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RÖVID INDOKOLÁS

Háttér

A rendeletjavaslat a Nagojai Jegyzőkönyvnek az Unióban való végrehajtása és a jegyzőkönyv 
uniós megerősítésének lehetővé tétele miatt szükséges. A 2010 októberében elfogadott 
Nagojai Jegyzőkönyv közvetlenül az Európai Unióban hatályos Biológiai Sokféleség 
Egyezményből (a továbbiakban: Egyezmény) következik. Konkrétabban a Nagojai 
Jegyzőkönyv arra szolgál, hogy felállítsa azokat a hozzáférési és előnymegosztási (ABS) 
szabályokat, amelyekről az Egyezmény nem rendelkezik részletesen. 

Egyszerűbben fogalmazva, a „hozzáférés és előnymegosztás” nemzetközi szinten két dolgot 
jelent: 
(1) a genetikai erőforrások birtokában lévő országoknak ezeket az erőforrásokat 
hozzáférhetővé kell tenniük a határaikon kívüli azon állami vagy magánszereplők számára, 
amelyek kutatást kívánnak folytatni és új termékeket kívánnak kifejleszteni („hozzáférés”),
(2) cserébe az ilyen genetikai erőforrások felhasználásából eredő előnyöket – különösen a 
profitot – igazságosan meg kell osztani a származási ország és az érintett szereplők között 
(„előnymegosztás”).

A vélemény előadójának álláspontja

Mivel a javasolt rendelet célja – összességében – egy nemzetközi megállapodásnak az uniós 
jogba történő átültetése, a vélemény előadója úgy véli, hogy ahol csak lehetséges, a javasolt 
rendelet szövegének a Nagojai Jegyzőkönyv szövegét kell tükröznie. 

Ezért számos javasolt módosításnak az a célja, hogy a Nagojai Jegyzőkönyv és a leendő
rendelet szövege közelebb kerüljön egymáshoz. Különösen arra fontos emlékeztetni, hogy a 
hozzáférési és előnymegosztási szabályok egy tágabb – az Egyezményben és a Nagojai 
Jegyzőkönyvben kifejezetten megemlített – célkitűzést hivatottak szolgálni, nevezetesen a 
biológiai sokféleség megőrzését. A Nagojai Jegyzőkönyv kifejezetten meghatároz néhány 
másodlagos célkitűzést is, például a fejlődő országokba irányuló technológiatranszfert. A 
vélemény előadója ezért úgy véli, hogy a leendő rendelet egyes szövegrészeinek szigorúbban 
kellene igazodniuk a Nagojai Jegyzőkönyv szövegéhez.

A javasolt módosításokkal kapcsolatos megjegyzések

Az előadó meggyőződése, hogy a szövegnek tartalmaznia kell egy hivatkozást a genetikai 
források mezőgazdasági célú európai uniós felhasználásra való megőrzésére, ennélfogva 
olyan módosítást javasol, amelynek célja a mezőgazdasági termelők és a biológiai 
sokféleséget – például a termények biológiai sokféleségét – in situ gyűjteményekben őrző más 
helyi szereplők részére történő segítségnyújtás. A cél annak elősegítése volna, hogy ezek a 
kisebb szereplők a javasolt rendelet rendelkezései szerint „megbízható uniós gyűjtőkké” 
váljanak. Ezt az elképzelést a 38. módosítás tartalmazza.

Egy másik fontos módosítás a hatályhoz (2. cikk) kapcsolódik. A jogbiztonság érdekében 
egyértelművé kell tenni, hogy a rendelet – a Nagojai Jegyzőkönyv hatálybalépését követően –
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a hasznosított és kereskedelmi célra felhasznált genetikai forrásokra vonatkozik, és nem 
azokra, amelyekhez csak hozzáférés történt – ez a fajta megfogalmazás közelebb áll a 
jegyzőkönyv eredeti szövegéhez.

