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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti

Zvažovaný návrh nařízení je nezbytný pro účely provádění Nagojského protokolu v Unii 
a umožnění jeho ratifikace ze strany Unie. Nagojský protokol (NP), přijatý v říjnu 2010, 
přímo navazuje na Úmluvu o biologické rozmanitosti, která v Unii již vstoupila v platnost. 
Konkrétněji řečeno je účelem Nagojského protokolu stanovit soubor pravidel týkajících se 
přístupu a rozdělení přínosů, která v Úmluvě o biologické rozmanitosti nejsou dostatečně 
upřesněna. 

V běžném jazyce má výraz „přístup a rozdělení přínosů“ na mezinárodní úrovni znamenat 
dvojí: 
1) země, které vlastní genetické zdroje, by tyto zdroje měly zpřístupnit zahraničním veřejným 
či soukromým provozovatelům, kteří mají zájem o výzkum a vývoj nových produktů 
(„přístup“),
2) přičemž „přínosy“, zejména zisky, plynoucí z užívání těchto genetických zdrojů by měly 
být spravedlivě rozdělovány mezi zemi původu a dotyčné provozovatele („rozdělení 
přínosů“).

Postoj navrhovatele

Jelikož účelem nařízení je v podstatě provedení mezinárodní dohody v rámci unijních 
právních přepisů, domnívá se navrhovatel, že by se znění navrženého nařízení všude tam, kde 
je to možné, mělo shodovat se zněním Nagojského protokolu. 

Předkládá proto řadu pozměňovacích návrhů, které mají formulace Nagojského protokolu 
a budoucího nařízení sblížit. Důležité je mít na paměti především to, že pravidla týkající se 
přístupu a rozdělení přínosů mají sloužit širšímu cíli, který je v Úmluvě o biologické 
rozmanitosti a Nagojském protokolu výslovně zmíněn, a sice ochraně biologické 
rozmanitosti. Nagojský protokol rovněž výslovně definuje některé druhotné cíle, mezi něž 
patří například předávání technologií do rozvojových zemí. Navrhovatel tedy má za to, že 
některé formulace budoucího nařízení by měly důsledněji odrážet kontext Nagojského 
protokolu.

Poznámky k předloženým pozměňovacím návrhům

Navrhovatel je přesvědčen, že součástí textu nařízení by měl být i odkaz na uchování 
genetických zdrojů pro jejich využití v zemědělství v Evropské unii, a předkládá proto 
pozměňovací návrh, jehož účelem je pomoci zemědělcům a dalším místním subjektům, které 
se podílejí na ochraně biologické rozmanitosti, například obilovin, nacházejících se 
ve sbírkách in situ. Cílem by bylo pomoci těmto drobným provozovatelům, aby se stali 
„důvěryhodnými sbírkami Unie“ ve smyslu navrhovaného nařízení. Tato myšlenka je 
obsahem pozměňovacího návrhu 38.

Další důležitý pozměňovací návrh se týká oblasti působnosti (článek 2). S ohledem 
na vytvoření právní jistoty by mělo být jednoznačně stanoveno, že nařízení se vztahuje 
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na genetické zdroje, které budou po vstupu Nagojského protokolu v platnost využívány 
a stanou se předmětem obchodování, nikoli pouze přístupné, což je znění, které je bližší 
původnímu znění protokolu.

Návrh Komise nezmiňuje práva duševního vlastnictví, navrhovatel se nicméně domnívá, že 
v rámci tohoto nařízení je nezbytné výslovně uvést skutečnost, že u nových patentů by měl 
být uváděn původ genetických zdrojů použitých při výrobě nového produktu. Cílem 
Nagojského protokolu je vytvořit systém – založený na důvěře –, v jehož rámci bude probíhat 
cirkulace genetických zdrojů na celém světě, protože jejich poskytovatelé i uživatelé cítí, že 
tento oběh pro ně bude zdrojem přínosů. Z týchž důvodů – vybudování systému založeného 
na důvěře a vytvoření alternativy „biopirátství“ – má také smysl vytvářet mezinárodní 
pravidla, jejichž cílem bude zajistit, aby nové patenty byly založeny na genetických zdrojích, 
které byly získány zákonným způsobem.

Řada dalších pozměňovacích návrhů, které navrhovatel předkládá, vychází z toho, že budoucí 
nařízení by mělo obsahovat, jak již bylo výše objasněno, některé formulace Nagojského 
protokolu, ze kterých bude jasnější jeho kontext. Pozměňovací návrhy k článku 4 
o povinnostech uživatelů, k článku 5 o důvěryhodných sbírkách Unie a k článku 8 
o osvědčených postupech tak například připomínají celkové cíle Nagojského protokolu. 
Pozměňovací návrh týkající se sankcí (článek 11) přispívá ke snadnější srozumitelnosti 
příkladů možných sankcí.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) Unie začala provádět strategii EU 
v oblasti biologické rozmanitosti pro rok 
2020, která ji zavazuje k tomu, aby zvýšila 
svůj podíl na odvracení celosvětové ztráty 
biologické rozmanitosti do roku 2020.

