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КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст

Разглежданото предложение за регламент е необходимо за целите на прилагането на 
Протокола от Нагоя в Съюза и за ратифицирането му от страна на Съюза. Протоколът 
от Нагоя, приет през октомври 2010 г., е пряк резултат от Конвенцията за биологичното 
разнообразие, която е в сила в Съюза. По-конкретно Протоколът от Нагоя цели да 
установи набор от правила относно достъпа и споделянето на ползите, за които 
Конвенцията за биологичното разнообразие не предвиждаше подробни разпоредби.

Просто казано, изразът „достъп и споделяне на ползите“ на международно равнище 
означава две неща:
1. страните, които имат генетични ресурси, следва да ги предоставят на публични или 
частни оператори зад граница, желаещи да проведат научни изследвания и да 
разработят нови продукти („достъп“),
2. в замяна на това ползите, особено печалбите от използването на такива генетични 
ресурси, следва да се споделят справедливо между страната на произход и тези 
оператори („споделяне на ползите“).

Позиция на докладчика по становище

Тъй като целта на предложението за регламент е по същество транспонирането на 
международно споразумение в правото на Съюза, докладчикът по становище счита, че 
текстът на предложението за регламент следва, доколкото това е възможно, да отразява 
текста на Протокола от Нагоя.

Поради това се предлагат редица изменения с цел сближаване на формулировките на 
бъдещия регламент с тези на Протокола от Нагоя. По-конкретно е важно да се 
припомни, че правилата относно достъпа и споделянето на ползите обслужват по-
широка цел, която е изрично спомената в Конвенцията за биологичното разнообразие и 
в Протокола от Нагоя, а именно опазването на биологичното разнообразие. Протоколът 
от Нагоя също така определя някои второстепенни цели, включително например 
трансфера на технологии в развиващите се страни. Затова докладчикът по становище 
счита, че някои от формулировките на бъдещия регламент следва да отразяват по-
стриктно контекста на Протокола от Нагоя.

Бележки относно предлаганите изменения

Докладчикът е убеден, че текстът следва да включва позоваване на опазването на 
генетичните ресурси за селскостопанска употреба в Европейския съюз, и затова 
предлага изменение, което цели да се окаже помощ на земеделските производители и 
други местни участници, които играят роля за опазването на биологичното 
разнообразие, например за култури, намиращи се в колекции in situ. Целта би била да се 
помогне на такива дребни участници да станат „ползващи се с доверие в ЕС колекции“ 
съгласно определеното в предложението за регламент. Тази идея е отразена в 
изменение 38.
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Друго важно изменение е свързано с обхвата (член 2). За да се предвиди правна 
сигурност, следва да се изясни, че регламентът се прилага за генетичните ресурси, 
които се използват и комерсиализират, а не просто до които е предоставен достъп, след 
влизането в сила на Протокола от Нагоя — формулировка, която е по-близо до 
оригиналния текст на протокола.

Предложението на Комисията не споменава правата върху интелектуалната 
собственост (ПИС); при все това докладчикът счита, че е необходимо в контекста на 
регламента да се направи изрично позоваване на факта, че новите патенти следва да 
разкриват произхода на генетичните ресурси, използвани за създаването на нов 
продукт. Целта на Протокола от Нагоя е да създаде система, основана на доверието, 
съгласно която генетичните ресурси ще се движат по целия свят, тъй като и 
доставчиците, и ползвателите считат, че ще спечелят от това движение. По същите 
причини — изграждането на система, основана на доверието, и създаването на 
алтернатива на биопиратството — е целесъобразно да се разработят международни 
правила, целящи да се гарантира, че новите патенти са основани на законно придобити 
генетични ресурси.

Голяма част от останалите предложения за изменения произтичат от необходимостта, 
обяснена по-горе, за включване на някои от формулировките на Протокола от Нагоя в 
бъдещия регламент, като се предостави и повече контекстуална информация. Така 
например се предлагат изменения към член 4 относно задълженията на ползвателите, 
член 5 относно ползващите се с доверие в ЕС колекции и член 8 относно най-добрите 
практики, в които се припомнят общите цели на Протокола от Нагоя. Изменението, 
предлагано по отношение на санкциите (член 11), служи за посочване на по-разбираеми 
примери за възможни санкции.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение -1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1а) Съюзът е приел „Стратегия на 
ЕС за биологичното разнообразие до 
2020 г.“, в която се ангажира да 
увеличи своя принос за 
предотвратяването на световната 
загуба на биологично разнообразие до 
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2020 г.;

Обосновка

Конвенцията за биологичното разнообразие и Протоколът от Нагоя имат обща 
главна цел: опазването на биологичното разнообразие. Полезно е да се припомни в 
този текст, че Съюзът има своя собствена стратегия за биологичното разнообразие, 
която цели предотвратяването на световната загуба на биологично разнообразие до 
2020 г.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Широк кръг действащи лица в ЕС, 
включително академични научно-
изследователски институции и 
дружества от различни сектори на 
промишлеността, използват генетични 
ресурси за научно-изследователски, 
развойни и търговски цели; някои от тях 
използват също и традиционни знания 
във връзка с генетичните ресурси.