A bizottsági javaslat nem utal a szellemi tulajdonjogokra; az előadó ugyanakkor szükségesnek 
véli, hogy – e rendelettel összefüggésben – kifejezett utalás történjen arra, hogy az új 
szabadalmaknak közölniük kell az új termék létrehozása során felhasznált genetikai források 
eredetét. A Nagojai Jegyzőkönyv célja egy olyan – bizalmon alapuló – rendszer 
megteremtése, amelynek keretében a genetikai források cirkulálni tudnak a világon, mivel 
mind a rendelkezésre bocsátók, mind pedig a felhasználók úgy érzik, hogy profitálni tudnak a 
genetikai források ezen áramlásából. Ugyanebből az okból – azaz a bizalmon alapuló rendszer 
kialakítása és a „biokalózkodás” alternatívájának megteremtése érdekében – célszerű olyan 
nemzetközi szabályokat kidolgozni, amelyek célja annak biztosítása, hogy az új szabadalmak 
jogszerűen beszerzett genetikai forrásokon alapuljanak.

Az előadó további javasolt módosításai közül sok az az iránti – korábban már említett –
igényből ered, hogy a Nagojai Jegyzőkönyv szövegének egy részét beillesszék a leendő
rendeletbe, tágabb kontextust adva ezzel. Például javasolt a felhasználók kötelezettségeiről 
szóló 4. cikk, a megbízható uniós gyűjteményekről szóló 5. cikk és a Nagojai Jegyzőkönyv 
általános célkitűzéseire emlékeztető bevált megoldásokról szóló 8. cikk módosítása. A 
szankciók (11. cikk) esetében javasolt módosítás a lehetséges szankciók példáinak könnyebb 
megértését szolgálja.

MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja az illetékes Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, hogy jelentésébe illessze bele az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
-1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) Az Unió elfogadta a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégiát, amelyben 
kötelezettséget vállal arra, hogy 2020-ig 
fokozza a biológiai sokféleség globális 
csökkenésének megelőzéséhez való 
hozzájárulását;

Indokolás

A Biológiai Sokféleség Egyezmény (az Egyezmény) és a Nagojai Jegyzőkönyv átfogó célja 
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közös: a biológiai sokféleség megőrzése. Fontos emlékeztetni e szövegben arra, hogy az Unió 
saját stratégiával rendelkezik a biológiai sokféleséget illetően, amelynek célja, hogy 2020-ig 
megakadályozza a biológiai sokféleség globális csökkenését. 

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unióban az érdekeltek széles köre –
köztük tudományos kutatók és különböző
ipari ágazatokban tevékenykedő cégek –
használ genetikai forrásokat kutatási, 
fejlesztési és kereskedelmi célokra; 
közülük egyesek genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretekre is 
támaszkodnak.

(1) Az Unióban a felhasználók és a 
beszállítók széles köre – köztük 
tudományos kutatók és különböző ipari 
ágazatokban tevékenykedő cégek – használ 
genetikai forrásokat kutatási, fejlesztési és 
kereskedelmi célokra; közülük egyesek 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretekre is 
támaszkodnak. A kutatással és fejlesztéssel 
kapcsolatos tevékenységek nemcsak a 
genetikai források genetikai vagy 
biokémiai összetételének 
tanulmányozására és elemzésére terjednek 
ki, hanem az innovációt és a gyakorlati 
alkalmazásokat serkentő intézkedésekre 
is. A Nagojai Jegyzőkönyv sikeres 
végrehajtása függ attól is, hogy a 
genetikai források vagy a genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretek felhasználói és szállítói a 
tárgyalásokon mennyire képesek arra, 
hogy a biológiai sokféleségre vonatkozó, a 
2020-ig terjedő időszakra vonatkozó 
európai uniós stratégiával összhangban a 
biológiai sokféleség megőrzését elősegítő, 
közösen elfogadott feltételeket 
állapítsanak meg.