Odůvodnění

Úmluva o biologické rozmanitosti a Nagojský protokol mají společný cíl: ochranu biologické 
rozmanitosti. V textu nařízení by mělo být připomenuto, že Unie má svou vlastní strategii pro 
biologickou rozmanitost, jejímž cílem je odvrátit ztrátu biologické rozmanitosti do roku 2020. 
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Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Velký počet aktérů v Unii, včetně 
výzkumných pracovníků z akademické 
sféry a podniků z různých odvětví 
průmyslu, využívá genetické zdroje pro 
účely výzkumu, vývoje i pro komerční 
účely; někteří z nich rovněž využívají 
tradiční znalosti související s genetickými 
zdroji.

(1) Velký počet uživatelů a dodavatelů v 
Unii, včetně výzkumných pracovníků 
z akademické sféry a podniků z různých 
odvětví průmyslu, využívá genetické 
zdroje pro účely výzkumu, vývoje i pro 
komerční účely; někteří z nich rovněž 
využívají tradiční znalosti související s 
genetickými zdroji. Součástí výzkumné a 
vývojové činnosti je nejen studium a 
analýza genetického nebo biochemického 
složení genetických zdrojů, ale rovněž 
opatření na podporu inovací a 
praktického využití. Úspěšné uplatňování 
Nagojského protokolu rovněž závisí na 
způsobu, jakým jsou uživatelé a 
dodavatelé genetických zdrojů či 
tradičních znalostí souvisejících s těmito 
zdroji schopni spolu na základě jednání 
dospět k vzájemně dohodnutým 
podmínkám pro podporu zachování 
biologické rozmanitosti v souladu se 
strategií EU v oblasti biologické 
rozmanitosti pro rok 2020.

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Genetické zdroje představují genofond 
jak přírodního, tak pěstovaného či 
domestikovaného původu a hrají 
významnou a rostoucí roli v mnoha 
hospodářských odvětvích, včetně produkce 
potravin, lesnictví, vývoje léčiv nebo 
vývoje obnovitelných zdrojů energie 
biologického původu.

(2) Genetické zdroje představují genofond 
jak přírodního, tak pěstovaného či 
domestikovaného původu a hrají 
významnou a rostoucí roli v mnoha 
hospodářských odvětvích, včetně produkce 
potravin, lesnictví, vývoje léčiv nebo 
vývoje obnovitelných zdrojů energie 
biologického původu. Genetické zdroje 
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jsou důležité při provádění strategií 
zaměřených na obnovu poškozených 
ekosystémů a ochranu ohrožených druhů. 

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Přístup ke genetickým zdrojům a 
spravedlivé a rovnocenné rozdělení 
přínosů plynoucích z jejich využívání by 
měly vyřešit problém dodávek 
dostatečného množství jídla k pokrytí 
potřeb rostoucí světové populace.

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Nagojský protokol o přístupu ke 
genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích 
z jejich využívání k Úmluvě o biologické 
rozmanitosti (dále jen „Nagojský 
protokol“) je mezinárodní smlouvou 
přijatou dne 29. října 2010 smluvními 
stranami Úmluvy. Nagojský protokol 
výrazně rozšiřuje obecná pravidla Úmluvy 
týkající se přístupu ke genetickým zdrojům 
a k tradičním znalostem s nimi 
souvisejícím a rozdělení přínosů z jejich 
využívání.

(6) Nagojský protokol o přístupu ke 
genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích 
z jejich využívání k Úmluvě o biologické 
rozmanitosti (dále jen „Nagojský 
protokol“) je mezinárodní smlouvou 
přijatou dne 29. října 2010 smluvními 
stranami Úmluvy. Nagojský protokol 
podrobněji rozvádí obecná pravidla 
Úmluvy týkající se přístupu ke genetickým 
zdrojům a k tradičním znalostem s nimi 
souvisejícím a rozdělení přínosů z jejich 
využívání.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby byla zajištěna právní jistota, je 
důležité, aby se prováděcí předpisy k 
Nagojskému protokolu vztahovaly pouze 
na genetické zdroje a tradiční znalosti 
související s genetickými zdroji, k nimž 
bude umožněn přístup až poté, kdy vstoupí 
Nagojský protokol v platnost pro Unii.

(9) Aby byla zajištěna právní jistota, je 
důležité, aby se prováděcí předpisy k 
Nagojskému protokolu vztahovaly pouze 
na genetické zdroje a tradiční znalosti 
související s genetickými zdroji, k nimž 
bude umožněn přístup nebo které budou 
využívány až poté, kdy vstoupí Nagojský 
protokol v platnost pro Unii.