(1) Широк кръг ползватели и 
доставчици в ЕС, включително 
академични научно-изследователски 
институции и дружества от различни 
сектори на промишлеността, използват 
генетични ресурси за научно-
изследователски, развойни и търговски 
цели; някои от тях използват също и 
традиционни знания във връзка с 
генетичните ресурси. Научно-
изследователските и развойни 
дейности включват не само 
изследването и анализа на 
генетичния или биохимичен състав 
на генетичните ресурси, но също и 
мерки за генериране на иновации и 
практически приложения. 
Успешното прилагане на Протокола 
от Нагоя зависи също от начина, по 
който ползвателите и доставчиците 
на генетични ресурси или свързани с 
тях традиционни знания могат да 
договарят взаимно условия за 
насърчаване на опазването на 
биологичното разнообразие в 
съответствие със Стратегията на 
ЕС за биологичното разнообразие до 
2020 г.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Генетичните ресурси представляват 
генeтичният фонд както в природните, 
така и в култивираните или опитомени 
носители и имат значителна и 
нарастваща роля в много стопански 
сектори, включително за 
производството на храни, в горското 
стопанство, разработването на 
лекарства, или също така 
разработването на възобновяеми 
енергийни източници на биологична 
основа.

(2) Генетичните ресурси представляват 
генeтичният фонд както в природните, 
така и в култивираните или опитомени 
носители и имат значителна и 
нарастваща роля в много стопански 
сектори, включително за 
производството на храни, в горското 
стопанство, разработването на 
лекарства, или също така 
разработването на възобновяеми 
енергийни източници на биологична 
основа. Генетичните ресурси играят 
важна роля за прилагането на 
стратегиите, предназначени за 
възстановяване на увредените 
екосистеми и опазване на 
застрашените видове.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Достъпът до генетични ресурси и 
справедливото и равнопоставено 
разпределение на ползите, 
произтичащи от тяхното 
използване, следва да дават отговор 
на проблема с доставките на 
достатъчно храна за удовлетворяване 
на потребностите на увеличаващото 
се население на света.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Протоколът от Нагоя към 
Конвенцията за биологичното 
разнообразие, отнасящ се за достъпа до 
генетични ресурси и за справедливото и 
равноправно разпределение на ползите, 
произтичащи от тяхното използване 
(наричан по-долу „Протокола от 
Нагоя“) е международен договор, 
сключен на 29 октомври 2010 г. от 
страните по Конвенцията. С Протокола 
от Нагоя значително се разширяват
общите правила на Конвенцията 
относно достъпа и споделянето на 
ползите от използването на генетични 
ресурси и на традиционни знания във 
връзка с генетичните ресурси.

(6) Протоколът от Нагоя към 
Конвенцията за биологичното 
разнообразие, отнасящ се за достъпа до 
генетични ресурси и за справедливото и 
равноправно разпределение на ползите, 
произтичащи от тяхното използване 
(наричан по-долу „Протокола от 
Нагоя“) е международен договор, 
сключен на 29 октомври 2010 г. от 
страните по Конвенцията. С Протокола 
от Нагоя се определят по-подробно
общите правила на Конвенцията 
относно достъпа и споделянето на 
ползите от използването на генетични 
ресурси и на традиционни знания във 
връзка с генетичните ресурси.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) От съображения за правна сигурност,
важно е правилата за прилагане на 
Протокола от Нагоя да са валидни за 
такива генетични ресурси или свързани 
с тях традиционни знания, до които е 
получен достъп след влизането в сила в 
ЕС на Протокола от Нагоя.

(9) От съображения за правна сигурност 
е важно правилата за прилагане на 
Протокола от Нагоя да са валидни за 
такива генетични ресурси или свързани 
с тях традиционни знания, до които е 
получен достъп или са използвани след 
влизането в сила в ЕС на Протокола от 
Нагоя.

