. 169 o domorodom a kmeňovom 
obyvateľstve a v Deklarácii OSN 
o právach pôvodného obyvateľstva, ktorá 
bola prijatá na Valnom zhromaždení OSN 
v roku 2007, by sa mali dodržiavať 
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a vykonávacie opatrenia Únie by mali 
tento cieľ uľahčovať.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh (PN) je v súlade s článkom 8 Dohovoru o biologickej diverzite 
a s dokumentmi OSN. Domorodé a miestne spoločenstvá vo veľkej miere prispievajú 
k ochrane biodiverzity in situ prostredníctvom uchovávania a uplatňovania tradičných 
poznatkov a ako také by sa mali uznať.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Treba pripomenúť, že podľa 
Európskeho patentového dohovoru sa 
rastlinné a živočíšne druhy ani biologické 
procesy na vytváranie rastlín a živočíchov 
nedajú patentovať. Ak sú základom 
objavov genetické zdroje alebo zložky 
genetických zdrojov, v žiadostiach 
o patenty, ktoré sa okrem iného vzťahujú 
na tieto zdroje, produkty vrátane derivátov 
a postupy vychádzajúce z používania 
biotechnológií alebo tradičných znalostí 
spojených s genetickými zdrojmi, by sa 
mali uvádzať zdroje a ich pôvod by sa mal 
oznámiť relevantným orgánom 
a predložiť príslušnému orgánu. Rovnaká 
povinnosť by sa mala uplatňovať aj 
v prípade práv týkajúcich sa nových odrôd 
rastlín.

Or. en

Odôvodnenie

Treba pripomenúť základný bod, t. j. že nie je možné patentovať živé organizmy, ako sa 
uvádza v Európskom patentovom dohovore. V záujme transparentnosti a efektívnosti 
a s cieľom umožniť lepšie monitorovanie, by sa mali v patentových registráciách uvádzať 
odkazy na genetické zdroje a ich pôvod.
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Genetické zdroje by sa mali zachovať 
in situ a používať trvalo udržateľným 
spôsobom a prínosy vyplývajúce z ich 
využívania by mali byť spravodlivo 
a rovnomerne rozdelené. Prispelo by to 
k odstráneniu chudoby a tým aj 
k naplneniu miléniových rozvojových 
cieľov OSN, ako sa uvádza v preambule 
Protokolu z Nagoje o prístupe ku 
genetickým zdrojom a spravodlivom 
a rovnocennom spoločnom využívaní 
prínosov vyplývajúcich z ich používania 
k Dohovoru o biologickej diverzite 
(protokol z Nagoje) prijatom 29. októbra 
2010 stranami dohovoru. Ako strany 
dohovoru Únia a väčšina jej členských 
štátov podpísali protokol z Nagoje. Treba 
podporiť schopnosť účinne vykonávať 
tento protokol.

Or. en

Odôvodnenie

Nemalo by sa zabúdať na to, aká časť svetovej populácie priamo závisí od biodiverzity ako 
zdroja príjmov. Dôsledky nesprávneho prístupu ku genetickým zdrojom v najchudobnejších 
regiónoch sveta by boli pre ich obyvateľov zničujúce. Protokol z Nagoje túto skutočnosť 
uznáva, a mal by sa preto riadne uplatňovať.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Dohovor uznáva zvrchované právo 
štátov na prírodné zdroje nachádzajúce sa 
v ich jurisdikcii, ako aj právo týchto štátov 
na podmienenie prístupu k týmto 

(5) Dohovor uznáva zvrchované právo 
štátov na prírodné zdroje nachádzajúce sa 
v ich jurisdikcii, ako aj právo týchto štátov 
na podmienenie prístupu k týmto
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genetickým zdrojom Dohovor zaväzuje 
všetky strany, aby zjednodušili prístup ku 
genetickým zdrojom, na ktoré majú 
zvrchované práva. Okrem toho ukladá 
všetkým stranám povinnosť, aby prijali 
opatrenia na zaistenie spravodlivého 
a rovnocenného spoločného využívania 
výsledkov výskumu a vývoja, ako aj 
prínosov vyplývajúcich z komerčného 
a iného využitia genetických zdrojov 
stranou, ktorá dané zdroje poskytuje. 
Zdroje sa musia spoločne využívať na 
základe vzájomne dohodnutých 
podmienok. Dohovor takisto upravuje 
prístup a spoločné využívanie prínosov 
v súvislosti s poznatkami, inováciami 
a postupmi domorodých a miestnych 
spoločenstiev, ktoré sú dôležité pre 
ochranu a udržateľné využívanie 
biologickej diverzity.

genetickým zdrojom Dohovor zaväzuje 
všetky strany, aby zjednodušili prístup ku 
genetickým zdrojom, na ktoré majú 
zvrchované práva, aby ich ostatné strany 
mohli využívať spôsobom šetrným 
k životnému prostrediu. Okrem toho 
ukladá všetkým stranám povinnosť, aby 
prijali opatrenia na zaistenie spravodlivého 
a rovnocenného spoločného využívania 
výsledkov výskumu a vývoja, ako aj 
prínosov vyplývajúcich z komerčného 
a iného využitia genetických zdrojov 
stranou, ktorá dané zdroje poskytuje. 
Zdroje sa musia spoločne využívať na 
základe vzájomne dohodnutých 
podmienok. Dohovor takisto upravuje 
prístup a spoločné využívanie prínosov 
v súvislosti s poznatkami, inováciami 
a postupmi domorodých a miestnych 
spoločenstiev, ktoré sú dôležité pre 
ochranu a udržateľné využívanie 
biologickej diverzity.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zosúlaďuje text s článkom 15 Dohovoru o biologickej diverzite.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

a následného komerčného využitia
genetických zdrojov a tradičných 
poznatkov súvisiacich s genetickými 
zdrojmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Je dôležité, aby sa stanovil jasný 
a pevný rámec vykonávania Protokolu 
z Nagoje, na základe ktorého by sa mali 
rozšíriť príležitosti dostupné pre prírodný 
výskum a vývoj v Európskej únii. Zároveň 
je nevyhnutné zabrániť využívaniu 
nezákonne získaných genetických zdrojov 
alebo tradičných poznatkov súvisiacich 
s genetickými zdrojmi v Európskej únii 
a podporiť efektívne vykonávanie záväzku 
spoločného využívania prínosov 
stanovených v podmienkach vzájomne 
dohodnutých poskytovateľmi 
a používateľmi.

(8) Je dôležité, aby sa stanovil jasný 
a pevný rámec vykonávania Protokolu 
z Nagoje a príslušných ustanovení 
dohovoru, na základe ktorého by sa mali 
rozšíriť príležitosti dostupné pre prírodný 
výskum a vývoj v Európskej únii. Zároveň 
je nevyhnutné zabrániť využívaniu 
nezákonne získaných genetických zdrojov 
alebo tradičných poznatkov súvisiacich 
s genetickými zdrojmi v Európskej únii 
a podporiť efektívne vykonávanie záväzku 
spoločného využívania prínosov 
stanovených v podmienkach vzájomne 
dohodnutých poskytovateľmi 
a používateľmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Biopirátstvo spočívajúce buď 
v neoprávnenom získavaní genetických 
zdrojov alebo neoprávnenom použití alebo 
následnom komerčnom využití výrobkov 
založených na takýchto zdrojoch alebo 
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súvisiacich tradičných poznatkoch by sa 
malo zakázať a malo by podliehať 
trestným sankciám v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2008/99/ES z 19. novembra 2008 
o ochrane životného prostredia 
prostredníctvom trestného práva1.
_______________
1 Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme účinnosti sa náležitá starostlivosť musí doplniť o zákaz používania alebo 
následného komerčného využívania nezákonne získaných genetických zdrojov. Smernica 
o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva by sa mala takisto 
aktualizovať, aby zahŕňala biopirátstvo ako trestný čin, pokiaľ bol spáchaný úmyselne alebo 
z hrubej nedbanlivosti.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8b) Rámec vytvorený týmto nariadením je 
tiež potrebný na zachovanie a zvýšenie 
dôvery medzi stranami, domorodými 
a miestnymi spoločenstvami, ako aj 
skupinami zúčastnených strán, ktoré majú 
prístup ku genetickým zdrojom a spoločne 
ich využívajú.