Odůvodnění

Články 1 a 3 Nagojského protokolu, z nichž prvý se týká cílů, druhý oblasti působnosti, hovoří 
o „využívání“ genetických zdrojů, nikoli o pouhém přístupu k nim. V článku 1 Nagojského 
protokolu se uvádí, že „cílem tohoto protokolu je spravedlivé a rovnocenné rozdělení přínosů 
plynoucích z využívání genetických zdrojů“. 

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) V souladu s Nagojským protokolem 
je třeba stanovit, že členské státy nesmí 
být omezovány při výkladu směrnice 
98/44/ES o právní ochraně 
biotechnologických vynálezů (směrnice 
o biopatentech) na vnitrostátní úrovni. 
Zejména je třeba zaručit, aby bylo možné 
využívat biologický materiál za účelem 
šlechtění, objevování a vývoje dalších 
odrůd rostlin a aby zemědělci mohli 
využívat plodiny pro účely reprodukce 
nebo rozmnožování v rámci svého 
vlastního pozemku.
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Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) S cílem zajistit efektivní provedení 
Nagojského protokolu by měli mít všichni 
uživatelé genetických zdrojů a tradičních 
znalostí souvisejících s těmito zdroji za 
povinnost postupovat s náležitou pečlivostí 
při zajišťování toho, aby byl přístup ke 
genetickým zdrojům a souvisejícím 
tradičním znalostem využíván v souladu 
s platnými právními předpisy, a při 
případném rozdělování přínosů. Vzhledem 
k rozmanitosti uživatelů v Unii není 
vhodné uložit všem uživatelům povinnost
přijmout stejná opatření při uplatňování 
náležité pečlivosti. Měly by být proto 
stanoveny pouze minimální prvky pro 
opatření náležité pečlivosti. Konkrétní 
volba nástrojů a opatření použitých při 
uplatňování náležité pečlivosti uživateli by 
měla být podporována uznáváním 
osvědčených postupů a doplňujícími 
opatřeními na podporu odvětvových 
kodexů chování, vzorových smluvních 
ustanovení a pokynů, aby se zvýšila právní 
jistota a snížily náklady. Povinnost 
uživatelů uchovávat informace relevantní 
pro přístup a rozdělení přínosů by měla být 
časově omezena a mělo by být ponecháno 
určité časové rozpětí pro případnou 
inovaci.

(14) S cílem zajistit efektivní provedení 
Nagojského protokolu by měli mít všichni 
uživatelé genetických zdrojů a tradičních 
znalostí souvisejících s těmito zdroji za 
povinnost postupovat s náležitou pečlivostí 
při zajišťování toho, aby byl přístup ke 
genetickým zdrojům a souvisejícím 
tradičním znalostem využíván v souladu 
s platnými právními předpisy, a při 
případném rozdělování přínosů. Vzhledem 
k rozmanitosti uživatelů v Unii není třeba, 
aby všichni uživatelé byli povinni přijmout 
stejná opatření při uplatňování náležité 
pečlivosti. To se týká především 
následných uživatelů, kteří by měli být 
povinni uplatnit náležitou pečlivost pouze 
v případě, že přistupují ke genetickým 
zdrojům a využívají je v podobě, v jaké 
k nim přistoupil původní uživatel. 
Povinnost uživatelů uchovávat informace 
relevantní pro přístup a rozdělení přínosů, 
zvláště pak doklady o úplném a zákonném 
splnění povinností týkajících 
se rozdělování přínosů, by měla být časově 
omezena a mělo by být ponecháno určité 
časové rozpětí pro případnou inovaci.

Odůvodnění

Musí být jasně stanoveno, že uživatelé jsou povinni uchovávat doklady o tom, že splnili své 
povinnosti týkající se rozdělování přínosů.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Úspěšné provedení Nagojského 
protokolu závisí na tom, zda uživatelé 
a poskytovatelé genetických zdrojů nebo 
tradičních znalostí spojených 
s genetickými zdroji spolu na základě 
jednání dospějí k takovým vzájemně 
dohodnutým podmínkám, které nejenže 
povedou ke spravedlivému rozdělení 
přínosů, ale napomohou i širšímu cíli 
protokolu, jímž je přispívání k ochraně 
biologické rozmanitosti.

Odůvodnění

Z cílů Nagojského protokolu, které jsou vymezeny v článku 1, vyplývá, že rozdělení přínosů by 
mělo také přispívat „k ochraně biodiverzity a trvale udržitelnému využívání jejích složek“.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Při stanovování opatření náležité 
pečlivosti by měly hrát důležitou úlohu 
osvědčené postupy vyvinuté uživateli, 
které jsou zvlášť vhodné pro dodržení 
systému provádění Nagojského protokolu s 
vysokou právní jistotou a s nízkými 
náklady. Uživatelé by měli mít možnost 
navazovat na stávající kodexy chování 
zabývající se přístupem a rozdělováním 
přínosů, které byly vytvořeny pro 
akademickou sféru a různá průmyslová 
odvětví. Sdružení uživatelů by měla mít 
možnost požádat Komisi, aby určila, zda 
může být konkrétní kombinace postupů, 
nástrojů nebo mechanismů, na kterou 