Обосновка

В членове 1 и 3 от Протокола от Нагоя, които се отнасят съответно до целите и до 
обхвата на конвенцията, се използва терминът „използване“, а не просто „достъп“. 
Член 1 от Протокола от Нагоя гласи, че „целта на настоящия протокол е 
справедливото и равноправно споделяне на ползите, произтичащи от използването на 
генетични ресурси“.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) В съответствие с Протокола от 
Нагоя трябва да се определи, че 
държавите членки не са ограничени 
при тълкуването на национално 
равнище на Директива 98/44/ЕО 
относно правната закрила на 
биотехнологичните изобретения 
(Директива за биопатентите). По-
конкретно трябва да се гарантира 
използването на биологични 
материали за целите на селекцията, 
откриването и развитието на други 
сортове растения и използването от 
страна на земеделските 
производители на култури за 
размножаване или мултиплициране 
от самите тях в собствените им 
стопанства.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С оглед осигуряване на реално 
прилагане на Протокола от Нагоя, 
всички ползватели на генетични ресурси 
и на традиционни знания във връзка с 
такива ресурси следва да упражняват 
надлежно усърдие, за да се гарантира, че 
използваните генетични ресурси и 
свързаните с тях традиционни знания са 
придобити в съответствие с 
действащите нормативни изисквания, 
както и да се осигури, в съответните 
случаи, споделяне на ползите. Но като 

(14) С оглед осигуряване на реално 
прилагане на Протокола от Нагоя, 
всички ползватели на генетични ресурси 
и на традиционни знания във връзка с 
такива ресурси следва да упражняват 
надлежно усърдие, за да се гарантира, че 
използваните генетични ресурси и 
свързаните с тях традиционни знания са 
придобити в съответствие с 
действащите нормативни изисквания, 
както и да се осигури, в съответните 
случаи, споделяне на ползите. Но като 
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се има предвид разнообразието на 
видовете ползватели в ЕС, не е уместно
да се задължават всички потребители да 
предприемат едни и същи мерки за
упражняване на надлежно усърдие.
Ето защо следва да бъдат 
формулирани минимално 
необходимите характеристики на
мерките за надлежно усърдие. За 
избора от страна на ползвателите на 
конкретни варианти по отношение 
на прилаганите инструменти и мерки 
следва да се съдейства чрез 
признаването на най-добри практики, 
както и чрез допълнителни мерки, 
изразяващи се в секторни правилници 
за поведение, типови договорни клаузи 
и указания, с оглед подобряване на 
правната сигурност и снижаване на 
разходите. Задължението на 
ползвателите да съхраняват информация 
относно достъпа и споделянето на 
ползите следва да бъде ограничено във 
времето, в съответствие с времевия 
обхват на евентуално нововъведение.

се има предвид разнообразието на 
видовете ползватели в ЕС, не трябва да 
се задължават всички потребители да 
предприемат едни и същи мерки за
полагане на дължима грижа. Такъв е 
случаят по-конкретно при 
последващи ползватели, когато 
задължението за дължима грижа
следва да се прилага само когато 
такива ползватели имат достъп до и 
използват генетични ресурси под 
формата, в която до тях е имал 
достъп първоначалният ползвател.
Задължението на ползвателите да 
съхраняват информация относно 
достъпа и споделянето на ползите, по-
конкретно документирани 
доказателства за пълното и законно 
изпълнение на задълженията за 
споделяне на ползите, следва да бъде 
ограничено във времето, в съответствие 
с времевия обхват на евентуално 
нововъведение.

Обосновка

Важно е да се посочи ясно, че ползвателите са задължени да пазят документирани 
доказателства за това, че са изпълнили своите задължения за споделяне на ползите.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 14а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Успешното прилагане на 
Протокола от Нагоя зависи от 
ползвателите и доставчиците на 
генетични ресурси или свързани с тях 
традиционни знания, договарящи 
взаимно условия, които не само водят 
до справедливо споделяне на ползите, 
но също така допринасят за по-
широките цели на протокола за 
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спомагане за опазването на 
биологичното разнообразие.

Обосновка

Целите на Протокола от Нагоя, както са определени в член 1, предполагат, че 
дейностите по споделянето на ползите следва също да допринасят за „опазването на 
биологичното разнообразие и устойчивото използване на неговите компоненти“.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Важна роля при идентифицирането 
на такива мерки за надлежно усърдие, 
които да са особено подходящи за 
спазване на изискванията на системата 
за прилагане на Протокола от Нагоя с 
висока степен на правна сигурност и 
при ниски разходи, следва да имат най-
добрите практики, разработени от 
ползватели на генетични ресурси. За да 
спазват изискванията, ползвателите 
биха могли да доразвият 
съществуващите правила за достъп и 
споделяне на ползите, разработени за 
нуждите на академичния сектор и 
различните промишлени отрасли.
Например, асоциации на ползватели 
могат да поискат от Комисията да 
признае за най-добра практика дадена 
конкретна комбинация от процедури, 
инструменти или механизми, чието 
прилагане се контролира от съответната 
асоциация. От своя страна, 
компетентните органи на държавите 
членки ще са длъжни да приемат, че 
прилагането от даден ползвател на 
призната най-добра практика намалява 
риска този ползвател да не е спазил 
изискванията и оправдава намаляване на 
съответните проверки. Същото следва 
да бъде валидно и за най-добрите 
практики, възприети от колектива на 