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A genetikai források a természetes és a 
nemesített, illetve a vad és a háziasított 
élőlények genetikai állományát jelentik, és 
szerepük számos gazdasági ágazatban – így 
az élelmiszeriparban, az erdészetben, a 
gyógyszerfejlesztésben vagy a biológiai 
alapú megújuló energiaforrások 
kifejlesztésében is – jelentős és egyre 
nagyobb.

(2) A genetikai források a természetes és a 
nemesített, illetve a vad és a háziasított 
élőlények genetikai állományát jelentik, és 
szerepük számos gazdasági ágazatban – így 
az élelmiszeriparban, az erdészetben, a 
gyógyszerfejlesztésben vagy a biológiai 
alapú megújuló energiaforrások 
kifejlesztésében is – jelentős és egyre 
nagyobb. A genetikai források jelentős 
szerepet játszanak a sérült ökoszisztémák 
helyreállítására és a veszélyeztetett fajok 
megőrzésére irányuló stratégiák 
végrehajtásában. 

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A genetikai forrásokhoz való 
hozzáférésnek és a hasznosításukból 
származó előnyök igazságos és méltányos 
elosztásának választ kell adnia arra a 
problémára, hogy a világ bővülő
népességének szükségletei számára 
elegendő élelmiszert kell biztosítani.

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A biológiai sokféleségről szóló 
egyezményhez csatolt, a genetikai 
erőforrásokhoz való hozzáférésről és a 
hasznosításukból származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztásáról 

(6) A biológiai sokféleségről szóló 
egyezményhez csatolt, a genetikai 
erőforrásokhoz való hozzáférésről és a 
hasznosításukból származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztásáról 
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szóló nagojai jegyzőkönyv (a 
továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) egy 
nemzetközi szerződés, amelyet az 
Egyezmény részes felei 2010. október 29-
én fogadtak el. A Nagojai Jegyzőkönyv a 
genetikai források és a genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretek használatát illetően jelentősen 
bővíti a hozzáférésnek és az
előnymegosztásnak az Egyezményben 
foglalt általános szabályait.

szóló nagojai jegyzőkönyv (a 
továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) egy 
nemzetközi szerződés, amelyet az 
Egyezmény részes felei 2010. október 29-
én fogadtak el. A Nagojai Jegyzőkönyv
pontosabban meghatározza a genetikai 
források és a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
használatát illetően a hozzáférésnek és az 
előnymegosztásnak az Egyezményben 
foglalt általános szabályait.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A jogbiztonság érdekében fontos, hogy 
a Nagojai Jegyzőkönyvet végrehajtó 
szabályok alkalmazása csak azokra a 
genetikai forrásokra és genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretekre terjedjen ki, amelyekhez 
azután történik hozzáférés, hogy a Nagojai 
Jegyzőkönyv az Unióra nézve hatályba 
lépett.

(9) A jogbiztonság érdekében fontos, hogy 
a Nagojai Jegyzőkönyvet végrehajtó 
szabályok alkalmazása csak azokra a 
genetikai forrásokra és genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretekre terjedjen ki, amelyekhez 
azután történik hozzáférés, illetve amelyek 
hasznosítására azt követően kerül sor, hogy 
a Nagojai Jegyzőkönyv az Unióra nézve 
hatályba lépett.

Indokolás

A Nagojai Jegyzőkönyv a célkitűzéseiről szóló 1. cikkében és a hatályával foglalkozó 
3. cikkében a genetikai források hasznosítását említi, nem csak az e forrásokhoz történő
hozzáférésre utal. A Nagojai Jegyzőkönyv 1. cikke szerint „e jegyzőkönyv célja a genetikai 
források hasznosításából származó előnyök igazságos és méltányos megosztása”. 