(16) Při stanovování opatření náležité 
pečlivosti by měly hrát důležitou úlohu 
osvědčené postupy vyvinuté uživateli, 
které jsou zvlášť vhodné pro dodržení 
systému provádění Nagojského protokolu s 
vysokou právní jistotou a s nízkými 
náklady. Uživatelé by měli mít možnost 
navazovat na stávající kodexy chování 
zabývající se přístupem a rozdělováním 
přínosů, které byly vytvořeny pro 
akademickou sféru a různá průmyslová 
odvětví. Sdružení uživatelů by měla mít 
možnost požádat Komisi, aby určila, zda 
může být konkrétní kombinace cílů, 
činností, postupů, nástrojů nebo 
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sdružení dohlíží, uznána za osvědčený 
postup. Příslušné orgány členských států 
by měly vycházet z toho, že provádění 
uznaného osvědčeného postupu uživatelem 
snižuje riziko, že uživatel nedodrží 
pravidla, a odůvodňuje menší míru nutné 
kontroly dodržování pravidel. Totéž by 
mělo platit pro osvědčené postupy, jež byly 
přijaty společně smluvními stranami 
Nagojského protokolu.

mechanismů, na kterou sdružení dohlíží, 
uznána za osvědčený postup. Příslušné 
orgány členských států by měly vycházet 
z toho, že provádění uznaného 
osvědčeného postupu uživatelem snižuje 
riziko, že uživatel nedodrží pravidla, a 
odůvodňuje menší míru nutné kontroly 
dodržování pravidel. Totéž by mělo platit 
pro osvědčené postupy, jež byly přijaty 
společně smluvními stranami Nagojského 
protokolu.

Odůvodnění

„Osvědčené postupy“ by se neměly týkat pouze postupů, nástrojů či mechanismů, ale měly by 
zahrnovat také cíle a činnosti.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Hlavními dodavateli genetických 
zdrojů a tradičních znalostí souvisejících s 
genetickými zdroji využívaných v Unii 
jsou sbírky. Je třeba zavést v Unii systém 
důvěryhodných sbírek. Díky tomuto 
systému by bylo u sbírek uvedených v 
registru důvěryhodných sbírek Unie 
zaručeno, že by třetím osobám byly
dodávány pouze vzorky genetických zdrojů 
s dokumentací prokazující jejich zákonné 
získání a v případě potřeby existenci 
vzájemně dohodnutých podmínek. Systém 
důvěryhodných sbírek Unie by výrazně 
snížil riziko, že by se v Unii využívaly 
protiprávně získané genetické zdroje. 
Příslušné orgány členských států by 
ověřily, zda sbírka splňuje požadavky pro 
uznání za důvěryhodnou sbírku Unie. U 
uživatelů, kteří získali nějaký genetický 
zdroj ze sbírky zařazené do registru Unie, 
by mělo platit, že postupovali s náležitou 
pečlivostí při získávání všech nezbytných 

(19) Nejdostupnějšími dodavateli 
genetických zdrojů a tradičních znalostí 
souvisejících s genetickými zdroji 
využívaných v Unii jsou sbírky. Je třeba 
zavést v Unii systém důvěryhodných 
sbírek. Díky tomuto systému je u sbírek 
uvedených v registru důvěryhodných 
sbírek Unie zaručeno, že třetím osobám 
jsou dodávány pouze vzorky genetických 
zdrojů s dokumentací prokazující jejich 
zákonné získání a v případě potřeby 
existenci vzájemně dohodnutých 
podmínek. Systém důvěryhodných sbírek 
Unie by výrazně snížil riziko, že by se 
v Unii využívaly protiprávně získané 
genetické zdroje. Příslušné orgány 
členských států by ověřily, zda sbírka 
splňuje požadavky pro uznání za 
důvěryhodnou sbírku Unie a zda je 
schopna zohledňovat širší cíle Nagojského 
protokolu ve smyslu spravedlivého a 
rovnocenného rozdělování přínosů 
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informací. To by mělo být výhodné zvláště 
pro výzkumné pracovníky v akademické 
sféře, jakož i pro malé a střední podniky. 

plynoucích z využívání genetických zdrojů 
a přispívání k ochraně biologické 
rozmanitosti. U uživatelů, kteří získali 
nějaký genetický zdroj ze sbírky zařazené 
do registru Unie, by mělo platit, že 
postupovali s náležitou pečlivostí při 
získávání všech nezbytných informací. To 
by mělo být výhodné zvláště pro 
výzkumné pracovníky v akademické sféře, 
jakož i pro malé a střední podniky. 

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že podmínky, za jakých je určitá sbírka považována za důvěryhodnou, by 
neměly být pouze odborného rázu. První podmínkou „důvěryhodnosti“ je schopnost 
spravedlivého a rovnocenného rozdělování přínosů.

