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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Η υπό εξέταση πρόταση κανονισμού είναι αναγκαία για τους σκοπούς της εφαρμογής του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια στην Ένωση και για να καταστεί δυνατή η επικύρωσή του από 
την Ένωση. Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια (ΠΝ), το οποίο εγκρίθηκε τον Οκτώβριο 2010, 
προκύπτει απ' ευθείας από τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ), η οποία ισχύει 
στην Ένωση. Συγκεκριμένα, το ΠΝ προορίζεται να θεσπίσει σειρά κανόνων σχετικά με την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών (ΠΚΟ), για τα οποία η ΣΒΠ προέβλεψε 
ελάχιστες λεπτομέρειες. 

Στην καθημερινή γλώσσα, η έκφραση «πρόσβαση και καταμερισμός των οφελών», σε διεθνές 
επίπεδο, θέλει να πει δυο πράγματα: 
(1) οι χώρες που διαθέτουν γενετικούς πόρους πρέπει να τους διαθέτουν σε δημόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς εκτός των συνόρων τους οι οποίοι επιθυμούν να προβούν σε έρευνα και να 
αναπτύξουν νέα προϊόντα(«πρόσβαση»),
(2) σε αντάλλαγμα, τα οφέλη, και συγκεκριμένα τα οικονομικά οφέλη, από τη χρήση αυτών 
των γενετικών πόρων πρέπει να κατανέμονται ανάμεσα στη χώρα προέλευσης και τους 
φορείς αυτούς («καταμερισμός των οφελών»).

Θέση του συντάκτη γνωμοδότησης

Αφού ο σκοπός του προτεινόμενο κανονισμού είναι κατ’ ουσία η μεταφορά μιας διεθνούς 
συμφωνίας στην νομοθεσία της Ένωσης, ο συντάκτης γνωμοδότησης φρονεί πως, όπου αυτό 
είναι δυνατόν, το κείμενο του προτεινόμενου κανονισμού πρέπει να αντικατοπτρίζει το 
κείμενο του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια. 

Για το λόγο αυτό, προτείνεται σειρά τροπολογιών για να πλησιάσει η γλώσσα του ΠΝ το 
μελλοντικό κανονισμό. Συγκεκριμένα, πρέπει να υπενθυμίσουμε πως οι κανόνες για την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών (ΠΚΟ) έχουν σκοπό να υπηρετηθεί ένας 
ευρύτερος στόχος, πράγμα το οποίο αναφέρεται με σαφή τρόπο στη ΣΒΠ και το ΠΝ - η 
διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας. Το ΠΝ ορίζει επίσης σαφώς ορισμένους 
δευτερεύοντες στόχους, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της μεταφοράς τεχνολογίας 
στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει λοιπόν πως ένα μέρος της 
γλώσσας του μελλοντικού κανονισμού πρέπει να αντικατοπτρίζει πιο αυστηρά το 
περιεχόμενο του ΠΝ.

Παρατηρήσεις σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις

Ο συντάκτης γνωμοδότησης είναι πεπεισμένος ότι το κείμενο θα έπρεπε να περιλαμβάνει 
αναφορά στη διατήρηση των γενετικών πόρων για αγροτική χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
και για το λόγο αυτό προτείνει μια τροπολογία με σκοπό να προβλεφθεί βοήθεια για τους 
αγρότες και άλλους τοπικούς παράγοντες που διατηρούν την βιοποικιλότητα, για παράδειγμα, 
των καλλιεργειών, που εντοπίζεται σε in situ συλλογές. Σκοπός θα είναι η βοήθεια προς τους 
μικρής κλίμακας παράγοντες έτσι ώστε βάσει του προτεινόμενου κανονισμού να έχουν 
«συλλογές της εμπιστοσύνης της Ένωσης». Η ιδέα αυτή εκφράζεται στην τροπολογία 38.
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Μια άλλη σημαντική τροπολογία αναφέρεται στο πεδίο (άρθρο 2). Για να υπάρξει ασφάλεια 
δικαίου, πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο κανονισμός ισχύει για γενετικούς πόρους που 
χρησιμοποιούνται και κυκλοφορούν στο εμπόριο, και όχι στους οποίους απλώς υπάρχει 
δυνατότητα πρόσβασης, μετά την έναρξη ισχύος του ΠΝ, διατύπωση που εγγίζει το αρχικό 
κείμενο του Πρωτοκόλλου.

Η πρόταση της Επιτροπής δεν αναφέρεται στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ)· 
παρά ταύτα, ο συντάκτης γνωμοδότησης φρονεί πως πρέπει οπωσδήποτε, στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού, να γίνει μνεία στο γεγονός ότι τα νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας πρέπει 
να αποκαλύπτουν την προέλευση των γενετικών πόρων που χρησιμοποιούνται στη 
δημιουργία ενός νέου προϊόντος. Στόχος του ΠΝ είναι η δημιουργία ενός συστήματος- που 
θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη – υπό το οποίο οι γενετικοί πόροι θα κυκλοφορούν ανά την 
υφήλιο καθώς τόσο οι πάροχοι όσο και οι χρήστες πιστεύουν πως η εν λόγω κυκλοφορία θα 
αποβεί προς όφελός τους. Για τους ίδιους λόγους - κατασκευή ενός συστήματος που θα 
βασίζεται στην εμπιστοσύνη και θα αποτελεί εναλλακτική λύση στη «βιοπειρατεία» -
κρίνεται λογικό να αναπτυχθούν διεθνείς κανόνες που θα στοχεύουν στο να βασίζονται τα 
νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε νόμιμα αποκτηθέντες γενετικούς πόρους.