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A Nagojai Jegyzőkönyvvel 
összhangban rögzíteni kell, hogy a 
biotechnológiai találmányok jogi 
oltalmáról szóló 98/44/EK irányelv (a 
bioszabadalmi irányelv) tagállamok általi, 
nemzeti szintű értelmezését nem szabad 
korlátozni. Biztosítani kell különösen a 
biológiai anyagok új növényfajták 
kitenyésztése, felfedezése és kifejlesztése 
céljából való felhasználását, valamint a 
terménynek a gazdálkodó általi, szaporítás 
vagy többszörözés céljából történő
felhasználását saját gazdaságában.

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Nagojai Jegyzőkönyv hatékony 
végrehajtása érdekében a genetikai 
források és a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
felhasználóit kötelezni kell arra, hogy kellő
gondossággal eljárva meggyőződjenek a 
genetikai forrásokhoz és a hozzájuk 
kapcsolódó hagyományos ismeretekhez 
való hozzáférésnek a vonatkozó jogi 
szabályozással való összhangjáról, és adott 
esetben gondoskodjanak az előnyök 
megosztásáról. Ám mivel az Unióban 
sokféle felhasználó létezik, nem indokolt, 
hogy a kellő gondosság követelményét 
minden felhasználó ugyanazon 
intézkedések megtételével legyen köteles
teljesíteni. Ezért a kellő gondosságot 
szolgáló intézkedéseknek csak a minimális 
jellemzőit indokolt rögzíteni. A 
felhasználóknak a kellő gondosság 
érdekében alkalmazott eszközök és 
intézkedések megválasztásában való 

(14) A Nagojai Jegyzőkönyv hatékony 
végrehajtása érdekében a genetikai 
források és a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
felhasználóit kötelezni kell arra, hogy kellő
gondossággal eljárva meggyőződjenek a 
genetikai forrásokhoz és a hozzájuk 
kapcsolódó hagyományos ismeretekhez 
való hozzáférésnek a vonatkozó jogi 
szabályozással való összhangjáról, és adott 
esetben gondoskodjanak az előnyök
megosztásáról. Ám mivel az Unióban 
sokféle felhasználó létezik, nem kell 
minden felhasználót arra kötelezni, hogy 
a kellő gondosság követelményét 
ugyanazon intézkedések megtételével 
teljesítse. Ez különösen érvényes a 
későbbi felhasználók esetében, amikor a 
kellő gondosság követelményét csak akkor 
indokolt alkalmazni, amikor e 
felhasználók a genetikai forrásokhoz az 
eredeti felhasználó hozzáférésének 



AD\934241HU.doc 9/26 PE507.964v02-00

HU

támogatására indokolt a bevált 
megoldásokat elismerni, és az ágazati 
magatartási kódexek, szerződésbeli 
záradékminták és iránymutatások 
kialakítását kiegészítő intézkedésekkel 
támogatni. A felhasználókat csupán 
korlátozott – egy esetleges innováció 
megvalósítási idejének megfelelő –
időtartamra indokolt a hozzáférés és az 
előnymegosztás szempontjából releváns 
információk megőrzésére kötelezni.

formájával megegyező formában férnek 
hozzá, illetve amikor azokat ilyen 
formában használják fel. A felhasználókat 
csupán korlátozott – egy esetleges 
innováció megvalósítási idejének 
megfelelő – időtartamra indokolt a 
hozzáférés és az előnymegosztás 
szempontjából releváns információk, 
különösen az előnymegosztási 
kötelezettségek teljes mértékű és jogszerű
teljesítésére vonatkozó dokumentált 
bizonyíték megőrzésére kötelezni.

Indokolás

Fontos annak egyértelmű rögzítése, hogy a felhasználók kötelesek megőrizni azt a 
dokumentációt, amellyel bizonyíthatják, hogy eleget tettek előnymegosztási 
kötelezettségeiknek.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
14a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A Nagojai Jegyzőkönyv sikeres 
végrehajtása attól függ, hogy a genetikai 
források vagy a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
felhasználói és rendelkezésre bocsátói 
olyan kölcsönösen elfogadott feltételekben 
állapodjanak meg, amelyek nemcsak az 
előnyök igazságos megosztását 
eredményezik, de hozzájárulnak a 
Jegyzőkönyvnek a biológiai sokféleség 
megőrzésével kapcsolatos tágabb célja 
eléréséhez is.