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Cílem tohoto nařízení je 
minimalizovat riziko, že v Unii budou 
využívány nelegální genetické zdroje nebo 
tradiční znalosti související s genetickými 
zdroji, a podpořit spravedlivé a vyvážené 
rozdělování přínosů plynoucích z 
využívání genetických zdrojů nebo 
tradičních znalostí souvisejících s 
genetickými zdroji na základě vzájemně 
dohodnutých podmínek. Toho nelze 
dosáhnout na úrovni jednotlivých 
členských států, ale z důvodu rozsahu a 
v zájmu zajištění fungování vnitřního trhu 
je toho možno lépe dosáhnout na úrovni 
Unie. Unie proto může přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity, jak to 
stanoví článek 5 Smlouvy o Evropské unii. 
V souladu se zásadou proporcionality 
podle uvedeného článku toto nařízení 
nepřekračuje nezbytný rámec pro dosažení 
jeho cílů,

(28) Cílem tohoto nařízení je 
minimalizovat riziko, že v Unii budou 
využívány nelegální genetické zdroje nebo 
tradiční znalosti související s genetickými 
zdroji, a podpořit spravedlivé a vyvážené 
rozdělování přínosů plynoucích z 
využívání genetických zdrojů nebo 
tradičních znalostí souvisejících s 
genetickými zdroji na základě vzájemně 
dohodnutých podmínek. Toho nelze 
dosáhnout na úrovni jednotlivých 
členských států, ale z důvodu rozsahu a 
v zájmu zajištění fungování vnitřního trhu 
je toho možno lépe dosáhnout na úrovni 
Unie. Unie proto může přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity, jak to 
stanoví článek 5 Smlouvy o Evropské unii. 
V souladu se zásadou proporcionality 
podle uvedeného článku toto nařízení 
nepřekračuje nezbytný rámec pro dosažení 
jeho cílů. Jedním z cílů tohoto nařízení je 
zároveň spravedlivé a rovnocenné 
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rozdělení přínosů plynoucích z využívání 
genetických zdrojů, což napomáhá 
zachování biologické rozmanitosti 
v souladu s pokyny strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti pro rok 2020.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) Cílem tohoto nařízení je spravedlivé a 
rovnocenné rozdělení přínosů plynoucích 
z využívání genetických zdrojů, což 
přispívá k ochraně biologické 
rozmanitosti a trvale udržitelnému 
způsobu využívání jejích složek v souladu 
s cíli Úmluvy o biologické rozmanitosti.

Odůvodnění

Je důležité, aby v článku 1 byly uvedeny cíle Úmluvy o biologické rozmanitosti. Nagojský 
protokol je pokračováním Úmluvy o biologické rozmanitosti a jeho hlavní funkce spočívá 
v tom, že článek 15 této úmluvy rozvíjí do podoby plnohodnotného mezinárodního režimu 
přístupu a rozdělování přínosů. 

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví pravidla upravující 
přístup ke genetickým zdrojům a tradičním 
znalostem souvisejícím s genetickými 
zdroji a rozdělení přínosů z nich 
plynoucích v souladu s ustanoveními 
Nagojského protokolu o přístupu ke 
genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích 
z jejich využívání k Úmluvě o biologické 

Toto nařízení stanoví pravidla upravující 
soulad s režimem přístupu ke genetickým 
zdrojům a tradičním znalostem 
souvisejícím s genetickými zdroji a 
rozdělení přínosů z nich plynoucích v 
souladu s ustanoveními Nagojského 
protokolu o přístupu ke genetickým 
zdrojům a spravedlivém a rovnocenném 
rozdělení přínosů plynoucích z jejich 
využívání k Úmluvě o biologické 
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rozmanitosti (Nagojský protokol). rozmanitosti (Nagojský protokol).

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se vztahuje na genetické 
zdroje, na něž mají státy suverénní právo, a 
na tradiční znalosti související s 
genetickými zdroji, k nimž je umožněn 
přístup po vstupu Nagojského protokolu 
v platnost pro Unii. Vztahuje se také na 
přínosy plynoucí z využívání těchto 
genetických zdrojů a tradičních znalostí 
souvisejících s genetickými zdroji.

Toto nařízení se vztahuje na genetické 
zdroje, na něž mají státy suverénní právo, a 
na tradiční znalosti související s 
genetickými zdroji, k nimž je umožněn 
přístup nebo které jsou využívány po 
vstupu Nagojského protokolu v platnost 
pro Unii. Vztahuje se také na přínosy 
plynoucí z využívání těchto genetických 
zdrojů a tradičních znalostí souvisejících s 
genetickými zdroji.

Odůvodnění

Články 1 a 3 Nagojského protokolu, z nichž prvý se týká cílů, druhý oblasti působnosti, hovoří 
o „využívání“ genetických zdrojů, nikoli o pouhém přístupu k nim. V článku 1 Nagojského 
protokolu se uvádí, že „cílem tohoto protokolu je spravedlivé a rovnocenné rozdělení přínosů 
plynoucích z využívání genetických zdrojů“.  