Πολλές από τις υπόλοιπες τροπολογίες που προτείνει ο συντάκτης γνωμοδότησης 
προκύπτουν από την ήδη αναλυθείσα ανωτέρω ανάγκη να χρησιμοποιηθεί ένα μέρος της 
γλώσσας του ΠΝ στο μελλοντικό κανονισμό και να παρασχεθεί περισσότερο περιεχόμενο. 
Για παράδειγμα, προτείνονται τροπολογίες στο άρθρο 4 σχετικά με υποχρεώσεις των 
χρηστών, στο άρθρο 5 σχετικά με συλλογές της εμπιστοσύνης της Ένωσης και στο άρθρο 8 
σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές υπενθυμίζοντας τους γενικούς στόχους του ΠΝ. Η 
τροπολογία που προτείνεται για τις κυρώσεις (άρθρο 11) εξυπηρετεί στο να κατανοηθούν 
καλύτερα τα παραδείγματα των πιθανών κυρώσεων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Η Ένωση έχει χαράξει μια 
«Στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020», η 
οποία τη δεσμεύει να αυξήσει τη συμβολή 
της στην αποτροπή της απώλειας 
βιοποικιλότητας παγκοσμίως έως το 
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2020·

Αιτιολόγηση

Η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ) και το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια έχουν ένα 
κοινό στόχο: τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Αξίζει να υπενθυμίσουμε στο παρόν κείμενο 
ότι η Ένωση έχει τη δική της στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, σκοπός της οποίας είναι να 
αποτραπεί η απώλεια της βιοποικιλότητας παγκοσμίως έως το 2020. 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στην Ένωση χρησιμοποιούνται 
γενετικοί πόροι από ευρύ φάσμα
παραγόντων, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται πανεπιστημιακοί 
ερευνητές και εταιρείες διαφόρων 
βιομηχανικών κλάδων, για έρευνα, 
ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση.
Ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες 
χρησιμοποιούν επίσης παραδοσιακές 
γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους.

(1) Στην Ένωση χρησιμοποιούνται 
γενετικοί πόροι από ευρύ φάσμα χρηστών 
και προμηθευτών, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται πανεπιστημιακοί 
ερευνητές και εταιρείες διαφόρων 
βιομηχανικών κλάδων, για έρευνα, 
ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση.
Ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες 
χρησιμοποιούν επίσης παραδοσιακές 
γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους. Ως δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης νοούνται όχι μόνο η μελέτη 
και η ανάλυση της γενετικής ή 
βιοχημικής σύνθεσης των γενετικών 
πόρων αλλά και μέτρα για τη δημιουργία 
καινοτομιών και πρακτικών εφαρμογών. 
Η επιτυχής εφαρμογή του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια εξαρτάται από τον τρόπο 
που οι χρήστες και οι προμηθευτές 
γενετικών πόρων ή παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με τους 
γενετικούς πόρους μπορούν να 
διαπραγματεύονται αποδεκτούς όρους για 
την προώθηση της διατήρησης της 
βιοποικιλότητας σύμφωνα με την 
«Στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020».
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι γενετικοί πόροι αντιστοιχούν στη 
γονιδιακή δεξαμενή τόσο των άγριων όσο 
και των καλλιεργούμενων ή κατοικίδιων 
ζωντανών οργανισμών και διαδραματίζουν 
σημαντικό και ολοένα μεγαλύτερο ρόλο σε 
πολλούς τομείς της οικονομίας, μεταξύ 
των οποίων η παραγωγή τροφίμων, η 
δασοκομία και η ανάπτυξη φαρμάκων ή 
βιολογικών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

(2) Οι γενετικοί πόροι αντιστοιχούν στη 
γονιδιακή δεξαμενή τόσο των άγριων όσο 
και των καλλιεργούμενων ή κατοικίδιων 
ζωντανών οργανισμών και διαδραματίζουν 
σημαντικό και ολοένα μεγαλύτερο ρόλο σε 
πολλούς τομείς της οικονομίας, μεταξύ 
των οποίων η παραγωγή τροφίμων, η 
δασοκομία και η ανάπτυξη φαρμάκων ή 
βιολογικών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Οι γενετικοί πόροι 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
εφαρμογή στρατηγικών που έχουν 
σχεδιασθεί για την αποκατάσταση 
κατεστραμμένων οικοσυστημάτων και 
την προστασία απειλούμενων ειδών. 

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η δυνατότητα πρόσβασης στους 
γενετικούς πόρους και ο δίκαιος και 
ισότιμος καταμερισμός των οφελών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους 
πρέπει να δίνουν απάντηση στο πρόβλημα 
της πρόβλεψης επαρκών τροφίμων για 
την κάλυψη των αναγκών ενός 
επεκτεινόμενου παγκόσμιου πληθυσμού.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («Πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια»), είναι διεθνής συνθήκη που 
εγκρίθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2010 από τα 
συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης. Με το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια διευρύνθηκαν 
σημαντικά οι γενικοί κανόνες της 
Σύμβασης που αφορούν την πρόσβαση και 
τον καταμερισμό των οφελών για τη χρήση 
γενετικών πόρων και παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους.

(6) Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («Πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια»), είναι διεθνής συνθήκη που 
εγκρίθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2010 από τα 
συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης. Το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια παρουσιάζει 
λεπτομερέστερα τους γενικούς κανόνες 
της Σύμβασης που αφορούν την πρόσβαση 
και τον καταμερισμό των οφελών για τη 
χρήση γενετικών πόρων και παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι 
σημαντικό να ισχύουν οι κανόνες 
εφαρμογής του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια μόνο για τους γενετικούς πόρους 
και τις παραδοσιακές γνώσεις που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους, στα 
οποία παρέχεται πρόσβαση μετά την 
έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια για την Ένωση.

(9) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι 
σημαντικό να ισχύουν οι κανόνες 
εφαρμογής του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια μόνο για τους γενετικούς πόρους 
και τις παραδοσιακές γνώσεις που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους, στα 
οποία παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης 
ή χρήσης μετά την έναρξη ισχύος του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την 
Ένωση.

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 1 και 3 του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια (ΠΝ), τα οποία ασχολούνται αντιστοίχως με 
τους στόχους και το πεδίο του, αναφέρονται στη «χρησιμοποίηση» των γενετικών πόρων και 
όχι απλώς στην πρόσβαση. Το άρθρο 1 του ΠΝ αναφέρει ότι «ο στόχος του παρόντος 
Πρωτοκόλλου είναι ο δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή των γενετικών πόρων». 