Or. en

Odôvodnenie

Väčšina genetických zdrojov sa nachádza v južných krajinách, v ktorých je obyvateľstvo často 
úzko späté s touto biodiverzitou. Efektívne nariadenie zvýši dôveru našich vonkajších 
partnerov a tým zaistí pre európskych používateľov udržateľný prístup ku genetickým 
zdrojom.
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme zabezpečenia právnej istoty 
je dôležité, aby sa pravidlá vykonávania 
protokolu z Nagoje uplatňovali len na 
genetické zdroje a tradičné poznatky 
súvisiace s genetickými zdrojmi, ktoré 
budú sprístupnené po nadobudnutí 
platnosti protokolu z Nagoje v Európskej 
únii. 

(9) V záujme zabezpečenia právnej istoty 
je dôležité, aby sa pravidlá vykonávania 
protokolu z Nagoje uplatňovali len na nové 
získanie alebo nové použitie genetických 
zdrojov a tradičných poznatkov 
súvisiacich s genetickými zdrojmi, ku 
ktorým dôjde alebo ktoré sa začnú po 
nadobudnutí platnosti protokolu z Nagoje 
v Európskej únii. 

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité pokryť celú škálu činností súvisiacich s používaním genetických zdrojov v súlade 
s našimi medzinárodnými záväzkami v rámci Dohovoru o biologickej diverzite a protokolu 
z Nagoje.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) Je dôležité, aby sa (v súlade 
s protokolom z Nagoje) vymedzilo, že 
používanie genetických zdrojov sa týka 
výskumu a vývoja v oblasti genetického 
alebo biochemického zloženia vzoriek 
genetického materiálu, ktorý zahŕňa 
výskum a vývoj izolovaných zložiek 
extrahovaných z genetických zdrojov, 
ktoré boli sprístupnené v jurisdikcii 
zmluvnej strany protokolu z Nagoje. 
Výskum a vývoj by sa mal chápať ako 
skúmanie a štúdium genetického alebo 
biochemického zloženia genetických 
zdrojov s cieľom zistiť fakty a vyvodiť 
závery vrátane tvorby inovácií 
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a praktických využití.

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „výskum a vývoj“ v kontexte protokolu z Nagoje podľa vysvetľujúceho sprievodcu 
IUCN vychádza z definície oxfordského slovníka a jeho bežného zmyslu, ktorý sa uplatňuje 
v súlade s článkom 31 ods. 1 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(13) V súčasnosti neexistuje žiadne 
medzinárodne schválené vymedzenie 
pojmu „tradičné poznatky súvisiace 
s genetickými zdrojmi“ či pojmu „mať“ 
takéto poznatky, pokiaľ ide o domorodé 
a miestne spoločenstvá. O medzinárodných 
vymedzeniach uvedených výrazov 
a pojmov sa rokuje v medzivládnom 
výbore Svetovej organizácie duševného 
vlastníctva.

Or. en

Odôvodnenie

Protokol z Nagoje neobmedzuje tradičné poznatky spojené s genetickými zdrojmi na vzájomne 
dohodnuté podmienky.
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Náležitá starostlivosť by ako základ tohto nariadenia nemala byť oslabená pridávaním 
špecifikácií, ktoré v skutočnosti zužujú a oslabujú jeho rozsah. Oslabená povinnosť náležitej 
starostlivosti by bola v rozpore s cieľom protokolu z Nagoje, a preto by sa jej oslabeniu malo 
predchádzať.
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Všetky príslušné subjekty by mali byť schopné navrhnúť osvedčený postup. Platí to osobitne 
pre organizácie Sever – Juh, zástupcov domorodých a miestnych spoločenstiev, organizácie 
na ochranu biodiverzity a organizácie používateľov, ktoré už uplatňujú zásadu spoločného 
využívania prínosov a sú priamo zaangažované. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je 
podporiť ambiciózne osvedčené postupy v súlade s cieľom ochrany biodiverzity.
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(17) Používatelia by mali v určitých 
štádiách reťazca činností predložiť 
vyhlásenie o tom, že uplatňujú náležitú 
starostlivosť a poskytnúť dôkaz na tento 
účel. Vhodným momentom na predloženie 
takéhoto vyhlásenia je stanovenie 
predbežného informovaného súhlasu 
a vzájomne dohodnutých podmienok, 
prijatie finančných prostriedkov na 
výskum, ak sa podáva žiadosť o práva 
duševného vlastníctva v relevantných 
vnútroštátnych, regionálnych alebo 
medzinárodných inštitúciách, ak sa 
požaduje schválenie uvedenia na trh 
produktu vyvinutého na základe 
genetických zdrojov, alebo okamih 
komercializácie, ak schválenie uvedenia 
produktu na trh nie je potrebné. Vyhlásenie 
predložené pri príležitosti podania žiadosti 
o práva duševného vlastníctva alebo 
o schválenie uvedenia produktu na trh by 
nebolo súčasťou schvaľovacieho postupu 
ako takého a bolo by určené príslušným 
orgánom stanoveným podľa tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zaručiť integritu reťazca spravovania a tým zabezpečiť vysledovateľnosť a právnu 
istotu pre všetkých je dôležité posilniť sledovanie dodržiavania predpisov zo strany 
používateľa. Týmto pozmeňujúcim návrhom sa vytvárajú kontrolné miesta v kľúčových 
okamihoch v rámci reťazca spravovania a súčasne sa zjednodušuje postup a predchádza sa 
prípadným nedostatkom.
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Používatelia musia vždy rešpektovať reťazec spravovania a spĺňať podmienku predbežného 
informovaného súhlasu a vzájomne dohodnuté podmienky. Preto je dôležité jasne vymedziť 
povinnosť používateľov stanoviť nové podmienky v prípade nového použitia, ktoré by sa líšilo 
alebo by prekročilo rámec pôvodne dohodnutých podmienok.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Najväčšími dodávateľmi genetických 
zdrojov a tradičných poznatkov súvisiacich 
s genetickými zdrojmi v Európskej únii sú 
zbierky. Treba zriadiť systém 

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

zbierky. Zbierky ako dodávatelia môžu 
zohrávať významnú úlohu pri pomáhaní 
iným používateľom s plnením ich 
povinností. Na tento účel treba zriadiť 
systém dôveryhodných zbierok Európskej 
únie. Tým by sa zabezpečilo, aby zbierky 
zahrnuté do dôveryhodných zbierok 
Európskej únie účinne uplatňovali
opatrenia na dodávky vzoriek genetických 
zdrojov výlučne tretím osobám 
s dokumentáciou dokazujúcou zákonné 
nadobudnutie a podľa potreby existenciu 
vzájomne dohodnutých podmienok. Systém 
dôveryhodných zbierok by mal podstatne 
znížiť riziko používania nezákonne 
získaných genetických zdrojov v Európskej 
únii. Príslušné orgány Európskej únie by 
overili, či zbierka spĺňa požiadavky na 
uznanie zbierky za dôveryhodnú zbierku 
Európskej únie. Používatelia, ktorí získajú 
genetický zdroj zo zbierky zahrnutej do 
registra Európskej únie, by sa mali 
považovať za používateľov, ktorí uplatňujú 
náležitú starostlivosť v súvislosti 
s vyhľadávaním všetkých potrebných 
informácií. To by malo byť mimoriadne 
prínosné pre akademických výskumníkov, 
ako aj pre malé a stredné podniky.

Or. en

Odôvodnenie

Zbierky zohrávajú dôležitú úlohu v reťazci spravovania genetických zdrojov v Únii. Preto 
treba výslovne uviesť ich úlohu dodávateľov, nie poskytovateľov, a potvrdiť ich veľký význam 
sprostredkovateľa často stojaceho na začiatku reťazca.
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22a) Únia by mala konať proaktívne 
s cieľom zabezpečiť splnenie cieľov 
protokolu z Nagoje, pokiaľ ide 
o celosvetové viacstranné mechanizmy 
spoločného využívania prínosov, aby sa 
zvýšili zdroje na podporu ochrany 
biologickej diverzity a udržateľného 
využívania jej prvkov na celom svete.