(16) Важна роля при идентифицирането 
на такива мерки за дължима грижа, 
които да са особено подходящи за 
спазване на изискванията на системата 
за прилагане на Протокола от Нагоя с 
висока степен на правна сигурност и 
при ниски разходи, имат най-добрите 
практики, разработени от ползватели на 
генетични ресурси. За да спазват 
изискванията, ползвателите биха могли 
да доразвият съществуващите правила 
за достъп и споделяне на ползите, 
разработени за нуждите на академичния 
сектор и различните промишлени 
отрасли. Например, асоциации на 
ползватели могат да поискат от 
Комисията да признае за най-добра
практика дадена конкретна комбинация 
от цели, дейности, процедури, 
инструменти или механизми, чието 
прилагане се контролира от съответната 
асоциация. От своя страна, 
компетентните органи на държавите 
членки ще са длъжни да приемат, че 
прилагането от даден ползвател на 
призната най-добра практика намалява 
риска този ползвател да не е спазил 
изискванията и оправдава намаляване на 
съответните проверки. Същото следва 
да бъде валидно и за най-добрите 
практики, възприети от колектива на 
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страните по Протокола от Нагоя. страните по Протокола от Нагоя.

Обосновка

„Най-добрите практики“ следва да включват не само процедури, инструменти или 
механизми, а също и цели и дейности.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Колекциите представляват големи
доставчици на генетични ресурси и 
свързани с тях традиционни знания, 
използвани в ЕС. Необходимо е да бъде 
създадена система от ползващи се с 
доверие колекции в ЕС. Тази система
следва да гарантира, че колекциите, 
включени в Европейския регистър на 
ползващи се с доверие колекции, реално 
прилагат мерки за доставяне на трети 
лица само на такива образци, които са 
придружени с документация, 
удостоверяваща законно придобиване, 
както и за определяне на взаимно 
договорени условия, когато това е 
необходимо. Системата от ползващи се 
с доверие в ЕС колекции значително ще 
намали риска от използване в ЕС на 
незаконно придобити генетични 
ресурси. Компетентните органи на 
държавите членки ще са длъжни да 
проверяват дали дадена колекция 
съответства на изискванията за 
признаване като ползваща се с доверие в 
ЕС колекция. За ползвателите, 
придобили генетични ресурси от 
колекция, включена в Европейския 
регистър, следва да се счита че са 
упражнили надлежно усърдие по 
отношение на намирането на цялата 
необходима информация. Това би било 
особено благоприятно за академичните 
научно-изследователски организации, 

(19) Колекциите представляват най-
достъпните доставчици на генетични 
ресурси и свързани с тях традиционни 
знания, използвани в ЕС. Необходимо е 
да бъде създадена система от ползващи 
се с доверие колекции в ЕС. Тази 
система гарантира, че колекциите, 
включени в Европейския регистър на 
ползващи се с доверие колекции, реално 
прилагат мерки за доставяне на трети 
лица само на такива образци, които са 
придружени с документация, 
удостоверяваща законно придобиване, 
както и за определяне на взаимно 
договорени условия, когато това е 
необходимо. Системата от ползващи се 
с доверие в ЕС колекции значително ще 
намали риска от използване в ЕС на 
незаконно придобити генетични 
ресурси. Компетентните органи на 
държавите членки ще са длъжни да 
проверяват дали дадена колекция 
съответства на изискванията за 
признаване като ползваща се с доверие в 
ЕС колекция, включително като се 
докаже наличие на капацитет за 
придържане към широките цели на 
Протокола от Нагоя по отношение 
на постигането на справедливо и 
равноправно споделяне на ползите, 
произтичащи от използването на 
генетични ресурси, и спомагането за 
опазването на биологичното 
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както и за малките и средни 
предприятия.

разнообразие. За ползвателите, 
придобили генетични ресурси от 
колекция, включена в Европейския 
регистър, следва да се счита че са 
упражнили надлежно усърдие по 
отношение на намирането на цялата 
необходима информация. Това би било 
особено благоприятно за академичните 
научно-изследователски организации, 
както и за малките и средни 
предприятия.