PE507.964v02-00 8/26 AD\934241EL.doc

EL

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια, πρέπει να ορισθεί ότι τα κράτη 
μέλη δεν περιορίζονται στην εθνικού 
επιπέδου ερμηνεία τους της οδηγίας 
98/44/EΚ σχετικά με τη νομική 
προστασία των βιοτεχνολογικών 
εφευρέσεων (οδηγία για τα διπλώματα 
βιολογικής ευρεσιτεχνίας). Συγκεκριμένα, 
πρέπει να εξασφαλίζεται η χρήση 
βιολογικών υλικών για τους σκοπούς της 
αναπαραγωγής, ανακάλυψης και 
ανάπτυξης άλλων ποικιλιών φυτών και 
της εκ μέρους των αγροτών χρήση 
καλλιεργειών με σκοπό να τις 
αναπαράγουν και πολλαπλασιάζουν στις 
δικές τους εκμεταλλεύσεις.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, θα πρέπει 
όλοι οι χρήστες γενετικών πόρων και 
παραδοσιακών γνώσεων οι οποίες 
συνδέονται με τους πόρους αυτούς να 
επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια, για να 
εξακριβώνουν ότι η πρόσβαση στους 
χρησιμοποιούμενους γενετικούς πόρους 
και στις χρησιμοποιούμενες σχετικές 
παραδοσιακές γνώσεις έχει αποκτηθεί 
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 
απαιτήσεις και για να εξασφαλίζουν, κατά 
περίπτωση, ότι τα οφέλη καταμερίζονται.
Ωστόσο, με δεδομένη την ποικιλία
χρηστών στην Ένωση, δεν είναι σκόπιμο

(14) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, θα πρέπει 
όλοι οι χρήστες γενετικών πόρων και 
παραδοσιακών γνώσεων οι οποίες 
συνδέονται με τους πόρους αυτούς να 
επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια, για να 
εξακριβώνουν ότι η πρόσβαση στους 
χρησιμοποιούμενους γενετικούς πόρους 
και στις χρησιμοποιούμενες σχετικές 
παραδοσιακές γνώσεις έχει αποκτηθεί 
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 
απαιτήσεις και για να εξασφαλίζουν, κατά 
περίπτωση, ότι τα οφέλη καταμερίζονται.
Παρά ταύτα, δεδομένης της ποικιλίας 
των χρηστών στην Ένωση, δεν πρέπει να 
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να υποχρεούνται όλοι οι χρήστες να 
λαμβάνουν τα ίδια μέτρα για να επιδείξουν 
τη δέουσα επιμέλεια. Για τον λόγο αυτό, 
θα πρέπει να καθοριστούν μόνο τα 
ελάχιστα χαρακτηριστικά των μέτρων 
δέουσας επιμέλειας. Οι συγκεκριμένες 
επιλογές των χρηστών, όσον αφορά τα 
μέσα και τα μέτρα που εφαρμόζουν 
προκειμένου να επιδείξουν τη δέουσα 
επιμέλεια, θα πρέπει να υποστηρίζονται 
με την αναγνώριση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και με 
συμπληρωματικά μέτρα για τη στήριξη 
της ανάπτυξης τομεακών κωδίκων 
δεοντολογίας, υποδειγμάτων συμβατικών 
ρητρών και κατευθυντήριων γραμμών, με 
προοπτική την αύξηση της ασφάλειας 
δικαίου και τη μείωση των δαπανών. Η 
υποχρέωση των χρηστών να φυλάσσουν 
τις πληροφορίες που είναι συναφείς με την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών θα πρέπει να είναι χρονικά 
περιορισμένη, ανάλογα με το χρονικό 
διάστημα που απαιτούν οι ενδεχόμενες 
καινοτομίες.

υποχρεούνται όλοι οι χρήστες να 
λαμβάνουν τα ίδια μέτρα για να επιδείξουν 
τη δέουσα επιμέλεια. Αυτό ισχύει 
συγκεκριμένα για τους μετέπειτα χρήστες 
όπου η υποχρέωση της δέουσας 
επιμέλειας πρέπει να ισχύει μόνο στην 
περίπτωση που οι εν λόγω χρήστες έχουν 
πρόσβαση και χρησιμοποιούν γενετικούς 
πόρους υπό τη μορφή υπό την οποία 
χρησιμοποιήθηκαν αρχικά από τον πρώτο 
χρήστη. Η υποχρέωση των χρηστών να 
φυλάσσουν τις πληροφορίες που είναι 
συναφείς με την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών, και 
συγκεκριμένα τεκμηριωμένη απόδειξη ότι 
έχουν τηρηθεί πλήρως και κατά το νόμο 
οι υποχρεώσεις καταμερισμού των 
οφελών, θα πρέπει να είναι χρονικά 
περιορισμένη, ανάλογα με το χρονικό 
διάστημα που απαιτούν οι ενδεχόμενες 
καινοτομίες.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ότι οι χρήστες υποχρεούνται να έχουν τεκμηριωμένη 
απόδειξη ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους ως προς τον καταμερισμό των οφελών.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η επιτυχής εφαρμογή του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια εξαρτάται 
από τους χρήστες και παρόχους 
γενετικών πόρων ή παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με τους 
γενετικούς πόρους οι οποίοι 
διαπραγματεύονται αμοιβαία αποδεκτούς 
όρους που όχι μόνο οδηγούν σε δίκαιο 
καταμερισμό των οφελών αλλά και 
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συμβάλλουν στον ευρύτερο στόχο του 
Πρωτοκόλλου της συμβολής στη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο του 1, δείχνουν 
πως οι δραστηριότητες καταμερισμού των οφελών πρέπει επίσης να συμβάλλουν στη 
«διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην αειφόρο χρήση των συνιστωσών της».