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnosti prebiehajú medzinárodné rokovania pod záštitou Dohovoru o biologickej 
diverzite s cieľom zaviesť celosvetový viacstranný mechanizmus spoločného využívania 
prínosov, ako je vymedzený v článku 10 protokolu z Nagoje. Únia je stranou týchto rokovaní 
a mala by preukázať svoju účasť prostredníctvom plnenia ich cieľov cez fond Únie 
na spoločné využívanie prínosov, kým sa nezavedie celosvetový mechanizmus s cieľom 
prispieť k ochrane biodiverzity na celom svete.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22b) Únia by mala implementovať
zásadu spoločného využívania prínosov, 
ako je zakotvená v protokole z Nagoje, 
kým sa nezavedie celosvetový viacstranný 
mechanizmus, ktorý je plánovaný 
v protokole. Kým sa nezavedie viacstranný 
mechanizmus, mal by sa vytvoriť fond 
Únie na spoločné využívanie prínosov 
určený na zbieranie príspevkov na 
spoločné využívanie a ich sústreďovanie 
na účely ochrany biologickej diverzity na 
celom svete. Na tento účel by sa mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
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akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide 
o podrobné kritériá a pravidlá na 
spoločné využívanie prínosov v situáciách, 
v ktorých genetické zdroje pochádzajú 
z oblastí mimo jurisdikcie členských 
štátov, krajina pôvodu takýchto zdrojov sa 
nedá určiť alebo nie je možné udeliť 
alebo získať predbežný informovaný 
súhlas. Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas prípravných prác uskutočnila 
príslušné konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov. Pri príprave a vypracúvaní 
delegovaných aktov by Komisia mala 
zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty 
súčasne, vo vhodnom čase a vhodným 
spôsobom postúpili Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité poskytnúť usmernenia spojené s ustanoveniami pre delegované akty, pokiaľ ide 
o spoločné využívanie prínosov z genetických zdrojov pochádzajúcich z oblastí mimo 
vnútroštátnej jurisdikcie alebo v prípade, že krajina pôvodu alebo vzájomne dohodnuté 
podmienky sa nedajú určiť, s mechanizmami dodržiavania a so zriadením fondu Únie 
na spoločné využívanie prínosov.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľom tohto nariadenia je spravodlivé 
spoločné využívanie prínosov 
vyplývajúcich z používania genetických 
zdrojov, čo prispieva k ochrane 
biologickej diverzity a udržateľnému 
využívaniu jej zložiek v súlade s cieľmi 
Dohovoru o biologickej diverzite 
(dohovor).

Or. en
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Odôvodnenie

Treba pripomenúť cieľ protokolu z Nagoje uvedený v jeho článku 1, ako aj ciele jeho základu, 
t. j. Dohovoru o biologickej diverzite.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Toto nariadenie sa týka genetických 
zdrojov, ako aj tradičných poznatkov 
súvisiacich s genetickými zdrojmi, ktoré 
budú sprístupnené alebo používané po 
nadobudnutí platnosti protokolu z Nagoje 
v Európskej únii. Týka sa aj prínosov, 
ktoré vyplynú z používania takýchto 
genetických zdrojov a tradičných 
poznatkov súvisiacich s genetickými 
zdrojmi, ako aj z následného uplatnenia 
a komerčného využitia. 

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité pokryť celú škálu činností súvisiacich s používaním genetických zdrojov v súlade 
s našimi medzinárodnými záväzkami v rámci Dohovoru o biologickej diverzite a protokolu 
z Nagoje. V súlade s článkom 15 dohovoru a článkom 5 protokolu z Nagoje by sa prínosy 
vyplývajúce z používania genetických zdrojov, ako aj ich následného uplatnenia 
a komerčného využitia, mali využívať spravodlivým a rovnocenným spôsobom. Toto 
nariadenie by sa malo vzťahovať na všetky genetické zdroje a nielen na tie, na ktoré sa 
vzťahujú zvrchované práva štátov.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) „genetické zdroje“ znamenajú 
genetický materiál súčasnej alebo 
potenciálnej hodnoty;

(3) „genetické zdroje“ znamenajú 
genetický materiál skutočnej alebo 
potenciálnej hodnoty alebo jeho deriváty;
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Or. en

Odôvodnenie

Deriváty predstavujú značnú časť genetických zdrojov a toto nariadenie by sa na ne malo 
výslovne vzťahovať.

Pozmeňujúci návrh 23

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) „derivát“ znamená prirodzene sa 
vyskytujúcu biochemickú zložku, ktorá je 
výsledkom genetického prejavu alebo 
metabolizmu biologických alebo 
genetických zdrojov, a to aj vtedy, ak 
neobsahuje funkčné jednotky dedičnosti;

Or. en

Odôvodnenie

Tento PN pridáva definíciu z článku 2 protokolu z Nagoje.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(4) „prístup“ znamená získanie
genetických zdrojov alebo tradičných 
poznatkov súvisiacich s genetickými 
zdrojmi v súlade s uplatniteľnými 
právnymi predpismi upravujúcimi prístup 
a spoločné využívanie prínosov alebo 
regulačnými požiadavkami krajiny pôvodu 
týchto genetických zdrojov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(5) „používateľ“ znamená fyzickú alebo 
právnickú osobu, ktorá používa genetické 
zdroje alebo tradičné poznatky súvisiace 
s genetickými zdrojmi, alebo ktorá
následne komerčne využíva genetické 
zdroje, produkty na nich založené alebo 
tradičné poznatky spojené s genetickými 
zdrojmi; 

Or. en

Odôvodnenie

Tento PN bližšie vychádza z protokolu z Nagoje a objasňuje, že činnosti zahŕňajú používanie 
aj komerčné využitie.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) „používanie genetických zdrojov“ 
znamená výskum a vývoj zameraný na 
genetické a biochemické zloženie 
genetických zdrojov;

(6) „používanie genetických zdrojov“ 
znamená výskum a vývoj zameraný na 
genetické a biochemické zloženie 
genetických zdrojov, a to aj 
prostredníctvom použitia biotechnológie;

Or. en

Odôvodnenie

Tento PN zosúlaďuje terminológiu s terminológiou z článku 2 protokolu z Nagoje.
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Pozmeňujúci návrh 27

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) „biotechnológia“ znamená 
akúkoľvek technológiu, ktorá využíva 
biologické systémy, živé organizmy alebo 
ich deriváty na výrobu alebo na úpravu 
výrobkov alebo procesov na špecifické 
použitie;

Or. en

Odôvodnenie

Tento PN pridáva definíciu z článku 2 protokolu z Nagoje.

Pozmeňujúci návrh 28

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) „výskum a vývoj“ znamená skúmanie 
a štúdium genetického alebo 
biochemického zloženia genetických 
zdrojov s cieľom zistiť fakty a vyvodiť 
závery vrátane tvorby inovácií 
a praktických využití;

Or. en

Odôvodnenie

Termín „výskum a vývoj“ definovaný tak, ako sa používa v rámci protokolu z Nagoje v súlade 
s vysvetľujúcim sprievodcom IUCN k protokolu z Nagoje, s. 65.



PR\935365SK.doc 25/55 PE508.195v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(8) „tradičné poznatky súvisiace 
s genetickými zdrojmi“ znamenajú tradičné 
poznatky domorodých alebo miestnych 
spoločenstiev, ktoré sú dôležité pre 
použitie genetických zdrojov;

Or. en

Odôvodnenie

Protokol z Nagoje neobmedzuje tradičné poznatky spojené s genetickými zdrojmi na vzájomne 
dohodnuté podmienky.