Обосновка

Важно е да се подчертае, че условията за получаване на статут на ползваща се с 
доверие в ЕС колекция не бива да бъдат само технически. Първото условие да се 
ползват с доверие е да са в състояние да прилагат справедливо и равноправно 
споделяне на ползите.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Целите на настоящия Регламент са 
да се сведе до минимум рискът от 
използване в ЕС на незаконно 
придобити генетични ресурси или 
свързани с тях традиционни знания, 
както и да се подкрепи справедливото и 
равноправно споделяне на ползите, 
произтичащи от използването на 
генетични ресурси или свързани с тях 
традиционни знания, въз основа на 
взаимно договорени условия. Тези цели 
не могат да бъдат постигнати поотделно 
от държавите членки, и следователно, 
по причини свързани с техния мащаб и с 
оглед да се осигури функционирането 
на вътрешноевропейския пазар, могат да 
бъдат по-добре постигнати на 
равнището на ЕС. Следователно, ЕС 
може да приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, 
формулиран в член 5 от Договора за 

(28) Целите на настоящия Регламент са 
да се сведе до минимум рискът от 
използване в ЕС на незаконно 
придобити генетични ресурси или 
свързани с тях традиционни знания, 
както и да се подкрепи справедливото и 
равноправно споделяне на ползите, 
произтичащи от използването на 
генетични ресурси или свързани с тях 
традиционни знания, въз основа на 
взаимно договорени условия. Тези цели 
не могат да бъдат постигнати поотделно 
от държавите членки, и следователно, 
по причини свързани с техния мащаб и с 
оглед да се осигури функционирането 
на вътрешноевропейския пазар, могат да 
бъдат по-добре постигнати на 
равнището на ЕС. Следователно, ЕС 
може да приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, 
формулиран в член 5 от Договора за 
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Европейския съюз. В съответствие с 
формулирания в същия член принцип на 
пропорционалност, настоящият 
Регламент не надхвърля необходимото 
за постигането на тези цели.

Европейския съюз. В съответствие с 
формулирания в същия член принцип на 
пропорционалност, настоящият 
Регламент не надхвърля необходимото 
за постигането на тези цели.
Същевременно една от целите на 
настоящия регламент е 
справедливото и равнопоставено 
разпределение на ползите, 
произтичащи от използването на 
генетичните ресурси, като по този 
начин се подпомогне опазването на 
биологичното разнообразие в 
съответствие с насоките на 
Стратегията на ЕС за биологичното 
разнообразие до 2020 г.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Целта на настоящия Регламент е 
справедливото и равноправно 
споделяне на ползите, произтичащи 
от използването на генетичните 
ресурси, като по този начин се 
допринесе за опазването на 
биологичното разнообразие и 
устойчивото използване на неговите 
компоненти в съответствие с целите 
на Конвенцията за биологичното 
разнообразие.

Обосновка

Важно е в член 1 да се включат целите на Конвенцията за биологичното 
разнообразие. Протоколът от Нагоя представлява продължение на Конвенцията за 
биологичното разнообразие, като по същество служи за развитие на член 15 от 
Конвенцията за биологичното разнообразие в пълноценен международен режим за
достъп и споделяне на ползите.
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия Регламент се въвеждат 
правила, регулиращи достъпа до и 
споделянето на ползите от генетичните 
ресурси и традиционните знания във 
връзка с генетичните ресурси, в 
съответствие с разпоредбите на 
Протокола от Нагоя към Конвенцията за 
биологичното разнообразие, отнасящ се 
за достъпа до генетични ресурси и 
справедливото и равноправно 
разпределение на ползите, произтичащи 
от тяхното използване.

С настоящия Регламент се въвеждат 
правила, регулиращи спазването на 
правилата за достъпа до и споделянето 
на ползите от генетичните ресурси и 
традиционните знания във връзка с 
генетичните ресурси, в съответствие с 
разпоредбите на Протокола от Нагоя 
към Конвенцията за биологичното 
разнообразие, отнасящ се за достъпа до 
генетични ресурси и справедливото и 
равноправно разпределение на ползите, 
произтичащи от тяхното използване.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият Регламент се отнася за 
генетичните ресурси, попадащи под 
действието на суверенни права на 
държави, както и за традиционните 
знания във връзка с генетични ресурси, 
до които е получен достъп след 
влизането в сила в ЕС на Протокола от 
Нагоя. Той се отнася също за ползите, 
произтичащи от използването на такива 
генетични ресурси и на традиционни 
знания, свързани с генетичните ресурси.

Настоящият регламент се отнася за 
генетичните ресурси, попадащи под 
действието на суверенни права на 
държави, както и за традиционните 
знания във връзка с генетични ресурси, 
до които е получен достъп или които 
са използвани след влизането в сила в 
ЕС на Протокола от Нагоя. Той се 
отнася също за ползите, произтичащи от 
използването на такива генетични 
ресурси и на традиционни знания, 
свързани с генетичните ресурси.