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι βέλτιστες πρακτικές που 
αναπτύσσονται από τους χρήστες θα 
πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στον καθορισμό μέτρων δέουσας 
επιμέλειας που είναι ιδιαίτερα πρόσφορα 
για την επίτευξη συμμόρφωσης με το 
σύστημα εφαρμογής του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια, με υψηλή ασφάλεια δικαίου και 
χαμηλό κόστος. Οι χρήστες θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να βασίζονται σε 
υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας 
σχετικά με την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών, οι οποίοι έχουν 
καταρτιστεί για τα πανεπιστήμια και 
διάφορους βιομηχανικούς κλάδους. Οι 
ενώσεις χρηστών θα πρέπει να μπορούν να 
ζητούν από την Επιτροπή να κρίνει αν ένας 
συγκεκριμένος συνδυασμός διαδικασιών, 
μέσων ή μηχανισμών, που επιβλέπει η 
εκάστοτε ένωση, είναι δυνατόν να 
αναγνωριστεί ως βέλτιστη πρακτική. Οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι η 
εφαρμογή αναγνωρισμένης βέλτιστης 
πρακτικής από χρήστη περιορίζει τον 
κίνδυνο αδυναμίας συμμόρφωσης του εν 
λόγω χρήστη και δικαιολογεί μείωση των 
ελέγχων της συμμόρφωσης. Το ίδιο θα 
πρέπει να ισχύει για τις βέλτιστες 
πρακτικές που εγκρίνονται από το 

(16) Οι βέλτιστες πρακτικές που 
αναπτύσσονται από τους χρήστες
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον 
καθορισμό μέτρων δέουσας επιμέλειας που 
είναι ιδιαίτερα πρόσφορα για την επίτευξη 
συμμόρφωσης με το σύστημα εφαρμογής 
του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, με 
υψηλή ασφάλεια δικαίου και χαμηλό 
κόστος. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να βασίζονται σε 
υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας 
σχετικά με την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών, οι οποίοι έχουν 
καταρτιστεί για τα πανεπιστήμια και 
διάφορους βιομηχανικούς κλάδους. Οι 
ενώσεις χρηστών θα πρέπει να μπορούν να 
ζητούν από την Επιτροπή να κρίνει αν ένας 
συγκεκριμένος συνδυασμός στόχων, 
δραστηριοτήτων, διαδικασιών, μέσων ή 
μηχανισμών, που επιβλέπει η εκάστοτε 
ένωση, είναι δυνατόν να αναγνωριστεί ως 
βέλτιστη πρακτική. Οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη ότι η εφαρμογή αναγνωρισμένης 
βέλτιστης πρακτικής από χρήστη 
περιορίζει τον κίνδυνο αδυναμίας 
συμμόρφωσης του εν λόγω χρήστη και 
δικαιολογεί μείωση των ελέγχων της 
συμμόρφωσης. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει 
για τις βέλτιστες πρακτικές που 
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συλλογικό όργανο των συμβαλλομένων 
μερών του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.

εγκρίνονται από το συλλογικό όργανο των 
συμβαλλομένων μερών του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια.

Αιτιολόγηση

Οι «βέλτιστες πρακτικές» πρέπει να αφορούν όχι μόνο διαδικασίες, μέσα ή μηχανισμούς αλλά 
και να περιλαμβάνουν στόχους και δραστηριότητες.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι συλλογές αποτελούν μεγάλους
προμηθευτές των χρησιμοποιούμενων στην 
Ένωση γενετικών πόρων και 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους. Θα πρέπει να 
συγκροτηθεί ένα σύστημα αξιόπιστων 
συλλογών της Ένωσης. Το σύστημα αυτό
θα εξασφαλίζει ότι οι συλλογές που 
περιλαμβάνονται στο μητρώο αξιόπιστων 
συλλογών της Ένωσης εφαρμόζουν 
πράγματι μέτρα ώστε να προμηθεύουν σε 
τρίτους μόνο δείγματα γενετικών πόρων 
που συνοδεύονται από έγγραφα 
τεκμηρίωσης, τα οποία αποδεικνύουν τη 
νόμιμη απόκτηση και, όπου απαιτείται, τη 
συνομολόγηση αμοιβαία αποδεκτών όρων.
Με το σύστημα αξιόπιστων συλλογών της 
Ένωσης θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά ο 
κίνδυνος χρήσης παρανόμως 
αποκτηθέντων γενετικών πόρων στην 
Ένωση. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών θα ελέγχουν αν η συλλογή 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
αναγνώρισης ως αξιόπιστη συλλογή της 
Ένωσης. Θα πρέπει να θεωρείται ότι οι 
χρήστες που αποκτούν γενετικό πόρο από 
συλλογή η οποία περιλαμβάνεται στο 
ενωσιακό μητρώο έχουν επιδείξει τη 
δέουσα επιμέλεια ως προς την αναζήτηση 
όλων των απαραίτητων πληροφοριών.
Αυτό αναμένεται να ωφελήσει ιδιαίτερα 

(19) Οι συλλογές είναι οι πιο εύκολα 
προσβάσιμοι προμηθευτές των 
χρησιμοποιούμενων στην Ένωση 
γενετικών πόρων και παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους. Θα πρέπει να συγκροτηθεί ένα 
σύστημα αξιόπιστων συλλογών της 
Ένωσης. Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει ότι 
οι συλλογές που περιλαμβάνονται στο 
μητρώο αξιόπιστων συλλογών της Ένωσης 
εφαρμόζουν πράγματι μέτρα ώστε να 
προμηθεύουν σε τρίτους μόνο δείγματα 
γενετικών πόρων που συνοδεύονται από 
έγγραφα τεκμηρίωσης, τα οποία 
αποδεικνύουν τη νόμιμη απόκτηση και, 
όπου απαιτείται, τη συνομολόγηση 
αμοιβαία αποδεκτών όρων. Με το σύστημα 
αξιόπιστων συλλογών της Ένωσης θα 
πρέπει να μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος
χρησιμοποίησης παρανόμως 
αποκτηθέντων γενετικών πόρων στην 
Ένωση. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών θα ελέγχουν αν η συλλογή 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
αναγνώρισης ως αξιόπιστη συλλογή της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
απόδειξης της ικανότητας τήρησης των 
ευρέων στόχων του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια όσον αφορά την επίτευξη 
δίκαιου και ισότιμου καταμερισμού των 
οφελών που απορρέουν από τη 
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τους πανεπιστημιακούς ερευνητές, καθώς 
και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων και 
τη συμβολή στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας. Θα πρέπει να θεωρείται 
ότι οι χρήστες που αποκτούν γενετικό πόρο 
από συλλογή η οποία περιλαμβάνεται στο 
ενωσιακό μητρώο έχουν επιδείξει τη 
δέουσα επιμέλεια ως προς την αναζήτηση 
όλων των απαραίτητων πληροφοριών.
Αυτό αναμένεται να ωφελήσει ιδιαίτερα 
τους πανεπιστημιακούς ερευνητές, καθώς 
και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι οι όροι αναγνώρισης ως αξιόπιστης συλλογής της Ένωσης δεν 
πρέπει να είναι μόνο τεχνικοί. Ο πρώτος όρος αξιοπιστίας είναι η ικανότητα εφαρμογής ενός 
συστήματος δίκαιου και ισότιμου καταμερισμού των οφελών.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Στόχοι του παρόντος κανονισμού 
είναι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
χρήσης, στην Ένωση, γενετικών πόρων ή 
συνδεόμενων με γενετικούς πόρους 
παραδοσιακών γνώσεων που έχουν 
αποκτηθεί παράνομα και να υποστηριχθεί 
ο δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός, υπό 
αμοιβαία αποδεκτούς όρους, των οφελών 
που προκύπτουν από τη χρήση γενετικών 
πόρων ή παραδοσιακών γνώσεων οι οποίες 
συνδέονται με γενετικούς πόρους. Οι 
στόχοι αυτοί είναι αδύνατον να 
επιτευχθούν από το κάθε κράτος μέλος 
χωριστά και δύνανται, επομένως, λόγω της 
κλίμακάς τους και για να διασφαλιστεί η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να 
επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό 
επίπεδο. Συνεπώς, η Ένωση μπορεί να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που διατυπώνεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 