Pozmeňujúci návrh 30

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) „nezákonne získané genetické 
zdroje“ znamenajú genetické zdroje 
a tradičné poznatky spojené s genetickými 
zdrojmi nadobudnuté v rozpore s platnými 
medzinárodnými a vnútroštátnymi 
právnymi predpismi alebo regulačnými 
požiadavkami, ktoré sa týkajú prístupu 
k prínosom a ich spoločného využívania 
v krajine pôvodu; 

Or. en

Odôvodnenie

Táto definícia je potrebná na vymedzenie koncepcie zákazu navrhnutého v článku 4 ods. 1.
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Pozmeňujúci návrh 31

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Táto definícia je potrebná na vymedzenie koncepcie zákazu navrhnutého v článku 14 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) „medzinárodne uznané osvedčenie 
o dodržiavaní predpisov“ znamená 
povolenie na prístup alebo jeho ekvivalent 
vydané príslušným vnútroštátnym orgánom 
v súlade s článkom 6 ods. 3 písm. e) 
protokolu z Nagoje, ktoré má k dispozícii 
referenčné stredisko pre prístup a spoločné 
využívanie prínosov;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) „referenčné stredisko pre prístup 
a spoločné využívanie prínosov“ znamená 
celosvetový portál na spoločné využívanie 
informácií zriadený na základe článku 14 
ods. 1 protokolu z Nagoje.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Biopirátstvo je v Únii zakázané. 

Or. en

Odôvodnenie

V záujme účinnosti sa náležitá starostlivosť musí doplniť o zákaz používania alebo 
následného komerčného využívania nezákonne získaných genetických zdrojov. Tento PN 
vychádza z podobných koncepcií, ako sú opísané v nariadení (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa 
ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov pri uvádzaní dreva a produktov z dreva 
na trh, Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Používatelia uplatňujú náležitú 
starostlivosť s cieľom zaistiť taký prístup 
ku genetickým zdrojom a tradičným 
poznatkom súvisiacim s genetickými 

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

zdrojmi, ktorý bude vychádzať 
z predbežného informovaného súhlasu 
a vzájomne dohodnutých podmienok, ako 
sú vymedzené v uplatniteľných právnych 
predpisoch týkajúcich sa prístupu 
a spoločného využívania prínosov, alebo 
regulačných požiadaviek, ako aj 
spravodlivé a rovnocenné spoločné 
využívanie prínosov na základe týchto 
dohodnutých podmienok. Používatelia 
hľadajú, uchovávajú a sprostredkúvajú 
následným používateľom všetky
informácie a dokumenty, ktoré sú 
relevantné pre prístup a spoločné 
využívanie prínosov a dodržiavanie 
ustanovení tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme prehľadnosti je dôležité uviesť predbežný informovaný súhlas a vzájomne 
dohodnuté podmienky a zaručiť, aby všetky potrebné dokumenty a informácie pre súlad 
genetických zdrojov používaných používateľmi s právnymi predpismi boli správne 
sprostredkúvané.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Genetické zdroje a súvisiace tradičné 
poznatky sa sprostredkujú iným 
používateľom, len ak je ich poskytnutie 
v súlade s predbežným informovaným 
súhlasom a vzájomne dohodnutými 
podmienkami. Následní používatelia môžu 
prijatý materiál použiť len v súlade 
s pôvodne dohodnutými podmienkami. V 
prípade, že predbežný informovaný súhlas 
a vzájomne dohodnuté podmienky 
chýbajú, alebo ak následní používatelia 
plánujú použiť takéto genetické zdroje 
alebo tradičné poznatky za podmienok, 
ktoré nie sú v súlade s pôvodnými 
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podmienkami, títo používatelia musia pred 
akýmkoľvek novým použitím získať 
predbežný informovaný súhlas od krajiny 
pôvodu a vzájomne dohodnuté 
podmienky.

Or. en

Odôvodnenie

Používatelia musia vždy rešpektovať reťazec spravovania a spĺňať podmienku predbežného 
informovaného súhlasu a vzájomne dohodnuté podmienky. Preto je dôležité jasne vymedziť 
povinnosť používateľov stanoviť nové podmienky v prípade nového použitia, ktoré by sa líšilo 
alebo by prekročilo rámec pôvodne dohodnutých podmienok, alebo v prípade, že tieto 
podmienky nie sú stanovené.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s cieľom Dohovoru o biologickej diverzite a protokolu z Nagoje by spoločné 
využívanie prínosov nemalo byť obmedzené na situácie, v ktorých je možné stanoviť vzájomne 
dohodnuté podmienky. Týka sa to najmä genetických zdrojov v medzinárodných vodách 
a tzv. historických zdrojov. Spoločné využívanie prínosov vytvorených z týchto zdrojov by 
malo byť pridelené fondu Únie určenému na ochranu biodiverzity na celom svete.
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Pozmeňujúci návrh 38

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(5) v náležitých prípadoch rozhodnutia 
o prístupe vrátane úpravy spoločného 
využívania prínosov a vzájomne 
dohodnuté podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Používatelia uchovávajú informácie 
relevantné pre prístup a spoločné 
využívanie prínosov dvadsať rokov od 
ukončenia obdobia používania.

3. Používatelia uchovávajú informácie 
relevantné pre prístup a spoločné 
využívanie prínosov dvadsať rokov od 
ukončenia obdobia používania alebo 
následného komerčného využívania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 14b prijímať delegované akty 
s cieľom stanoviť pravidlá spoločného 
využívania prínosov v súlade s odsekom 
1b do ...*. Tieto pravidlá si vyžadujú 
spoločné využívanie prínosov aspoň na 
úrovni osvedčených postupov v danom 
odvetví a stanovujú podmienky pre 
spoločné využívanie nepeňažných 
prínosov.
____________
* Ú. v.: šesť mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Súvisí s vykonávaním článku 4 ods. 1b.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. S cieľom prispieť k cieľu dodávať len 
genetické zdroje získané v súlade 
s platnými požiadavkami, sa týmto 
zriaďuje dobrovoľný systém 
dôveryhodných zbierok Únie. Európska 
komisia zriadi a spravuje register 
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zbierky Európskej únie. dôveryhodných zbierok Európskej únie. 
Ide o internetový register v otvorenom 
formáte jednoducho prístupný pre 
používateľov, ktorý obsahuje zbierky 
genetických zdrojov uznané za zbierky 
spĺňajúce kritériá dôveryhodnej zbierky 
Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité objasniť dobrovoľnú povahu mechanizmu dôveryhodných zbierok Únie.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) dodal vzorky genetických zdrojov 
a súvisiace informácie na výlučné použitie 
tretím osobám spolu s dokumentáciou, 
ktorá dokazuje sprístupnenie zdrojov 
a informácií v súlade s uplatniteľnými 
právnymi požiadavkami a podľa potreby
vzájomne dohodnutými podmienkami pre 
spravodlivé a rovnocenné spoločné 
využívanie prínosov;

b) dodal vzorky genetických zdrojov 
a súvisiace informácie na výlučné použitie 
tretím osobám spolu s dokumentáciou, 
ktorá dokazuje sprístupnenie zdrojov 
a informácií v súlade s uplatniteľnými 
právnymi predpismi týkajúcimi sa 
prístupu a spoločného využívania 
prínosov alebo regulačnými požiadavkami 
a vzájomne dohodnutými podmienkami pre 
spravodlivé a rovnocenné spoločné 
využívanie prínosov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) uchováva záznamy o všetkých vzorkách 
genetických zdrojov a súvisiacich 
informáciách dodaných na použitie tretím 

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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osobám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Príslušné orgány a kontaktné miesto 
pre prístup a spoločné využívanie zdrojov 
poskytujú poradenstvo verejnosti 
a možným používateľom hľadajúcim 
informácie o tomto nariadení a 
o príslušných ustanoveniach dohovoru 
a protokolu z Nagoje v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Používatelia predložia príslušným 
orgánom zriadeným na základe 
článku 6 ods. 1 vyhlásenie o tom, že 
dodržiavajú ustanovenia článku 4, 
a predložia príslušné informácie 
v prípade, že:

a) získajú predbežný informovaný súhlas 
a vzájomne dohodnuté podmienky;
b) získajú finančné prostriedky na výskum 
zahŕňajúci využívanie genetických zdrojov 
a tradičných poznatkov spojených 
s genetickými zdrojmi; 
c) žiadajú príslušné vnútroštátne, 
regionálne alebo medzinárodné inštitúcie 
o patenty alebo práva na nové odrody 
rastlín, ktoré sa okrem iného vzťahujú na 
využívané genetické zdroje, produkty 
vrátane derivátov a procesy vychádzajúce 
z používania biotechnológií alebo 
tradičných poznatkov spojených 
s genetickými zdrojmi; 
d) podávajú žiadosť o schválenie uvedenia 
na trh produktu založeného na genetických 
zdrojoch alebo tradičných poznatkoch 
súvisiacich s takýmito zdrojmi, alebo 
e) v okamihu komercializácie, ak 
schválenie uvedenia produktu na trh nie je 
potrebné. 