Обосновка

В членове 1 и 3 от Протокола от Нагоя, които се отнасят съответно до целите и до 
обхвата на конвенцията, се използва терминът „използване“, а не просто „достъп“. 
Член 1 от Протокола от Нагоя гласи, че „целта на настоящия протокол е 
справедливото и равноправно споделяне на ползите, произтичащи от използването на 
генетични ресурси“.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент не 
ограничава държавите членки в 
тяхното тълкуване на Директива 
98/44/ЕО относно правната закрила 
на биотехнологичните изобретения 
(Директива за биопатентите). По-
конкретно се гарантира използването 
на биологични материали за целите 
на селекцията, откриването и 
развитието на други сортове 
растения и използването от страна 
на земеделските производители на 
култури за размножаване или 
мултиплициране от самите тях в 
собствените им стопанства.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) „производно“ означава 
съществуващо в естествен вид 
биохимично съединение, получено от 
генната експресия или метаболизма 
на биологични или генетични ресурси, 
дори ако не съдържа функционални 
единици на наследственост;
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „използване на генетични ресурси“ 
означава провеждане на научно-
изследователски и развойни дейности 
относно генетичния или биохимичния 
състав на генетични ресурси;

(6) „използване на генетични ресурси“ 
означава провеждане на научно-
изследователски и развойни дейности 
относно генетичния или биохимичния 
състав на генетични ресурси, 
включително чрез прилагане на 
биотехнологии;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ползвателите са длъжни да 
упражняват надлежно усърдие, за да 
установяват със сигурност, че 
използваните генетичните ресурси и 
съответните традиционни знания са 
придобити в съответствие с
действащото законодателство относно 
достъпа и споделянето на ползите или 
съответните подзаконови изисквания, 
както и че ползите (когато има 
такива) се споделят справедливо и 
равноправно, съгласно взаимно 
договорени условия. Ползвателите 
трябва да потърсят, съхраняват и 
предават на следващите ползватели 
информация относно достъпа и 
споделянето на ползите.

1. Ползвателите полагат дължима 
грижа, за да установяват със сигурност, 
че използваните генетичните ресурси и 
съответните традиционни знания са 
придобити с предварително получено 
информирано съгласие и на основата 
на договорени между двете страни 
условия съгласно определеното от
действащото законодателство относно 
достъпа и споделянето на ползите или 
съответните подзаконови изисквания, 
както и че ползите се споделят 
справедливо и равноправно, съгласно 
взаимно договорени условия. 
Ползвателите търсят, съхраняват и 
предават на следващите ползватели 
цялата информация и съответните 
документи относно достъпа и 
споделянето на ползите и 
съответствието с разпоредбите на 
настоящия регламент, по-специално 
всички документирани доказателства 
за цялостното и законно изпълнение 
на задълженията за споделяне на 
ползите.
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Обосновка

Важно е да се подчертае, че ползвателите са задължени да пазят документирани 
доказателства за това, че са изпълнили своите задължения за споделяне на ползите 
съгласно договорените между двете страни условия.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а) – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) източника, от който пряко са 
получени ресурсите или знанията, 
както и последващите ползватели на 
генетичните ресурси или на 
традиционните знания във връзка с 
тези ресурси;

(3) източника, от който пряко са 
получени ресурсите или знанията;

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а) – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) решенията за достъп и съвместно 
договорените условия, в съответните 
случаи;

(5) разрешенията за достъп и 
съвместно договорените условия, в 
съответните случаи;

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да получат подходящо разрешение за 
достъп, да сключат взаимно договорени 
условия, или да спрат използването, 
ако се окаже, че достъпът не е в 
съответствие с действащото 
законодателство относно достъпа и 
споделянето на ползите или съответните 

в) да получат подходящо разрешение за 
достъп и да сключат взаимно 
договорени условия, ако се окаже, че 
достъпът не е в съответствие с 
действащото законодателство относно 
достъпа и споделянето на ползите или 
съответните подзаконови изисквания.
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подзаконови изисквания.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. При договарянето на условия с 
доставчиците на генетични ресурси 
или на традиционни знания, свързани 
с генетичните ресурси, ползвателите 
се стремят да гарантират, че тези 
условия допринасят за опазването на 
биологичното разнообразие и 
устойчивото използване на неговите 
компоненти и за трансфера на 
технологии към развиващите се 
страни.

Обосновка

Целите на Протокола от Нагоя, както са определени в член 1, предполагат, че 
дейностите по споделянето на ползите следва също да допринасят за „опазването на 
биологичното разнообразие и устойчивото използване на неговите компоненти“. В 
член 1 също така изрична се посочва трансферът на технологии. Като се има 
предвид, че страните трябва да договорят помежду си условията, доставчиците и 
ползвателите са тези, които трябва да гарантират съвместно, че договорените 
между тях условия увеличават, а не намаляват биоразнообразието.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Задължението по параграфи 1—3 
се прилага само за последващи 
ползватели, в случай че те имат 
достъп до и използват генетични 
ресурси под формата, в която до тях 
е имал достъп първоначалният 
ползвател.
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква -а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) да се придържа към широките 
цели на Протокола от Нагоя, като 
работи за справедливо и равноправно 
споделяне на ползите, произтичащи 
от използването на генетични 
ресурси, и същевременно допринася за 
опазването на биологичното 
разнообразие;

Обосновка

Полезно е да се припомни, че условията за получаване на статут на ползваща се с 
доверие в ЕС колекция не бива да бъдат само технически. Важно е да се подчертае, че 
първото условие да се „ползват с доверие“ е да покажат ангажираност към 
справедливо и равноправно споделяне на ползите.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки трябва редовно да
проверяват всяка колекция под тяхна 
юрисдикция, включена в Европейския 
регистър на ползващи се с доверие 
колекции, дали прилага реално мерките 
по параграф 3.