(28) Στόχοι του παρόντος κανονισμού 
είναι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
χρήσης, στην Ένωση, γενετικών πόρων ή 
συνδεόμενων με γενετικούς πόρους 
παραδοσιακών γνώσεων που έχουν 
αποκτηθεί παράνομα και να υποστηριχθεί 
ο δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός, υπό 
αμοιβαία αποδεκτούς όρους, των οφελών 
που προκύπτουν από τη χρήση γενετικών 
πόρων ή παραδοσιακών γνώσεων οι οποίες 
συνδέονται με γενετικούς πόρους. Οι 
στόχοι αυτοί είναι αδύνατον να 
επιτευχθούν από το κάθε κράτος μέλος 
χωριστά και δύνανται, επομένως, λόγω της 
κλίμακάς τους και για να διασφαλιστεί η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να 
επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό 
επίπεδο. Συνεπώς, η Ένωση μπορεί να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που διατυπώνεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
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αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν 
λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων του,

αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν 
λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων του, Ταυτόχρονα, 
ένας στόχος αυτού του κανονισμού είναι ο 
δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή των γενετικών πόρων, 
όπου αυτός συμβάλλει στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας σύμφωνα με την 
«Στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020».

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στόχος του παρόντος κανονισμού 
είναι ο δίκαιος και ισότιμος 
καταμερισμός των οφελών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίηση 
γενετικών πόρων με αποτέλεσμα να 
συμβάλλουν στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και την αειφόρο χρήση 
των συνιστωσών της, σύμφωνα με τους 
στόχους της Σύμβασης για τη Βιολογική 
Ποικιλότητα.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να περιληφθούν οι στόχοι της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ) 
στο άρθρο 1. Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια αποτελεί συνέχεια της ΣΒΠ, και εξυπηρετεί κατ' 
ουσία στο να εξελιχθεί το άρθρο 15 της ΣΒΠ σε ένα πραγματικά διεθνές καθεστώς από πλευράς 
πρόσβασης και καταμερισμού των οφελών. 

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει τους κανόνες Ο παρών κανονισμός ορίζει τους κανόνες 
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που διέπουν την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών στην περίπτωση 
των γενετικών πόρων και των 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους, σύμφωνα με το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («το Πρωτόκολλο 
της Ναγκόγια»).

που διέπουν τη συμμόρφωση προς το 
καθεστώς πρόσβασης και καταμερισμού
των οφελών στην περίπτωση των 
γενετικών πόρων και των παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια για την πρόσβαση στους 
γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και 
ισότιμο καταμερισμό των οφελών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, το 
οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («το Πρωτόκολλο 
της Ναγκόγια»).

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στους 
γενετικούς πόρους επί των οποίων 
ασκούνται κυριαρχικά δικαιώματα κρατών, 
καθώς και στις παραδοσιακές γνώσεις που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους, στα 
οποία αποκτάται πρόσβαση μετά την 
έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια για την Ένωση. Εφαρμόζεται 
επίσης στα οφέλη που απορρέουν από τη 
χρήση των εν λόγω γενετικών πόρων και 
των παραδοσιακών γνώσεων που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στους 
γενετικούς πόρους επί των οποίων 
ασκούνται κυριαρχικά δικαιώματα κρατών, 
καθώς και στις παραδοσιακές γνώσεις που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους, στα 
οποία αποκτάται δυνατότητα πρόσβασης 
ή χρησιμοποίησης μετά την έναρξη ισχύος 
του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την 
Ένωση. Εφαρμόζεται επίσης στα οφέλη 
που απορρέουν από τη χρήση των εν λόγω 
γενετικών πόρων και των παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους.

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 1 και 3 του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια (ΠΝ), τα οποία ασχολούνται αντιστοίχως με 
τους στόχους και το πεδίο του, αναφέρονται στη «χρησιμοποίηση» των γενετικών πόρων και 
όχι απλώς στην πρόσβαση. Το άρθρο 1 του ΠΝ αναφέρει ότι «ο στόχος του παρόντος 
Πρωτοκόλλου είναι ο δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή των γενετικών πόρων». 
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός δεν περιορίζει τα 
κράτη μέλη στη δική τους ερμηνεία της 
οδηγίας 98/44/EΚ σχετικά με τη νομική 
προστασία των βιοτεχνολογικών 
εφευρέσεων (οδηγία για τα διπλώματα 
βιολογικής ευρεσιτεχνίας). Συγκεκριμένα, 
εξασφαλίζεται η χρήση βιολογικών 
υλικών για τους σκοπούς της 
αναπαραγωγής, ανακάλυψης και 
ανάπτυξης άλλων ποικιλιών φυτών και 
της εκ μέρους των αγροτών χρήση 
καλλιεργειών με σκοπό να τις 
αναπαράγουν και πολλαπλασιάζουν στις 
δικές τους εκμεταλλεύσεις.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) «παράγωγο»: βιοχημική ένωση που 
απαντά στη φύση και προκύπτει από τη 
γενετική έκφραση ή τον μεταβολισμό 
βιολογικών ή γενετικών πόρων, έστω και 
αν δεν περιέχει λειτουργικές μονάδες 
κληρονομικότητας·