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení neomezuje členské státy ve 
výkladu směrnice 98/44/ES o právní 
ochraně biotechnologických vynálezů 
(směrnice o biopatentech). Zejména je 
třeba zajistit, aby bylo možné využívat 
biologický materiál za účelem šlechtění, 
objevování a vývoje dalších odrůd rostlin 
a aby zemědělci mohli využívat plodiny 
pro účely reprodukce nebo rozmnožování 
v rámci svého vlastního pozemku.



PE507.964v02-00 14/24 AD\934241CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) „derivátem“ přirozeně se vyskytující 
biochemická sloučenina plynoucí z 
genetické exprese nebo metabolismu 
biologických či genetických zdrojů, a to i 
pokud neobsahuje funkční jednotky 
dědičnosti;

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „využíváním genetických zdrojů“ 
uskutečňování výzkumu a vývoje v oblasti 
genetického nebo biochemického složení 
genetických zdrojů;

6) „využíváním genetických zdrojů“ 
uskutečňování výzkumu a vývoje v oblasti 
genetického nebo biochemického složení 
genetických zdrojů, a to i prostřednictvím 
biotechnologií;

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Uživatelé musí postupovat s náležitou 
pečlivostí při zajišťování toho, aby byly 
genetické zdroje a tradiční znalosti 
související s genetickými zdroji využívány 
v souladu s platnými právními předpisy o 
přístupu a rozdělení přínosů nebo 
regulačními požadavky a aby byly 
případné přínosy spravedlivě a rovnocenně 
rozděleny na základě vzájemně 
dohodnutých podmínek. Uživatelé 

1. Uživatelé musí postupovat s náležitou 
pečlivostí při zajišťování toho, aby byly 
genetické zdroje a tradiční znalosti 
související s genetickými zdroji využívány 
s předchozím informovaným souhlasem a 
na základě vzájemně dohodnutých 
podmínek vymezených platnými právními 
předpisy o přístupu a rozdělení přínosů 
nebo regulačními požadavky a aby byly 
přínosy spravedlivě a rovnocenně 
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získávají, uchovávají a předávají dalším 
uživatelům informace významné z hlediska 
přístupu a rozdělení přínosů.

rozděleny na základě vzájemně 
dohodnutých podmínek. Uživatelé 
získávají, uchovávají a předávají dalším 
uživatelům veškeré informace a 
dokumenty významné z hlediska přístupu a 
rozdělení přínosů a dodržování ustanovení 
tohoto nařízení, zvláště pak veškeré 
doklady o úplném a zákonném splnění 
povinností týkajících se rozdělování 
přínosů.

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že uživatelé jsou povinni uchovávat doklady o tom, že splnili své 
povinnosti týkající se rozdělování přínosů, které pro ně vyplývají ze vzájemně dohodnutých 
podmínek.

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) bezprostředním původu získaných 
zdrojů nebo znalostí, jakož i o dalších 
uživatelích genetických zdrojů nebo 
tradičních znalostí souvisejících s těmito 
zdroji;

3) bezprostředním původu získaných 
zdrojů nebo znalostí;

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) rozhodnutích o přístupu a případně 
vzájemně dohodnutých podmínkách;

5) povoleních k přístupu a případně 
vzájemně dohodnutých podmínkách;
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Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) získávají řádné povolení k přístupu,
vypracovávají vzájemně dohodnuté 
podmínky nebo ukončují využívání, pokud 
se ukáže, že přístup nebyl v souladu s 
platnými právními předpisy nebo 
regulačními požadavky týkajícími se 
přístupu a rozdělení přínosů.

c) získávají řádné povolení k přístupu 
a vypracovávají vzájemně dohodnuté 
podmínky, pokud se ukáže, že přístup 
nebyl v souladu s platnými právními 
předpisy nebo regulačními požadavky 
týkajícími se přístupu a rozdělení přínosů.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Uživatelé se při sjednávání vzájemně 
dohodnutých podmínek s poskytovateli 
genetických zdrojů nebo tradičních 
znalostí souvisejících s genetickými zdroji 
snaží zajistit, aby tyto podmínky přispívaly 
k ochraně biologické rozmanitosti a trvale 
udržitelnému způsobu využívání jejích 
složek a předávání technologií do 
rozvojových zemí.