Or. en
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Odôvodnenie

S cieľom zaručiť integritu reťazca spravovania a tým zabezpečiť vysledovateľnosť a právnu 
istotu pre všetkých je dôležité posilniť sledovanie dodržiavania právnych predpisov zo strany 
používateľa. Týmto PN sa vytvárajú kontrolné miesta v kľúčových okamihoch v rámci reťazca 
spravovania a súčasne sa zjednodušuje postup a predchádza sa prípadným nedostatkom.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Príslušné orgány overia informácie 
poskytnuté na základe písm. b) až e) a do 
troch mesiacov predložia Európskej 
komisii informácie, ktoré získali podľa 
tohto článku. Komisia do troch mesiacov
doručené informácie zhrnie a sprístupní 
informácie požadované na vydanie 
medzinárodne uznávaného osvedčenia
referenčnému stredisku pre prístup 
a spoločné využívanie prínosov, ako aj 
verejnosti v ľahko prístupnom otvorenom 
internetovom formáte.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zosúladiť toto znenie s protokolom z Nagoje, najmä čo sa týka kritéria 
vymedzeného v článku 17 protokolu z Nagoje pre získanie medzinárodne uznaného 
osvedčenia o dodržiavaní predpisov.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Akékoľvek združenie používateľov 
môže podať žiadosť Komisii, aby uznala 
kombináciu postupov, nástrojov alebo 
mechanizmov, ktoré určité združenie 
vypracovalo a na ktoré dohliada, ako 

1. Akékoľvek združenie používateľov 
alebo organizácií so záujmom 
o používanie genetických zdrojov, prístup 
a spoločné využívanie prínosov, ako aj 
s odbornosťou v tejto oblasti môže podať 
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osvedčený postup. Žiadosť je podložená 
dôkazmi a informáciami. 

žiadosť Komisii, aby uznala kombináciu 
postupov, nástrojov alebo mechanizmov, 
ktoré určité združenie vypracovalo a na 
ktoré dohliada, ako osvedčený postup. 
Žiadosť je podložená dôkazmi 
a informáciami.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky príslušné subjekty by mali byť schopné navrhnúť osvedčený postup. Platí to osobitne 
pre organizácie Sever – Juh, zástupcov domorodých a miestnych spoločenstiev, organizácie 
na ochranu biodiverzity a organizácie používateľov, ktoré už uplatňujú zásadu spoločného 
využívania prínosov a sú priamo zaangažované. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je 
podporiť ambiciózne osvedčené postupy v súlade s cieľom ochrany biodiverzity.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak Komisia na základe informácií 
a dôkazov predložených združením 
používateľov určí, že osobitná kombinácia 
postupov, nástrojov alebo mechanizmov 
efektívne realizovaných používateľom 
umožňuje používateľovi dodržiavať 
povinnosti vyplývajúce z článkov 4 a 7, 
udelí uznanie osvedčeného postupu.

2. Komisia každú žiadosť posúdi, pričom 
zohľadní informácie a doklady, ktoré 
poskytol žiadateľ, príslušní 
poskytovatelia, používatelia, orgány, 
inštitúcie, medzivládne a mimovládne 
organizácie, ako aj zástupcovia
domorodých a miestnych spoločenstiev 
a prípadne ďalšie subjekty. Ak Komisia 
na základe informácií a dôkazov 
predložených združením používateľov určí, 
že osobitná kombinácia postupov, 
nástrojov alebo mechanizmov efektívne 
realizovaných používateľom umožňuje 
používateľovi dodržiavať povinnosti 
vyplývajúce z článkov 4 a 7, udelí uznanie 
osvedčeného postupu.

Or. en



PR\935365SK.doc 37/55 PE508.195v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak dôkazy príslušných orgánov 
členských štátov alebo iné zdroje uvádzajú 
opakované prípady, keď používatelia 
realizujúci osvedčený postup neplnia 
požiadavky vyplývajúce z tohto nariadenia, 
Komisia v rámci rokovaní s príslušným 
združením používateľov preskúma, či 
opakované prípady nesplnenia požiadaviek 
nepoukazujú na možné nedostatky 
osvedčeného postupu. 

4. Ak dôkazy príslušných orgánov 
členských štátov alebo iné zdroje uvádzajú 
prípady, keď používatelia realizujúci 
osvedčený postup neplnia požiadavky 
vyplývajúce z tohto nariadenia, Komisia 
v rámci rokovaní s príslušným združením 
používateľov preskúma, či prípady 
nesplnenia požiadaviek nepoukazujú na 
možné nedostatky osvedčeného postupu. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia odníme uznanie osvedčeného 
postupu, ak určí, že zmeny osvedčeného 
postupu ohrozujú schopnosť používateľa 
plniť podmienky stanovené v článkoch 4 
a 7 alebo ak opakované prípady neplnenia 
požiadaviek zo strany používateľov súvisia 
s nedostatkami postupu.

5. Komisia odníme uznanie osvedčeného 
postupu, ak určí, že zmeny osvedčeného 
postupu ohrozujú schopnosť používateľa 
plniť podmienky stanovené v článkoch 4 
a 7 alebo ak prípady neplnenia požiadaviek 
zo strany používateľov súvisia 
s nedostatkami postupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príslušné orgány vykonávajú kontroly 1. Príslušné orgány vykonávajú kontroly 
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s cieľom overiť, či používatelia spĺňajú 
požiadavky stanovené v článkoch 4 a 7.

s cieľom overiť, či používatelia spĺňajú 
požiadavky stanovené v článkoch 4 a 7 a, 
v náležitých prípadoch, či účinne 
uplatňujú uznané osvedčené postupy.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa uplatňovanie osvedčeného postupu zohľadňuje v prístupe založenom na analýze rizika 
v prípade kontrol, príslušné orgány by mali tiež overiť účinné vykonávacie postupy, nástroje 
a mechanizmy uznaného osvedčeného postupu.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kontroly sa môžu vykonávať, ak má 
príslušný orgán závažné informácie, 
vrátane oprávnených obáv tretích strán, 

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

týkajúce sa nedodržiavania tohto 
nariadenia zo strany používateľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) preskúmanie opatrení prijatých 
používateľom na účely uplatňovania 
náležitej starostlivosti v súlade 
s článkom 4;

a) preskúmanie opatrení prijatých 
používateľom na účely dodržiavania 
ustanovení článku 4;

Or. en

Odôvodnenie

Kontrola dodržiavania by sa mala vzťahovať na všetky prvky článku 4 vrátane zákazu 
biopirátstva.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) preskúmanie dokumentácie a záznamov, 
ktoré dokazujú uplatňovanie náležitej 
starostlivosti v súlade s článkom 4, pokiaľ 
ide o osobitné činnosti v rámci používania;

b) preskúmanie dokumentácie a záznamov, 
ktoré dokazujú dodržiavanie ustanovení 
článku 4, pokiaľ ide o osobitné činnosti 
v rámci používania;

Or. en

Odôvodnenie

Kontrola dodržiavania by sa mala vzťahovať na všetky prvky článku 4 vrátane zákazu 
biopirátstva.
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Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Bez toho, aby bol dotknutý článok 11, ak 
sa pri kontrolách uvedených 
v odseku 1 tohto článku zistia nedostatky, 
príslušné orgány vydajú oznámenie 
o nápravných opatreniach, ktoré má 
používateľ prijať.