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «χρήση γενετικών πόρων»: η 
διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης με 
αντικείμενο τη γενετική ή βιοχημική 
σύνθεση γενετικών πόρων·

(6) «χρησιμοποίηση γενετικών πόρων»: η 
διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης με 
αντικείμενο τη γενετική ή βιοχημική 
σύνθεση γενετικών πόρων ακόμα και 
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μέσω της εφαρμογής βιοτεχνολογίας·

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι χρήστες επιδεικνύουν τη δέουσα 
επιμέλεια για να εξακριβώνουν ότι η 
πρόσβαση στους χρησιμοποιούμενους 
γενετικούς πόρους και στις 
χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές γνώσεις 
που συνδέονται με γενετικούς πόρους 
αποκτήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες 
νομοθετικές διατάξεις ή ρυθμιστικές 
απαιτήσεις που αφορούν την πρόσβαση και 
τον καταμερισμό των οφελών και, κατά 
περίπτωση, ότι τα οφέλη καταμερίζονται 
δίκαια και ισότιμα υπό αμοιβαία 
αποδεκτούς όρους. Οι χρήστες ζητούν, 
φυλάσσουν και διαβιβάζουν στους 
επόμενους χρήστες πληροφορίες που είναι 
συναφείς με την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών.

1. Οι χρήστες επιδεικνύουν τη δέουσα 
επιμέλεια για να εξακριβώνουν ότι η 
πρόσβαση στους χρησιμοποιούμενους 
γενετικούς πόρους και στις 
χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές γνώσεις 
που συνδέονται με γενετικούς πόρους 
αποκτήθηκε με συναίνεση μετά από 
ενημέρωση και βάσει αμοιβαία 
αποδεκτών όρων που ορίζονται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις ή 
ρυθμιστικές απαιτήσεις που αφορούν την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών και, κατά περίπτωση, ότι τα οφέλη 
καταμερίζονται δίκαια και ισότιμα υπό 
αμοιβαία αποδεκτούς όρους. Οι χρήστες 
ζητούν, φυλάσσουν και διαβιβάζουν στους 
επόμενους χρήστες όλες τις πληροφορίες 
που είναι συναφείς με την πρόσβαση και 
τον καταμερισμό των οφελών και τη 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις του
παρόντος κανονισμού, και συγκεκριμένα 
πάσα τεκμηριωμένη απόδειξη ότι έχουν 
τηρηθεί πλήρως και κατά το νόμο οι 
υποχρεώσεις καταμερισμού των οφελών.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι χρήστες υποχρεούνται να έχουν τεκμηριωμένη απόδειξη ότι 
έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους ως προς τον καταμερισμό των οφελών βάσει αμοιβαία 
αποδεκτών όρων.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) την πηγή από την οποία ελήφθησαν 
απευθείας οι πόροι ή οι γνώσεις, καθώς 
και τους επόμενους χρήστες των 
γενετικών πόρων ή των παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με αυτούς,

(3) την πηγή από την οποία ελήφθησαν 
απευθείας οι πόροι ή οι γνώσεις·

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) τις αποφάσεις παροχής πρόσβασης και 
τους αμοιβαία αποδεκτούς όρους, κατά 
περίπτωση·

(5) τις άδειες παροχής πρόσβασης και τους 
αμοιβαία αποδεκτούς όρους, κατά 
περίπτωση·

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) λαμβάνουν κατάλληλη άδεια 
πρόσβασης, συνομολογούν αμοιβαία 
αποδεκτούς όρους ή διακόπτουν τη 
χρήση, όταν η πρόσβαση φαίνεται να μην 
είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες 
νομοθετικές διατάξεις ή ρυθμιστικές 
απαιτήσεις που αφορούν την πρόσβαση και 
τον καταμερισμό των οφελών.

γ) λαμβάνουν κατάλληλη άδεια πρόσβασης
και συνομολογούν αμοιβαία αποδεκτούς 
όρους όταν η πρόσβαση φαίνεται να μην 
είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες 
νομοθετικές διατάξεις ή ρυθμιστικές 
απαιτήσεις που αφορούν την πρόσβαση και 
τον καταμερισμό των οφελών.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι χρήστες, κατά τη διαπραγμάτευση 
αμοιβαία αποδεκτών όρων με τους 
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παρόχους γενετικών πόρων ή 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με τους γενετικούς πόρους, προσπαθούν 
να εξασφαλίσουν ότι οι εν λόγω όροι 
συμβάλλουν στην διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και στην αειφόρο χρήση 
των συνιστωσών της καθώς και στη 
μεταφορά τεχνολογίας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο του 1, δείχνουν 
πως οι δραστηριότητες καταμερισμού των οφελών πρέπει να συμβάλλουν στη «διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και στην αειφόρο χρήση των συνιστωσών της». Το άρθρο 1 κάνει επίσης σαφή 
αναφορά στη μεταφορά τεχνολογίας. Δεδομένου ότι αυτά πρέπει να συνοδεύονται και από 
αμοιβαία αποδεκτούς όρους, εξαρτάται τόσο από τους παρόχους όσο και τους χρήστες το να 
φροντίσουν το ότι οι από κοινού αποδεκτοί όροι αυξάνουν και δεν μειώνουν τη βιοποικιλότητα. 