Indokolás

A Nagojai Jegyzőkönyvnek az 1. cikkben meghatározott célkitűzései azt a javaslatot is 
magukban foglalják, hogy az előnymegosztási tevékenységek járuljanak hozzá „a biológiai 
sokféleség megőrzéséhez és a biológiai sokféleség összetevőinek fenntartható használatához”.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A felhasználók által kifejlesztett 
bevált megoldásoknak jelentős szerepet 
kell játszaniuk a kellő gondosságot 
szolgáló azon intézkedések azonosításában, 
amelyek különösen alkalmasak a Nagojai 
Jegyzőkönyv végrehajtási rendszerének 
nagyfokú jogbiztonság mellett és csekély 
költség árán történő betartására. Lehetővé 
kell tenni, hogy a felhasználók a 
tudományos szféra és különböző országok 
céljaira kifejlesztett, már meglévő
hozzáférési és előnymegosztási magatartási 
kódexekből induljanak ki. Felhasználói 
egyesületeknek lehetővé kell tenni, hogy a 
Bizottságot felkérjék annak 
megállapítására, hogy az általuk felügyelt 
eljárások, eszközök vagy technikák egy 
adott kombinációja elismertethető-e bevált 
megoldásként. A tagállamok illetékes 
hatóságainak figyelembe kell venniük, 
hogy az elismert bevált megoldások 
alkalmazása a felhasználók körében 
mérsékli a jogsértés kockázatát, így ilyen 
esetben indokolt a jogkövetést kevésbé 
szigorúan ellenőrizni. Ugyanez áll a 
Nagojai Jegyzőkönyv részes felei által 
közösen elfogadott bevált megoldásokra is.

(16) A felhasználók által kifejlesztett 
bevált megoldások jelentős szerepet 
játszanak a kellő gondosságot szolgáló 
azon intézkedések azonosításában, 
amelyek különösen alkalmasak a Nagojai 
Jegyzőkönyv végrehajtási rendszerének 
nagyfokú jogbiztonság mellett és csekély 
költség árán történő betartására. Lehetővé 
kell tenni, hogy a felhasználók a 
tudományos szféra és különböző országok 
céljaira kifejlesztett, már meglévő
hozzáférési és előnymegosztási magatartási 
kódexekből induljanak ki. Felhasználói 
egyesületeknek lehetővé kell tenni, hogy a 
Bizottságot felkérjék annak 
megállapítására, hogy az általuk felügyelt 
célok, tevékenységek, eljárások, eszközök 
vagy technikák egy adott kombinációja 
elismertethető-e bevált megoldásként. A 
tagállamok illetékes hatóságainak 
figyelembe kell venniük, hogy az elismert 
bevált megoldások alkalmazása a 
felhasználók körében mérsékli a jogsértés 
kockázatát, így ilyen esetben indokolt a 
jogkövetést kevésbé szigorúan ellenőrizni. 
Ugyanez áll a Nagojai Jegyzőkönyv részes 
felei által közösen elfogadott bevált 
megoldásokra is.