Odůvodnění

Z cílů Nagojského protokolu, které jsou vymezeny v článku 1 tohoto protokolu, vyplývá, že 
rozdělení přínosů by mělo přispívat „k ochraně biodiverzity a trvale udržitelnému způsobu 
využívání jejích složek“. Článek 1 také výslovně zmiňuje předávání technologií. Vzhledem 
k tomu, že spolu poskytovatelé a uživatelé musí jednat o podmínkách, které budou předmětem 
vzájemné dohody, záleží na nich, aby se společně zasadili o to, aby vzájemně dohodnuté 
podmínky biologickou rozmanitost spíše zvyšovaly, nežli snižovaly.  
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Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Povinnost uvedená v odstavcích 1) až 
3) se vztahuje pouze na následné 
uživatele, kteří přistupují ke genetickým 
zdrojům a využívají je v podobě, v jaké 
k nim přistoupil původní uživatel

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. - a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

  -a) zohledňovat širší cíle Nagojského 
protokolu, zasazovat se o spravedlivé a 
rovnocenné rozdělování přínosů 
plynoucích z využívání genetických zdrojů 
a současně i přispívat k ochraně 
biologické rozmanitosti;

Odůvodnění

Je užitečné zdůraznit, že podmínky, za jakých je určitá sbírka považována za důvěryhodnou, 
by neměly být pouze odborného rázu. Je důležité podtrhnout, že první podmínkou 
„důvěryhodnosti“ je doložení závazku ke spravedlivému a rovnocennému rozdělování 
přínosů.

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy pravidelně ověřují, zda každá 
sbírka v rámci jejich působnosti, která je 
zařazená do registru důvěryhodných sbírek 
Unie, efektivně uplatňuje opatření 

Členské státy pravidelně ověřují, zda každá 
sbírka v rámci jejich působnosti, která je 
zařazená do registru důvěryhodných sbírek 
Unie, efektivně uplatňuje opatření 
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stanovená v odstavci 3. stanovená v odstavci 3; přijatá opatření 
nicméně nesmí vést k větší byrokracii 
nebo k dalším nákladům.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Příslušné orgány a kontaktní místo 
pro přístup a rozdělování přínosů 
poskytují poradenství veřejnosti a 
potenciálním uživatelům, kteří hledají 
informace o provádění tohoto nařízení a 
příslušných ustanovení Úmluvy o 
biologické rozmanitosti a Nagojského 
protokolu v Unii.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy a Komise požádají 
všechny příjemce, kteří dostávají veřejné 
finanční prostředky na výzkum spojený s 
využíváním genetických zdrojů a 
tradičních znalostí souvisejících s 
genetickými zdroji, aby prohlásili, že 
budou postupovat s náležitou pečlivostí v 
souladu s článkem 4.

vypouští se

Odůvodnění

Není žádný důvod pro to, aby pro příjemce veřejných finančních prostředků na podporu 
výzkumu platila zvláštní pravidla. 
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány zašlou Komisi každé 
dva roky informace získané na základě 
odstavců 1 a 2. Komise shrne získané
informace a dá je k dispozici 
Informačnímu systému pro přístup a 
rozdělení přínosů.

3. Příslušné orgány ověří informace podle 
odstavce 2) a do šesti měsíců po jejich 
obdržení je předají Komisi. Do šesti 
měsíců od obdržení příslušných informací
Komise tyto informace shrne a informace 
požadované jako podmínku pro vydání 
mezinárodně uznávaného osvědčení dá k 
dispozici Informačnímu systému pro 
přístup a rozdělení přínosů a ve snadno 
dostupném otevřeném formátu 
i veřejnosti.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jakékoli sdružení uživatelů může 
Komisi předložit žádost o uznání určité 
kombinace postupů, nástrojů nebo 
mechanismů, kterou vypracovala a na niž 
dohlíží, za osvědčený postup. Žádost musí 
být podložena dokumentací a informacemi.

1. Jakékoli sdružení uživatelů či 
organizace mající zájem a odborné 
znalosti v oblasti využívání genetických 
zdrojů a přístupu a rozdělování přínosů
může Komisi předložit žádost o uznání 
určité kombinace cílů, činností, postupů, 
nástrojů nebo mechanismů, kterou 
vypracovala a na niž dohlíží, za osvědčený 
postup Žádost musí být podložena 
dokumentací a informacemi. Při zvažování 
žádostí o uznání osvědčeného postupu 
Komise upřednostní cíle, činnosti, 
postupy, nástroje či mechanismy, které 
přispívají k:
– ochraně biologické rozmanitosti a 
udržitelnému způsobu využívání jejích 
složek;
– převodu technologií;
– vymýcení chudoby v rozvojových 
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zemích.

Odůvodnění

Nagojský protokol obsahuje cíle a formulace, které v návrhu Komise přítomny nejsou. 
Provádění pravidel týkajících se rozdělování přínosů má navíc sloužit i širším cílům, jako je 
ochrana biologické rozmanitosti a vymýcení chudoby. „Osvědčené postupy“ by měly 
zahrnovat cíle i postupy.

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku jsou prováděny podle pravidelně 
aktualizovaného plánu a používají přístup 
založený na analýze rizika. Při vytváření 
tohoto přístupu založeného na analýze 
rizika musí členské státy vycházet z toho, 
že provádění osvědčeného postupu 
uznaného podle čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení 
nebo podle čl. 20 odst. 2 Nagojského 
protokolu omezuje riziko, že uživatel 
nedodrží předpisy.