7. Bez toho, aby bol dotknutý článok 11, ak 
sa pri kontrolách uvedených v odsekoch 1 
a 3 tohto článku alebo po overení podľa 
článku 7 ods. 2 zistia nedostatky, príslušné 
orgány vydajú oznámenie o nápravných 
opatreniach, ktoré má používateľ prijať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Ak používateľ neposkytol kladnú 
odpoveď alebo poskytol neuspokojivú 
odpoveď a v závislosti od povahy 
zistených nedostatkov, môžu členské štáty 
prijať okamžité predbežné opatrenia 
vrátane (okrem iného) zhabania nezákonne 
získaných genetických zdrojov 
a pozastavenia osobitných činností v rámci 
používania vrátane komerčného využitia 
výrobkov založených na genetických 
zdrojoch a súvisiacich tradičných 
poznatkov.

Or. en

Odôvodnenie

Nariadenie by malo nabádať používateľov k náprave akýchkoľvek nedostatkov. Malo by sa 
objasniť, že pozastavenie činností v rámci používania zahŕňa možnosť stiahnutia výrobkov,
ktoré pochádzajú z biopirátstva, z trhu.
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Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Komisia je oprávnená prijímať 
vykonávacie akty na účely stanovenia 
postupov vykonávania odsekov 1 až 7 
tohto článku. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 15 
ods. 2.

8. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 14b prijímať delegované akty 
na účely stanovenia postupov vykonávania 
odsekov 1 až 7 tohto článku.

Or. en

Odôvodnenie

Delegované akty sú vhodnejšie na stanovenie postupov pre kontroly dodržiavania predpisov 
zo strany používateľa a uplatňovania prístupu založeného na analýze rizika, pretože takéto 
akty dopĺňajú nepodstatné prvky nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
sprístupnia v súlade so smernicou 
2003/4/ES.

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
sprístupnia v súlade so smernicou 
2003/4/ES v ľahko prístupnom otvorenom 
internetovom formáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pokuty; a) pokuty, ktoré sú primerané hodnote 
činností súvisiacich s používaním 
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príslušných genetických zdrojov a ktoré 
minimálne skutočne pripravia zodpovedné 
subjekty o ekonomické výhody 
nadobudnuté na základe porušenia 
predpisov, pričom v prípade opakovaného 
porušenia predpisov sa pokuty budú 
zvyšovať;

Or. en

Odôvodnenie

Aby pokuty boli účinné, mali by aspoň pripraviť zodpovedné subjekty o ekonomické výhody 
nadobudnuté na základe porušenia predpisov. Táto zásada je tiež obsiahnutá v článku 46 
nariadenia Rady č. 1005/2008 o nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) okamžité pozastavenie osobitných 
činností v rámci používania;

b) okamžité pozastavenie osobitných 
činností v rámci používania vrátane 
komerčného využitia výrobkov založených 
na genetických zdrojoch a súvisiacich 
tradičných poznatkov;

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že pozastavenie činností v rámci používania zahŕňa možnosť stiahnutia 
výrobkov, ktoré pochádzajú z biopirátstva, z trhu.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príslušné orgány spolupracujú 
navzájom, so správnymi orgánmi tretích 
krajín a s Komisiou, aby zabezpečili 

1. Príslušné orgány spolupracujú 
navzájom, so správnymi orgánmi tretích 
krajín a s Komisiou, aby posilnili 
koordináciu a zabezpečili dodržiavanie 
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dodržiavanie tohto nariadenia. tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia sa usiluje o dosiahnutie 
dohôd s Európskym patentovým úradom 
a so Svetovou organizáciou duševného 
vlastníctva, aby zabezpečila zahrnutie 
odkazov na genetické zdroje a ich pôvod 
do registrácie patentov.

Or. en

Odôvodnenie

Hoci by Európsky patentový úrad a Svetová organizácia duševného vlastníctva boli logickými 
miestami na kontrolu dodržiavania protokolu z Nagoje, toto presahuje rozsah pôsobnosti 
tohto nariadenia. Komisia by sa však mala usilovať o dosiahnutie dohôd s týmito 
organizáciami, aby zabezpečila, že registrácie patentov budú obsahovať odkazy na genetické 
zdroje a ich pôvod.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Platforma Európskej únie prispeje 
k zosúladeniu podmienok prístupu na 
úrovni EÚ, a to diskusiami o súvisiacich 
otázkach vrátane tvorby a výkonu režimov 
prístupu zriadených v jednotlivých 
členských štátoch, presadzovania 
výskumu, ktorý prispieva k ochrane 
a udržateľnému využívaniu biodiverzity, 
najmä v rozvojových krajinách, vrátane 
zjednodušeného prístupu pre nekomerčný 
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a spoločného využívania osvedčených 
postupov.

výskum, postupov zbierok v oblasti 
prístupu v Európskej únii, prístupu 
zúčastnených strán z Európskej únie 
v tretích krajinách a spoločného využívania 
osvedčených postupov.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s článkom 8 protokolu z Nagoje.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 14 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) prijímajú opatrenia na podporu 
používateľov prispievajúcich k ochrane 
biologickej diverzity a kultúrnej 
rozmanitosti, ktorí nedisponujú 
dostatočnými finančnými prostriedkami 
na to, aby sa stali dôveryhodnými 
zbierkami;

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabrániť nerovnosti medzi zbierkami by členské štáty a Komisia mali prijať osobitné 
opatrenia, ktoré pomôžu zbierkam s obmedzenými zdrojmi, aby sa stali dôveryhodnými 
zbierkami.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 14 – písmeno db (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) zabezpečujú, aby v situáciách, keď sú 
genetické zdroje a súvisiace tradičné 
poznatky využívané nezákonným 
spôsobom alebo nie sú využívané v súlade 
s predbežným informovaným súhlasom 
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alebo vzájomne dohodnutými 
podmienkami, poskytovatelia, ktorí sú 
kompetentní udeliť prístup ku genetickým 
zdrojom a podpísať vzájomne dohodnuté 
podmienky, boli oprávnení začať konanie, 
aby sa zabránilo takémuto využívaniu 
alebo sa takéto využívanie zastavilo, a to 
aj prostredníctvom súdnych príkazov, 
a požadovať náhradu škôd, ktoré z neho 
vyplynú, ako aj podľa okolností zabavenie 
dotknutých genetických zdrojov. 

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zapracúvajú ustanovenia článku 18 protokolu z Nagoje 
do nariadenia, aby sa zabezpečil prístup k spravodlivosti. Zodpovedajúce ustanovenie je tiež 
obsiahnuté v dánskych právnych predpisoch o prístupe a spoločnom využívaní prínosov.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 14 – písmeno dc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dc) nabádajú používateľov 
a poskytovateľov, aby prínosy vyplývajúce 
z používania genetických zdrojov alebo 
ich následného komerčného využívania 
použili na ochranu biologickej diverzity 
a udržateľné používaniu jej zložiek.

Or. en

Odôvodnenie

Prínosy vyplývajúce z činností súvisiacich s používaním genetických zdrojov by sa mali 
využívať na ochranu diverzity, ako je stanovené v článku 9 protokolu z Nagoje.
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Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 14 – písmeno dd (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dd) na požiadanie podporujú regionálnu 
spoluprácu v oblasti spoločného 
využívania prínosov, pokiaľ ide 
o cezhraničné genetické zdroje a súvisiace 
tradičné poznatky.

Or. en

Odôvodnenie

Výskyt druhov a tradičné poznatky sa často neprekrývajú s hranicami štátov. S cieľom 
zabrániť vytvoreniu aukčného systému, čo by viedlo k nelojálnej hospodárskej súťaži 
o rovnaké genetické zdroje, by Únia – iba na žiadosť príslušných strán – mala byť schopná 
podporovať uplatňovanie mechanizmov spolupráce, ktoré umožnia spravodlivé a rovnocenné 
spoločné využívanie prínosov všetkými príslušnými subjektmi, ako je stanovené v článku 11 
protokolu z Nagoje.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 14a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Fond Únie na spoločné využívanie 
prínosov

1. Týmto sa zriaďuje fond Únie 
na spoločné využívanie prínosov (ďalej 
len „fond“).
2. Fond získa príjmy z vykonávania 
článku 4 ods. 1b.
3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 14b prijímať delegované akty 
s cieľom stanoviť postupy na zavedenie 
a fungovanie fondu v záujme 
financovania ochrany biodiverzity na 
celom svete.