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η υποχρέωση που αναφέρεται στις 
παραγράφους (1) έως (3) του παρόντος 
άρθρου ισχύει μόνο για τους μετέπειτα 
χρήστες σε περίπτωση που οι εν λόγω 
χρήστες έχουν πρόσβαση και 
χρησιμοποιούν γενετικούς πόρους υπό τη 
μορφή υπό την οποία αυτοί 
χρησιμοποιήθηκαν αρχικά από τον πρώτο 
χρήστη.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) εκπλήρωση των ευρέων στόχων του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για ένα 
δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
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οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων με 
παράλληλη συμβολή στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας·

Αιτιολόγηση

Καλό είναι να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι οι όροι αναγνώρισης ως αξιόπιστης συλλογής της 
Ένωσης δεν πρέπει να είναι μόνο τεχνικοί. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι ο πρώτο όρος 
αξιοπιστίας είναι να μπορεί να καταδειχθεί πως υπάρχει δέσμευση για δίκαιο και ισότιμο 
καταμερισμό των οφελών.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επαληθεύουν τακτικά ότι 
κάθε συλλογή που υπάγεται στη 
δικαιοδοσία τους και περιλαμβάνεται στο 
ενωσιακό μητρώο αξιόπιστων συλλογών 
εφαρμόζει πράγματι τα μέτρα της 
παραγράφου 3.

Τα κράτη μέλη επαληθεύουν τακτικά ότι 
κάθε συλλογή που υπάγεται στη 
δικαιοδοσία τους και περιλαμβάνεται στο 
ενωσιακό μητρώο αξιόπιστων συλλογών 
εφαρμόζει πράγματι τα μέτρα της 
παραγράφου 3. Ταυτόχρονα, οι 
εγκριθείσες διατάξεις δεν πρέπει να 
οδηγούν σε αυξημένη γραφειοκρατία ή 
πρόσθετες δαπάνες.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι αρμόδιες αρχές και ο κόμβος 
συντονισμού για την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών παρέχουν 
συμβουλές στο κοινό και στους πιθανούς 
χρήστες που ζητούν πληροφορίες για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
των σχετικών διατάξεων της Σύμβασης 
και του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια στην 
Ένωση.
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ζητούν 
από όλους τους δικαιούχους δημόσιας
χρηματοδότησης για έρευνα, η οποία 
περιλαμβάνει χρήσεις γενετικών πόρων 
και παραδοσιακών γνώσεων που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους, να 
δηλώνουν ότι θα επιδείξουν τη δέουσα 
επιμέλεια σύμφωνα με το άρθρο 4.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να ισχύουν ιδιαίτεροι κανόνες για τους δικαιούχους δημόσιας 
χρηματοδότησης για έρευνα. 

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανά διετία, οι αρμόδιες αρχές 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις 
πληροφορίες που λαμβάνουν βάσει των 
παραγράφων 1 και 2. Η Επιτροπή 
συνοψίζει τις πληροφορίες που λαμβάνει
και τις θέτει στη διάθεση του Κέντρου 
Πληροφοριών για την Πρόσβαση και τον 
Καταμερισμό των Οφελών.

3. Εντός εξαμήνου από την παραλαβή 
τους, οι αρμόδιες αρχές επαληθεύουν τις 
πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει της 
παραγράφου (2) και τις διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή. Εντός έξι μηνών η Επιτροπή 
συνοψίζει τις πληροφορίες που παρέλαβε
και θέτει τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για το διεθνώς 
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης στη διάθεση του Κέντρου 
Πληροφοριών για την Πρόσβαση και τον 
Καταμερισμό των Οφελών καθώς και του 
κοινού με ένα εύκολα προσβάσιμο 
ανοιχτό μορφότυπο.
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε ένωση χρηστών μπορεί να 
υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή για την 
αναγνώριση συνδυασμού διαδικασιών, 
μέσων ή μηχανισμών, που έχει αναπτύξει 
και επιβλέπει η εν λόγω ένωση, ως 
βέλτιστης πρακτικής. Η αίτηση 
υποστηρίζεται με αποδεικτικά στοιχεία και 
με πληροφορίες.

1. Κάθε ένωση χρηστών ή οργάνωση με 
ενδιαφέρον και εμπειρογνωμοσύνη στη 
χρησιμοποίηση γενετικών πόρων και 
στην πρόσβαση σε γενετικούς πόρους και 
τον καταμερισμό των οφελών που 
προκύπτουν από αυτούς μπορεί να 
υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή για την 
αναγνώριση ως βέλτιστης πρακτικής
συνδυασμού στόχων, δραστηριοτήτων,
διαδικασιών, μέσων ή μηχανισμών που 
έχει αναπτύξει και επιβλέψει η εν λόγω 
ένωση. Η αίτηση υποστηρίζεται με 
αποδεικτικά στοιχεία και με πληροφορίες.
Κατά την εξέταση των αιτήσεων για 
αναγνώριση ως βέλτιστης πρακτικής, η 
Επιτροπή δίνει προτεραιότητα σε 
στόχους, δραστηριότητες, διαδικασίες, 
μέσα ή μηχανισμούς που συμβάλλουν:
- στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και 
στην αειφόρο χρήση των συνιστωσών 
της·
- στη μεταφορά τεχνολογίας·
- στην εκρίζωση της φτώχειας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.

Αιτιολόγηση

Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια περιλαμβάνει στόχους και γλώσσα που δεν αντικατοπτρίζονται 
στην πρόταση της Επιτροπής. Η εκτέλεση των κανόνων καταμερισμού των οφελών στοχεύει 
στην στήριξη των ευρύτερων στόχων, όπως η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η εκρίζωση 
της φτώχειας. «Η βέλτιστη πρακτική» πρέπει να περιλαμβάνει στόχους αλλά και διαδικασίες.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που 
υπόκειται σε περιοδική επανεξέταση και 
με την εφαρμογή προσέγγισης βάσει 
κινδύνου. Κατά τη διαμόρφωση της 
προσέγγισης βάσει κινδύνου, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν υπόψη ότι με την
εφαρμογή βέλτιστης πρακτικής από 
χρήστη, η οποία έχει αναγνωριστεί βάσει 
του άρθρου 8 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού ή βάσει του άρθρου 20 
παράγραφος 2 του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια, μειώνεται ο κίνδυνος 
αδυναμίας συμμόρφωσης του εν λόγω 
χρήστη.