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku jsou prováděny podle pravidelně 
aktualizovaného plánu a používají přístup 
založený na analýze rizika, jehož hlavní 
zásady stanoví Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů přijatých v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným v čl. 
15 odst. 2. Tento přístup vychází z toho, že 
provádění osvědčeného postupu uznaného 
podle čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení nebo 
podle čl. 20 odst. 2 Nagojského protokolu 
omezuje riziko, že uživatel nedodrží 
předpisy.

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Kontroly uvedené v odstavci 1 zahrnují 
alespoň:

4. Podmínky uvedené v odstavci 1 
zahrnují:
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odstavci 1 se 
zpřístupní v souladu se směrnicí 
2003/4/ES.

2. Informace uvedené v odstavci 1 se 
zpřístupní v jednoduše přístupném 
otevřeném formátu v souladu se směrnicí 
2003/4/ES.

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány si s příslušnými orgány 
jiných členských států a s Komisí vyměňují 
informace o závažných nedostatcích 
zjištěných kontrolami podle čl. 9 odst. 1 
a druzích sankcí uložených podle článku 
11.

2. Příslušné orgány si s příslušnými orgány 
jiných členských států a s Komisí vyměňují 
informace o organizaci svých kontrolních 
systémů zaměřených na sledování toho, 
jak uživatelé dodržují ustanovení tohoto 
nařízení, a o závažných nedostatcích 
zjištěných kontrolami podle čl. 9 odst. 1 a 
druzích sankcí uložených podle článku 11.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise usiluje o ujednání 
s Evropským patentovým úřadem a 
Světovou organizací duševního vlastnictví,
aby zajistila, že v registracích patentů 
budou uváděny genetické zdroje a jejich 
původ.
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Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se platforma Unie pro přístup ke 
genetickým zdrojům a tradičním znalostem 
souvisejícím s genetickými zdroji.

1. Zřizuje se platforma Unie pro přístup ke 
genetickým zdrojům a tradičním znalostem 
souvisejícím s genetickými zdroji. Členské 
státy, které chtějí přijmout pravidla pro 
přístup ke svým genetickým zdrojům, 
provedou nejprve posouzení dopadu 
těchto pravidel a jeho výsledky předloží 
v souladu s postupem stanoveným 
odstavcem 5 tohoto článku ke zvážení 
platformě Unie.

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Platforma Unie přispěje k optimalizaci 
podmínek přístupu na úrovni Unie, neboť 
se zde budou projednávat související 
otázky, včetně navrhování a efektivity 
režimů přístupu zavedených v členských 
státech, jednoduššího přístupu pro 
nekomerční výzkum, postupů pro přístup 
ke sbírkám v Unii, přístupu zúčastněných 
stran Unie ve třetích zemích a sdílení 
osvědčených postupů.

2. Platforma Unie přispěje k optimalizaci 
podmínek přístupu na úrovni Unie, neboť 
se zde budou projednávat související 
otázky, včetně navrhování a efektivity 
režimů přístupu zavedených v členských 
státech, jednoduššího přístupu pro 
nekomerční výzkum, postupů pro přístup 
ke sbírkám v Unii, přístupu zúčastněných 
stran Unie ve třetích zemích a sdílení 
osvědčených postupů. Platforma by se 
především měla zasadit o to, aby 
v případě, že příslušné orgány nereagují 
na žádosti o přístup, má se za to, že 
povinnost náležité pečlivosti byla splněna 
a přístup by měl být bez jakýchkoli dalších 
povinností povolen.
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Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 14 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) přijmou opatření, aby uživatelé 
přispívající k ochraně biologické a 
kulturní rozmanitosti byli omezenými 
prostředky podporováni ve své snaze stát 
se důvěryhodnými sbírkami;

Odůvodnění

Je důležité pomáhat menším projektům přispívajícím k ochraně biologické rozmanitosti, jaké 
vytvářejí například zemědělci a místní obce, aby se staly „důvěryhodnými sbírkami“ 
ve smyslu tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každých deset let po první zprávě 
Komise na základě zpráv a zkušeností s 
prováděním tohoto nařízení přezkoumá 
fungování a účinnost tohoto nařízení. Při 
podávání zpráv Komise posoudí zejména 
administrativní důsledky pro veřejné 
výzkumné instituce, malé a střední podniky 
a mikropodniky. Posoudí rovněž potřebu 
dalších opatření Unie pro přístup ke 
genetickým zdrojům a tradičním znalostem 
souvisejícím s genetickými zdroji.

3. Každých deset let po první zprávě 
Komise na základě zpráv a zkušeností s 
prováděním tohoto nařízení přezkoumá 
fungování a účinnost tohoto nařízení. Při 
podávání zpráv Komise posoudí zejména 
administrativní důsledky pro konkrétní 
odvětví, veřejné výzkumné instituce, malé 
a střední podniky a mikropodniky. Posoudí 
rovněž potřebu dalších opatření Unie pro 
přístup ke genetickým zdrojům a tradičním 
znalostem souvisejícím s genetickými 
zdroji.
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