Държавите членки редовно проверяват 
всяка колекция под тяхна юрисдикция, 
включена в Европейския регистър на 
ползващи се с доверие колекции, дали 
прилага реално мерките по параграф 3; 
същевременно приетите разпоредби 
не трябва да водят до увеличена 
бюрокрация или допълнителни 
разходи.
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Изменение 27

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Компетентните органи и 
координационният център по 
въпросите на достъпа и споделянето 
на ползите предоставя консултации 
на обществеността и на 
потенциалните ползватели, търсещи 
информация относно прилагането на 
настоящия регламент и 
съответните разпоредби на 
Конвенцията и на Протокола от 
Нагоя в Съюза.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки и Комисията 
трябва да изискват от всички 
реципиенти на публично финансиране 
на научни-изследвания, включващи 
генетични ресурси и традиционни 
знания във връзка с генетични ресурси, 
да декларират че ще упражняват 
надлежно усърдие в съответствие с 
член 4.

заличава се

Обосновка

Няма причина за прилагане на специални правила спрямо получателите на публично 
финансиране за научни изследвания.
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Изменение 29

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На всеки две години компетентните 
органи са длъжни да предават на 
Комисията информацията, получена 
въз основа на посоченото в параграфи 
1 и 2. Комисията следва да обобщава
получената информация и да я
предоставя на Клиринговата къща за 
достъпа и споделянето на ползите.

3. Компетентните органи проверяват 
информацията, предоставена 
съгласно параграф 2, и я предават на 
Комисията в срок от шест месеца от 
получаването й. В срок от шест 
месеца от получаването на
информацията Комисията я обобщава
и предоставя на Клиринговата къща за 
достъпа и споделянето на ползите, и 
предоставя на обществеността, в 
лесно достъпен отворен формат 
информацията, изисквана за 
международно признат сертификат.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка асоциация на ползватели може 
да подаде заявка до Комисията за 
признаване за най-добра практика на 
комбинация от процедури, инструменти 
или механизми, разработена от нея и 
върху която тя упражнява надзор. 
Заявката следва да бъде придружена от 
доказателства и информация.

1. Всяка асоциация на ползватели или 
организация с интерес и експертен 
опит в използването на генетични 
ресурси и достъпа и споделянето на 
ползите може да подаде заявка до 
Комисията за признаване за най-добра 
практика на комбинация от цели, 
дейности, процедури, инструменти или 
механизми, разработена от нея и върху 
която тя упражнява надзор. Заявката се 
придружава от доказателства и 
информация. При разглеждането на 
заявленията за признаване на най-
добра практика Комисията дава 
приоритет на целите, дейностите, 
процедурите, инструментите или 
механизмите, които допринасят за:
– опазването на биологичното 
разнообразие и устойчивото 
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използване на неговите компоненти;
– трансфера на технологии;
– премахване на бедността в 
развиващите се страни.

Обосновка

В Протокола от Нагоя се съдържат цели и формулировки, които не са отразени в 
предложението на Комисията. Прилагането на правилата за споделяне на ползите 
има за цел подкрепата на по-широки цели, като например опазването на биологичното 
разнообразие и премахването на бедността. „Най-добри практики“ следва да включва 
както процедури, така и цели.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Проверките по параграф 1 от 
настоящия член трябва да се извършват 
по план, който периодично да се 
преразглежда, въз основа на отчитащ 
риска подход. При разработването на 
този отчитащ риска подход,
държавите членки следва да имат 
предвид, че прилагането от даден 
ползвател на най-добра практика, 
призната съгласно член 8, параграф 2 от 
настоящия Регламент, или съгласно 
член 20, параграф 2 от Протокола от 
Нагоя, намалява риска този ползвател да 
не спази изискванията.

2. Проверките по параграф 1 от 
настоящия член се извършват по план, 
който периодично се преразглежда, въз 
основа на отчитащ риска подход, чиито 
основни принципи се определят от 
Комисията посредством актове за 
изпълнение, приети в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 15, параграф 2. При 
такъв подход се отчита, че 
прилагането от даден ползвател на най-
добра практика, призната съгласно член 
8, параграф 2 от настоящия Регламент, 
или съгласно член 20, параграф 2 от 
Протокола от Нагоя, намалява риска 
този ползвател да не спази 
изискванията.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Проверките по параграф 1 следва да
включват поне следното:

4. Проверките по параграф 1 включват:

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Достъп до информацията по параграф 
1 следва да се осигурява в съответствие 
с посоченото в Директива 2003/4/ЕО.