Indokolás

A bevált megoldásoknak nemcsak az eljárásokra, eszközökre vagy technikákra kell 
kiterjedniük, hanem magukban kell foglalniuk a célokat és tevékenységeket is.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A gyűjtemények a genetikai források 
és a genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek fontos lelőhelyei.
A megbízható uniós gyűjteményeknek 
olyan rendszerét kell kialakítani, amely 
biztosítja, hogy a megbízható uniós 
gyűjtemények nyilvántartásába felvett 
gyűjtemények ténylegesen intézkednek 
arról, hogy genetikai forrásokból vett 
mintákat csak a beszerzés jogszerűségét és 
– szükség esetén – a kölcsönösen 
elfogadott feltételek meglétét bizonyító 
dokumentáció kíséretében adjanak át 
harmadik személyeknek. A megbízható 
uniós gyűjteményeknek e rendszere révén 
jelentősen csökkenthető a jogellenesen 
beszerzett genetikai források
használatának kockázata az Unióban. Azt, 
hogy a gyűjtemények teljesítik-e a 
megbízható uniós gyűjteményként való 
elismerés kritériumait, a tagállamok 
illetékes hatóságainak indokolt 
ellenőrizniük. Ha a felhasználó az uniós 
jegyzékben szereplő gyűjtemények 
valamelyikéből szerez genetikai forrást, 
akkor úgy kell tekinteni, hogy a szükséges 
információk felkutatása tekintetében kellő
gondossággal járt el. Ez különösen a 
tudományos kutatókat és a kis- és 
középvállalkozásokat fogja előnyösen 
érinteni.

(19) A gyűjtemények az Unióban
hasznosított genetikai források és a 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek legkönnyebben 
hozzáférhető lelőhelyei. A megbízható 
uniós gyűjteményeknek olyan rendszerét 
kell kialakítani, amely biztosítja, hogy a 
megbízható uniós gyűjtemények 
nyilvántartásába felvett gyűjtemények 
ténylegesen intézkednek arról, hogy 
genetikai forrásokból vett mintákat csak a 
beszerzés jogszerűségét és – szükség 
esetén – a kölcsönösen elfogadott feltételek 
meglétét bizonyító dokumentáció 
kíséretében adjanak át harmadik 
személyeknek. A megbízható uniós 
gyűjteményeknek e rendszere révén 
jelentősen csökkenthető a jogellenesen
beszerzett genetikai források
hasznosításának kockázata az Unióban.
Azt, hogy a gyűjtemények teljesítik-e a 
megbízható uniós gyűjteményként való 
elismerés kritériumait – például hogy a 
gyűjtemények azt mutatják-e, hogy a 
genetikai források hasznosításából
származó előnyök igazságos és méltányos 
megosztásának elérése és a biológiai 
sokféleség megőrzése tekintetében képesek 
a Nagojai Jegyzőkönyv átfogó 
célkitűzéseinek elérésére –, a tagállamok 
illetékes hatóságainak indokolt 
ellenőrizniük. Ha a felhasználó az uniós 
jegyzékben szereplő gyűjtemények 
valamelyikéből szerez genetikai forrást, 
akkor úgy kell tekinteni, hogy a szükséges 
információk felkutatása tekintetében kellő
gondossággal járt el. Ez különösen a 
tudományos kutatókat és a kis- és 
középvállalkozásokat fogja előnyösen 
érinteni.



PE507.964v02-00 12/26 AD\934241HU.doc

HU

Indokolás

Fontos azt hangsúlyozni, hogy a megbízható uniós gyűjteményként való elismerés feltételei 
nem lehetnek csupán technikai jellegűek. A megbízhatóság első feltétele az igazságos és 
méltányos előnymegosztás megvalósítására való képesség.

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) E rendeletnek az a célja, hogy minél 
kisebbre csökkentse a genetikai források és 
a genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek jogellenes 
használatának kockázatát az Unióban, és 
hogy előmozdítsa a genetikai források és a 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek használatából 
származó előnyök kölcsönösen elfogadott 
feltételek szerinti igazságos és méltányos 
megosztását. Ezeket a célokat a tagállamok 
egyénileg nem tudják megvalósítani, ezért 
– léptékük miatt és a belső piac 
működésének biztosítása érdekében – az 
Unió szintjén jobban megvalósíthatók. Az 
Európai Unióról szóló szerződés 
5. cikkében meghatározott szubszidiaritás 
elvének megfelelően tehát az Unió 
elfogadhat intézkedéseket. Ez a rendelet –
az említett cikkben megállapított 
arányosság elvével összhangban – nem 
terjed túl azon, ami célkitűzései eléréséhez 
szükséges.