Or. en
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Odôvodnenie

V očakávaní medzinárodného mechanizmu, ktorý sa má zriadiť podľa článku 10 protokolu 
z Nagoje, by sa mali do fondu Únie na spoločné využívanie prínosov odvádzať príjmy 
zo spoločného využívania prínosov alebo z následného komerčného využívania genetických 
zdrojov v situáciách, keď genetické zdroje pochádzajú z oblastí mimo jurisdikcie členských 
štátov alebo keď sa nedá určiť krajina ich pôvodu.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 14b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 14b
Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 4a, článku 9 ods. 
8 a článku 14a ods. 3 sa Komisii udeľuje 
na obdobie piatich rokov od … . Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov 
pred uplynutím tohto päťročného 
obdobia. Delegovanie právomoci sa 
automaticky predlžuje na rovnako dlhé 
obdobia, pokiaľ Európsky parlament 
alebo Rada nevznesú voči takémuto 
predĺženiu námietku najneskôr tri 
mesiace pred koncom každého obdobia. 
3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 4 ods. 4a, článku 9 ods. 8 
a článku 14a ods. 3 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek 
odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa 
ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa 
v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý 
je v ňom určený. Nie je ním dotknutá 
platnosť delegovaných aktov, ktoré už 



PE508.195v02-00 48/55 PR\935365SK.doc

SK

nadobudli účinnosť. 
4. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.
5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 
ods. 4a, článku 9 ods. 8 alebo článku 14a 
ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada 
voči nemu nevzniesli námietku v lehote 
dvoch mesiacov odo dňa oznámenia 
uvedeného aktu Európskemu parlamentu 
a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej 
lehoty Európsky parlament a Rada 
informovali Komisiu o svojom rozhodnutí 
nevzniesť námietku. Na podnet 
Európskeho parlamentu alebo Rady sa 
táto lehota predĺži o dva mesiace.
* Ú. v. vložte prosím dátum: dátum 
uvedený v článku 17 ods. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Delegované akty sú potrebné na zavedenie pravidiel na spoločné využívanie prínosov pre 
využívanie genetických zdrojov pochádzajúcich z oblastí mimo národnej jurisdikcie alebo 
v prípade, že sa nedá určiť krajina pôvodu, na stanovenie postupov pre kontroly dodržiavania 
predpisov zo strany používateľa a uplatňovania prístupu založeného na analýze rizika, 
pretože takéto akty dopĺňajú nepodstatné prvky nariadenia. 

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 15a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15a
Konzultačné fórum

Komisia zabezpečí vyváženú účasť 
zástupcov členských štátov a príslušných 
organizácií poskytovateľov, združení 
poskytovateľov, medzivládnych 
a mimovládnych organizácií, ako aj 
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zástupcov domorodých a miestnych 
spoločenstiev na vykonávaní tohto 
nariadenia. Tieto strany prispievajú 
predovšetkým k vymedzeniu a kontrole 
delegovaných aktov podľa článku 4 
ods. 5, článku 9 ods. 8 a článku 14a ods. 3 
a k vykonávaniu článkov 5, 7 a 8, ako aj 
k vymedzeniu a kontrole akýchkoľvek 
usmernení na stanovenie vzájomne 
dohodnutých podmienok. Strany sa 
stretávajú v konzultačnom fóre. Rokovací 
poriadok tohto fóra vypracuje Komisia. 

Or. en

Odôvodnenie

Odborníci členských štátov, ako aj organizácie zúčastnených strán by mali mať možnosť 
zapojiť sa do vykonávania nariadenia a prispievať k jeho vykonávaniu vrátane návrhu 
delegovaných a vykonávacích aktov. Táto koncepcia nadväzuje na model konzultačného fóra 
uvedeného v smernici 2009/125/ES o ekodizajne .

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 16a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 16a
Zmena smernice 2008/99/ES

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

Or. en

Odôvodnenie

Smernica o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva by sa mala 
aktualizovať s cieľom zahrnúť biopirátstvo medzi trestné činy, pokiaľ bolo spáchané úmyselne 
alebo z hrubej nedbanlivosti.

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Články 4, 7 a 9 sa začnú uplatňovať 2. Článok 4 ods. 1 až 4, článok 7 a článok 
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jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.

9 sa začnú uplatňovať jeden rok po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Prístup ku genetickým zdrojom a spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie prínosov 
vyplývajúcich z ich používania (protokol z Nagoje): vykonávanie a ratifikácia zo strany Únie 
2012/0278(COD)

VŠEOBECNÝ KONTEXT

Strata biodiverzity neustále narastá a zrýchľuje sa. Zistilo sa, že na celosvetovej úrovni je 
vyhynutím ohrozený jeden zo štyroch druhov cicavcov, jeden z ôsmych vtákov a viac ako 
jeden z troch obojživelníkov (IUCN, 2012). Za posledných päťdesiat rokov bolo narušených 
takmer 60 % ekosystémov (FAO, 2010). Popri etickej a morálnej zodpovednosti možno 
konštatovať nesmierne hospodárske a sociálne dôsledky takéhoto úpadku: hospodárske straty 
spôsobené stratou biodiverzity budú do roku 2050 na úrovni 7 % celosvetového HDP (TEEB 
2010).

Je to však paradoxne práve biologická diverzita, ktorá ponúka nevyčerpateľné zdroje inovácií 
a objavov pre vedecký výskum, technologické aplikácie či zdravotnícke, potravinárske, 
kozmetické a iné výrobky. Ochrana biodiverzity má preto zásadný význam nielen z hľadiska 
ľudstva tak na severnej, ako aj na južnej pologuli, ale aj z hľadiska sociálno-ekonomickej 
životaschopnosti Európy a všetkých jej občanov, ktorí majú priamy prospech z jej využívania.

S cieľom prispieť k ochrane biodiverzity a národov a poznatkov, ktoré sú s ňou spojené, je 
v súčasnosti nevyhnutné, aby sa prínosy vyplývajúce z využívania genetických zdrojov a 
s nimi spojených tradičných poznatkov spoločne využívali spravodlivým a rovnocenným 
spôsobom. Týmto spoločným využívaním sa musí prispieť k zachovaniu biologickej 
a kultúrnej rozmanitosti in situ a zabezpečiť jej udržateľné využívanie pre miestne 
spoločenstvá.

V takomto duchu bol v roku 2010 v rámci 10. konferencie strán Dohovoru o biologickej 
diverzite podpísaný protokol z Nagoje o prístupe a spoločnom využívaní prínosov.

NÁVRHY SPRAVODAJKYNE

Európska únia týmto návrhom nariadenia Komisie teraz vykonáva transpozíciu protokolu 
z Nagoje. Spravodajkyňa považuje za dôležité, aby toto európske nariadenie v čo najväčšej 
miere zodpovedalo duchu a litere tejto medzinárodnej zmluvy.

Návrh Komisie predstavuje pevný základ pre vytvorenie účinného systému na európskej 
úrovni. Dosiahnutie úplného súladu s protokolom z Nagoje si však vyžaduje posilniť určité 
mechanizmy, ako navrhuje spravodajkyňa. Ak je otázka prístupu k zdrojom ponechaná 
v právomoci členských štátov, je dôležité ponúknuť jasný rámec Spoločenstva v oblasti 
spravodlivého a rovnocenného spoločného využívania prínosov vyplývajúcich z používania 
prírodných zdrojov.
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Cieľom tohto návrhu nariadenia, ktorý spravodajkyňa predložila Európskemu parlamentu, je 
reagovať na rozličné situácie a potreby, ktoré sú v súčasnosti známe a ktoré vyjadrujú 
a očakávajú všetci európski aktéri, ako aj naši partneri v tretích krajinách.

Navrhované zmeny majú teda priniesť úžitok v prvom rade európskym občanom tak, že 
zaručia vysledovateľnosť a etický prístup, rešpektovanie medzinárodných právnych záväzkov 
a spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie prínosov.