2. Достъп до информацията по параграф 
1 се осигурява в съответствие с 
посоченото в Директива 2003/4/ЕО в 
лесно достъпен отворен формат.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи следва да
обменят с компетентните органи на 
други държави членки и с Комисията 
информация относно сериозните 
пропуски, установени при проверките 
по член 9, параграф 1, както и относно 
наложените съгласно член 11 санкции.

2. Компетентните органи обменят с 
компетентните органи на други държави 
членки информация относно 
организацията на техните системи 
за проверки и наблюдение на 
спазването на настоящия регламент 
от страна на ползвателите и 
относно сериозните пропуски, 
установени при проверките по член 9, 
параграф 1, както и относно наложените 
съгласно член 11 санкции — с 
компетентните органи на други държави 
членки и с Комисията.
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Изменение 35

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията цели да постигне 
договорености с Европейското 
патентно ведомство и Световната 
организация за интелектуална 
собственост, за да осигури включване 
на препратки към генетичните 
ресурси и техния произход в 
регистрациите на патенти.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящото се създава Платформа 
на ЕС за достъп до генетични ресурси и 
традиционни знания във връзка с 
генетичните ресурси.

1. С настоящото се създава Платформа 
на ЕС за достъп до генетични ресурси и 
традиционни знания във връзка с 
генетичните ресурси. Държавите 
членки, които възнамеряват да 
приемат правила за достъпа по 
отношение на своите генетични 
ресурси, провеждат първо оценка на 
въздействието на тези правила и 
представят резултата от тази 
оценка на Платформата на ЕС за 
разглеждане съобразно процедурата 
по параграф 5 от настоящия член.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Платформата на ЕС следва да
допринася за рационализиране на 

2. Платформата на ЕС допринася за 
рационализиране на условията за достъп 
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условията за достъп на равнището на ЕС 
посредством обсъждане на съответните 
въпроси, включително на структурата и 
действието на режимите за достъп, 
установени в държавите членки, а също 
и на опростен достъп в случаите на 
научни изследвания с нестопанска цел, 
на практикуването на достъп до 
колекции в ЕС, на достъпа на 
заинтересовани лица от ЕС в трети 
държави и на споделянето на най-добри 
практики.

на равнището на ЕС посредством 
обсъждане на съответните въпроси, 
включително на структурата и 
действието на режимите за достъп, 
установени в държавите членки, а също 
и на опростен достъп в случаите на 
научни изследвания с нестопанска цел, 
на практикуването на достъп до 
колекции в ЕС, на достъпа на 
заинтересовани лица от ЕС в трети 
държави и на споделянето на най-добри 
практики. По-конкретно 
платформата следва да се обявява за 
придържане към принципа, че когато 
компетентните органи не са 
отговорили на искане за достъп, 
задължението за полагане на 
дължима грижа се счита за 
изпълнено и достъпът следва да се 
предостави без допълнителни 
задължения.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 14 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) взема мерки за подкрепа на 
ползвателите, които допринасят за 
опазването на биологичното 
разнообразие и културното 
многообразие с ограничени средства с 
цел получаване на статут на 
ползващи се с доверие колекции;

Обосновка

Важно е да се помогне на проектите от малък мащаб, например разработени от 
земеделски стопани и местни общности, които допринасят за опазването на 
биологичното разнообразие с цел получаване на статут на „ползващи се с доверие 
колекции“ съгласно определението в настоящия регламент.
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Изменение 39

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на докладването и опита 
по прилагането на настоящия 
Регламент, на всеки десет години 
Комисията следва да извършва преглед 
на неговото действие и ефективност. 
При своето докладване Комисията 
следва по-специално да разглежда 
административните последици за 
публичните научно-изследователски 
институции, малките и средни 
предприятия и микро предприятията. 
Също така, тя следва да разглежда 
необходимостта от допълнителни 
действия на ЕС по отношение на 
достъпа до генетични ресурси и до 
традиционни знания във връзка с 
генетичните ресурси.

3. Въз основа на докладването и опита 
по прилагането на настоящия Регламент 
на всеки десет години Комисията 
извършва преглед на неговото действие 
и ефективност. При своето докладване 
Комисията по-специално разглежда 
административните последици за 
конкретните сектори, публичните 
научно-изследователски институции, 
малките и средни предприятия и микро 
предприятията. Също така тя разглежда 
необходимостта от допълнителни 
действия на ЕС по отношение на 
достъпа до генетични ресурси и до 
традиционни знания във връзка с 
генетичните ресурси.
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