(28) E rendeletnek az a célja, hogy minél 
kisebbre csökkentse a genetikai források és 
a genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek jogellenes 
használatának kockázatát az Unióban, és 
hogy előmozdítsa a genetikai források és a 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek használatából 
származó előnyök kölcsönösen elfogadott 
feltételek szerinti igazságos és méltányos 
megosztását. Ezeket a célokat a tagállamok 
egyénileg nem tudják megvalósítani, ezért 
– léptékük miatt és a belső piac 
működésének biztosítása érdekében – az 
Unió szintjén jobban megvalósíthatók. Az 
Európai Unióról szóló szerződés 
5. cikkében meghatározott szubszidiaritás 
elvének megfelelően tehát az Unió 
elfogadhat intézkedéseket. Ez a rendelet –
az említett cikkben megállapított 
arányosság elvével összhangban – nem 
terjed túl azon, ami célkitűzései eléréséhez 
szükséges. Ugyanakkor e rendelet egyik 
célkitűzése a genetikai források 
hasznosításából származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztása, 
ezáltal pedig a biológiai sokféleség 
megőrzése a biológiai sokféleségre 
vonatkozó, 2020-ig szóló európai uniós 
stratégia iránymutatásaival összhangban.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) E rendelet célja a genetikai források 
hasznosításából származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztása, 
hozzájárulva ilyen módon a biológiai 
sokféleség megőrzéséhez, valamint a 
biológiai sokféleség összetevőinek 
fenntartható használatához, a Biológiai 
Sokféleség Egyezmény célkitűzéseinek 
megfelelően.

Indokolás

Fontos, hogy az 1. cikkben szerepeljenek a Biológiai Sokféleség Egyezmény (az Egyezmény) 
célkitűzései. A Nagojai Jegyzőkönyv az Egyezmény folytatása, amely alapjában véve az 
Egyezmény 15. cikkének teljes körű nemzetközi hozzáférési és előnymegosztási rendszerré 
való továbbfejlesztésére szolgál. 

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet meghatározza a genetikai 
forrásokra és a hozzájuk kapcsolódó 
hagyományos ismeretekre irányadó 
hozzáférési és előnymegosztási 
szabályokat, összhangban a biológiai 
sokféleségről szóló egyezményhez csatolt, 
a genetikai erőforrásokhoz való 
hozzáférésről és a hasznosításukból 
származó előnyök igazságos és méltányos 
megosztásáról szóló nagojai jegyzőkönyv 
(a továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) 
rendelkezéseivel.

Ez a rendelet meghatározza a genetikai 
forrásokkal és a hozzájuk kapcsolódó 
hagyományos ismeretekkel kapcsolatos 
hozzáférési és előnymegosztási rendszerre 
vonatkozó megfelelőségi szabályokat, 
összhangban a biológiai sokféleségről 
szóló egyezményhez csatolt, a genetikai 
erőforrásokhoz való hozzáférésről és a 
hasznosításukból származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztásáról 
szóló nagojai jegyzőkönyv (a 
továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) 
rendelkezéseivel.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet a tagállamok szuverén 
joghatósága alá tartozó azon genetikai 
forrásokra és genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretekre 
alkalmazandó, amelyekhez azután történik 
hozzáférés, hogy a Nagojai Jegyzőkönyv 
az Unióra nézve hatályba lépett. A rendelet 
továbbá az e genetikai forrásokból és 
genetikai erőforrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretekből származó 
előnyökre is alkalmazandó.

Ez a rendelet a tagállamok szuverén 
joghatósága alá tartozó azon genetikai 
forrásokra és genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretekre 
alkalmazandó, amelyekhez azután történik 
hozzáférés, illetve amelyek hasznosítására 
azt követően kerül sor, hogy a Nagojai 
Jegyzőkönyv az Unióra nézve hatályba 
lépett. A rendelet továbbá az e genetikai 
forrásokból és genetikai erőforrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretekből 
származó előnyökre is alkalmazandó.