Prijatie jasného legislatívneho rámca je navyše prínosom pre všetkých používateľov, medzi 
nimi i pre verejné a súkromné hospodárske subjekty, pretože im zabezpečuje na jednej strane 
trvalý prístup ku genetickým zdrojom a na druhej strane právnu istotu v rámci celého reťazca 
kontroly.

Okrem toho sa verejné i súkromné zbierky a výskumné inštitúcie, ktoré sú hlavnými 
sprostredkovateľmi v rámci európskeho reťazca kontroly, budú môcť opierať o jasné 
a primerané pravidlá. Je nevyhnutné, aby sa toto nariadenie vzťahovalo – v súlade 
s príslušnými ustanoveniami protokolu z Nagoje – na všetkých aktérov vrátane nekomerčných 
výskumných inštitúcií, pretože práve oni poskytujú genetické zdroje a cenné informácie 
používateľom, ktorí žiadajú o zaručenie vysledovateľnosti a právnej istoty.

Zmeny navrhované spravodajkyňou majú napokon za cieľ posilniť rovnosť na medzinárodnej 
scéne a dôveru tretích krajín poskytujúcich zdroje a tým sa podnietiť obchod medzi nimi 
a krajinami Európskej únie, ktoré tieto zdroje používajú. Spravodlivé a rovnocenné 
využívanie prínosov vyplývajúcich z používania ich genetických zdrojov sa neobmedzuje len 
na spoločné využívanie finančných prínosov, ale umožní ochranu životného prostredia, 
spoločenský pokrok a udržateľné využívanie zdrojov in situ.

HLAVNÉ BODY

Zlepšenie reťazca kontroly genetických zdrojov a s nimi spojených tradičných 
poznatkov
Aby sa umožnila vysledovateľnosť a právna istota pre používateľov, je nevyhnutné 
zabezpečiť integritu reťazca kontroly. To znamená, že genetický zdroj sa musí vždy využívať 
v súlade s podmienkami dohodnutými s poskytovateľom. Ak sa počíta s iným využitím, treba 
vopred uzavrieť novú zmluvu o prístupe a spoločnom využívaní prínosov, v ktorej sa 
zohľadnia príslušné zmeny.

Spravodajkyňa navrhuje zachovať kontrolné body pri žiadosti o povolenie na uvedenie na trh 
a pri poskytovaní úveru na verejný alebo súkromný výskum, aby neboli znevýhodnené 
verejné výskumné inštitúcie a univerzity.

Rovnako je nevyhnutné, aby sa pri uzatváraní zmluvy o prístupe a spoločnom využívaní 
prínosov uskutočnili oznámenia, aby bolo známe, kedy sa genetický zdroj začlení 
do európskeho systému.

Pri patentovej prihláške sa tiež musí vykonať overenie u príslušných orgánov. To sa bude 
v prvom rade týkať národných patentových úradov, ale aj Európskeho patentového úradu, 
ktorý sa zaoberá väčšinou patentov a s ktorým musí Európska únia dospieť k určitej dohode.
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Takéto zlepšenie reťazca kontroly zamedzí vďaka jasne stanovenému a funkčnému 
sledovaniu dodatočnej administratívnej záťaži spojenej s kontrolami. Okrem toho sa tým 
zaručí, že na konci postupu nebude udelená sankcia, ako napríklad pri žiadosti o povolenie 
uvedenia na trh, ktorá by bola zamietnutá podniku, ktorý investoval značné prostriedky 
do výskumu a vývoja, avšak využíval genetický zdroj bez toho, aby mal na to príslušné 
povolenie.

Posilnenie transparentnosti a právnej istoty
Pre spravodajkyňu má zásadný význam zákaz nezákonného získavania a využívania 
genetických zdrojov, známeho ako biopirátstvo, v Európe. Takéto postupy, ktoré sú v rozpore 
so spravodlivosťou a s hodnotami Európskej únie, nielenže vedú k ľudským drámam, ale 
poškodzujú aj medzinárodný obraz krajín Európskej únie a naše vzťahy s poskytovateľskými 
krajinami a po právnej stránke vystavujú európskych používateľov rizikám.

Náležitá starostlivosť si vyžaduje, aby používatelia vykonali všetky kroky potrebné 
na zabezpečenie súladu s navrhovaným právnym predpisom. Tento mechanizmus sa však 
musí posilniť zákazom biopirátstva tak, aby sa postupne dosiahol efektívny odstrašujúci 
účinok. Práve spojenie týchto dvoch nástrojov umožní posilniť spoľahlivosť a plynulé 
fungovanie mechanizmov v oblasti prístupu k zdrojom a spoločného využívania prínosov.

To predpokladá, že sa po právnej stránke vymedzí trestný čin biopirátstva a že sa stanovia 
primerané sankcie. Európska únia tak bude mať mechanizmus veľmi podobný tomu, ktorý 
Parlament vymedzil v roku 2010 v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov 
uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva.

Nové spôsoby využívania genetických zdrojov a s nimi spojených tradičných poznatkov 
a postupné uvádzanie do súladu
Dohovor o biologickej diverzite a protokol z Nagoje stanovujú spravodlivé a rovnocenné 
spoločné využívanie prínosov v prípade akéhokoľvek využívania genetických zdrojov 
a s nimi spojených tradičných poznatkov. Spravodajkyňa preto navrhuje, aby bol každý nový 
spôsob využívania, ktorý nebol vymedzený pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, 
predmetom zmluvy o prístupe a spoločnom využívaní prínosov. Takáto požiadavka umožní, 
aby bolo využitie všetkých genetických zdrojov, ktoré sú k dispozícii v Európe, postupne 
uvedené do súladu s predpismi. Veľká časť svetových genetických zdrojov sa v skutočnosti 
už nachádza v európskych zbierkach. V návrhu Komisie nie sú tieto genetické zdroje 
zohľadnené, čo v súčasnej situácii spôsobuje viacero vážnych problémov, z ktorých je podľa 
spravodajkyne najzávažnejšia skutočnosť, že niektoré spôsoby využívania zdrojov, ktoré boli 
možno získané nezákonne, by tak mohli byť legalizované. Ide pritom o to, aby na jednej 
strane neboli znevýhodňovaní používatelia, ktorí už uplatňujú zásadu spoločného využívania 
prínosov, oproti tým, ktorí tak ešte nerobia, a aby na druhej strane v budúcnosti nedochádzalo 
k tomu, že genetický zdroj prítomný v európskej zbierke už nemôže byť predmetom 
spoločného využívania prínosov v krajine svojho pôvodu. Tento mechanizmus prispeje 
k povzbudeniu tretích krajín, aby umožnili zabezpečený a udržateľný prístup ku genetickým 
zdrojom a s nimi súvisiacim tradičným poznatkom.
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Fond Únie na spoločné využívanie prínosov a posilnenie globálneho mnohostranného 
procesu
Spravodajkyňa sa domnieva, že je nevyhnutné, aby používatelia v prípade nového spôsobu 
využívania akéhokoľvek genetického zdroja uskutočnili všetky kroky potrebné na uzavretie 
zmluvy o prístupe a spoločnom využívaní prínosov. Uznáva však, že nie je možné vysledovať 
pôvod niektorých genetických zdrojov, ako sú tzv. historické zdroje alebo zdroje získané 
mimo jurisdikcie členských štátov. Na riešenie tejto situácie spravodajkyňa navrhuje 
vytvorenie fondu Európskej únie na spoločné využívanie prínosov, ktorý budú financovať 
používatelia genetických zdrojov v záujme zachovania biodiverzity na celom svete. Tento 
fond Únie môže v konečnom dôsledku prispieť k vytvoreniu globálneho mnohostranného 
mechanizmu spoločného využívania prínosov, tak ako sa stanovuje v článku 10 protokolu 
z Nagoje.

Cieľom všetkých návrhov spravodajkyne je zabezpečiť, aby Európska únia zaujala vedúce 
postavenie a vedúcu úlohu v práve prebiehajúcich medzinárodných rokovaniach, 
a podporovať pokrokové stanovisko s cieľom umožniť rýchle dosiahnutie ambiciózneho 
celosvetového mnohostranného mechanizmu, ktorý by mohol odpovedať na výzvy týkajúce 
sa zachovania biodiverzity a jej udržateľného využívania.