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που 
υπόκειται σε περιοδική επανεξέταση και 
με την εφαρμογή προσέγγισης βάσει 
κινδύνου, της οποίας οι κύριες αρχές 
ορίζονται από την Επιτροπή με 
εκτελεστικές πράξεις που εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 15, παρ. 2. Η εν 
λόγω προσέγγιση λαμβάνει υπόψη ότι η εκ 
μέρους του χρήστη εφαρμογή βέλτιστης 
πρακτικής, η οποία έχει αναγνωριστεί 
βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισμού ή βάσει του άρθρου 
20 παράγραφος 2 του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια, μειώνει τον κίνδυνο μη
συμμόρφωσης του εν λόγω χρήστη.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1
έλεγχοι περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

4. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν:

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 
πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες 
σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/EΚ.

2. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 
πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες 
σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/EΚ με ένα 
εύκολα προσβάσιμο ανοιχτό μορφότυπο.
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν με τις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και 
την Επιτροπή πληροφορίες για τις σοβαρές 
ελλείψεις που διαπιστώνονται μέσω των 
αναφερόμενων στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
ελέγχων, καθώς και για τα είδη ποινών που 
επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11.

2. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν με τις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και 
την Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με την 
οργάνωση των ελεγκτικών συστημάτων 
τους για την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης των χρηστών προς τον 
παρόντα κανονισμό και τις σοβαρές 
ελλείψεις που διαπιστώνονται μέσω των 
αναφερόμενων στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
ελέγχων, καθώς και για τα είδη ποινών που 
επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή επιδιώκει 
διακανονισμούς με το Ευρωπαϊκό 
Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας για να διασφαλίσει ότι στις 
καταχωρίσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
θα γίνεται αναφορά στους γενετικούς 
πόρους και στην προέλευσή τους.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δημιουργείται ενωσιακή πλατφόρμα για 
την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους και σε 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους.

1. Δημιουργείται ενωσιακή πλατφόρμα για 
την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους και σε 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους. Τα κράτη μέλη που 
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σκέφτονται να εγκρίνουν κανόνες σχετικά 
με τη δυνατότητα πρόσβασης όσον 
αφορά τους γενετικούς πόρους τους, 
προβαίνουν πρώτα σε αξιολόγηση του 
αντίκτυπου των κανόνων αυτών και 
υποβάλλουν το αποτέλεσμα της εν λόγω 
αξιολόγησης στην ενωσιακή πλατφόρμα 
για να εξετασθεί σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζει η παράγραφος 5 
του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενωσιακή πλατφόρμα συμβάλλει στον 
εξορθολογισμό των όρων πρόσβασης σε 
ενωσιακό επίπεδο μέσω της συζήτησης 
των σχετικών ζητημάτων, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται ο σχεδιασμός και οι 
επιδόσεις των καθεστώτων πρόσβασης που 
εγκαθιδρύονται από τα κράτη μέλη, η 
απλουστευμένη πρόσβαση για έρευνα 
διεξαγόμενη από μη εμπορικούς φορείς, οι 
πρακτικές πρόσβασης που εφαρμόζονται 
από τις συλλογές στη Ένωση, η πρόσβαση 
των ενδιαφερομένων φορέων της Ένωσης 
σε τρίτες χώρες και η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών.

2. Η ενωσιακή πλατφόρμα συμβάλλει στον 
εξορθολογισμό των όρων πρόσβασης σε 
ενωσιακό επίπεδο μέσω της συζήτησης 
των σχετικών ζητημάτων, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται ο σχεδιασμός και οι 
επιδόσεις των καθεστώτων πρόσβασης που 
εγκαθιδρύονται από τα κράτη μέλη, η 
απλουστευμένη πρόσβαση για έρευνα 
διεξαγόμενη από μη εμπορικούς φορείς, οι 
πρακτικές πρόσβασης που εφαρμόζονται 
από τις συλλογές στη Ένωση, η πρόσβαση 
των ενδιαφερομένων φορέων της Ένωσης 
σε τρίτες χώρες και η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών. Συγκεκριμένα, η 
πλατφόρμα πρέπει να συνιστά ότι σε 
περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές 
αφήνουν αναπάντητα αιτήματα για 
παροχή δυνατότητας πρόσβασης, πρέπει 
να θεωρείται πως τηρείται η υποχρέωση 
της δέουσας επιμέλειας και να παρέχεται 
η δυνατότητα πρόσβασης χωρίς άλλες 
υποχρεώσεις.
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) λαμβάνουν μέτρα στήριξης των 
χρηστών εκείνων που συμβάλλουν στη 
διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας 
και της πολιτιστικής ποικιλότητας με 
περιορισμένα μέσα για να γίνουν 
αξιόπιστες συλλογές·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να στηριχθούν σχέδια μικρής κλίμακας, για παράδειγμα αυτά που 
αναπτύσσουν αγρότες και τοπικές κοινότητες, τα οποία συμβάλλουν στη διατήρησης της 
βιολογικής ποικιλότητας ώστε να γίνουν «αξιόπιστες συλλογές» όπως ακριβώς ορίζει ο παρών 
κανονισμός.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανά δεκαετία μετά τη πρώτη της 
έκθεση, η Επιτροπή επανεξετάζει τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού, βασιζόμενη 
στις εκθέσεις και στην πείρα από την 
εφαρμογή του. Η Επιτροπή εξετάζει 
ειδικότερα στις εκθέσεις της τις 
διοικητικές συνέπειες για τα δημόσια 
ιδρύματα ερευνών και για τις μικρές, τις 
μεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Εξετάζει επίσης την ανάγκη ανάληψης 
περαιτέρω δράσης από την Ένωση για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
στις παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους.

3. Ανά δεκαετία μετά τη πρώτη της 
έκθεση, η Επιτροπή επανεξετάζει τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού, βασιζόμενη 
στις εκθέσεις και στην πείρα από την 
εφαρμογή του. Η Επιτροπή εξετάζει 
ειδικότερα στις εκθέσεις της τις 
διοικητικές συνέπειες για συγκεκριμένους 
τομείς, τα δημόσια ιδρύματα ερευνών και 
για τις μικρές, τις μεσαίες και τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις. Εξετάζει επίσης την 
ανάγκη ανάληψης περαιτέρω δράσης από 
την Ένωση για την πρόσβαση στους 
γενετικούς πόρους και στις παραδοσιακές 
γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους.
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