Indokolás

A Nagojai Jegyzőkönyv a célkitűzéseiről szóló 1. cikkében és a hatályával foglalkozó 
3. cikkében a genetikai források hasznosítását említi, nem csak az e forrásokhoz történő
hozzáférésre utal. A Nagojai Jegyzőkönyv 1. cikke szerint „e jegyzőkönyv célja a genetikai 
források hasznosításából származó előnyök igazságos és méltányos megosztása”.  

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet nem korlátozza a tagállamokat 
a biotechnológiai találmányok jogi
oltalmáról szóló 98/44/EK irányelv (a 
bioszabadalmi irányelv) értelmezésében. 
Biztosítani kell különösen a biológiai 
anyagok új növényfajták kitenyésztése, 
felfedezése és kifejlesztése céljából való 
felhasználását, valamint a terménynek a 
gazdálkodó általi, szaporítás vagy 
többszörözés céljából történő
felhasználását saját gazdaságában.
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) „származék”: olyan természetes 
előfordulású biokémiai komponens, amely 
biológiai vagy genetikai források 
genetikai expressziójának vagy 
anyagcseréjének a terméke, abban az 
esetben is, ha önmaga nem tartalmazza az 
öröklődés funkcionális egységeit;

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „genetikai források használata”: 
kutatási és fejlesztési tevékenység 
folytatása a genetikai források genetikai 
vagy biokémiai összetételével 
kapcsolatban;

(6) „genetikai források hasznosítása”: 
kutatási és fejlesztési tevékenység 
folytatása a genetikai források genetikai 
vagy biokémiai összetételével 
kapcsolatban, beleértve a biotechnológia 
alkalmazását;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhasználók kellő gondossággal 
eljárva meggyőződnek arról, hogy a 
genetikai forrásokhoz és a hozzájuk 
kapcsolódó hagyományos ismeretekhez 
való hozzáférés megfelel a hozzáférésre és 
az előnymegosztásra irányadó jogi
szabályozásnak és szabályozási
követelményeknek, és hogy – adott 
esetben – az előnyök a kölcsönösen 
elfogadott feltételeknek megfelelően, 

(1) A felhasználók kellő gondossággal 
eljárva meggyőződnek arról, hogy a 
genetikai forrásokhoz és a hozzájuk 
kapcsolódó hagyományos ismeretekhez 
való hozzáférésre előzetes tájékoztatáson 
alapuló jóváhagyás és kölcsönösen 
elfogadott feltételek, a hozzáférésre és az 
előnymegosztásra irányadó jogi
szabályozás és szabályozási követelmények 
alapján került sor, és hogy az előnyök a 
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igazságosan és méltányosan kerülnek 
megosztásra. A felhasználók felkutatják, 
megőrzik és a későbbi felhasználóknak
átadják a hozzáférés és az előnymegosztás 
szempontjából releváns információkat.

kölcsönösen elfogadott feltételeknek 
megfelelően, igazságosan és méltányosan 
kerülnek megosztásra. A felhasználók 
felkutatják, megőrzik és átadják a későbbi 
felhasználóknak a hozzáférés és az 
előnymegosztás, továbbá az e rendelet 
rendelkezéseinek való megfelelés
szempontjából releváns valamennyi 
információt és dokumentációt, különösen 
annak valamennyi dokumentált 
bizonyítékát, hogy az előnymegosztási 
kötelezettségeket teljes mértékben és 
jogszerűen teljesítették.

Indokolás

Fontos annak hangsúlyozása, hogy a felhasználók kötelesek megőrizni azt a dokumentációt, 
amellyel bizonyíthatják, hogy kölcsönösen elfogadott feltételek alapján tettek eleget 
előnymegosztási kötelezettségeiknek.

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a források, illetve az ismeretek 
megszerzésének közvetlen forrása, továbbá 
a genetikai forrásoknak, illetve a 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
ismereteknek a későbbi felhasználói;

3. a források, illetve az ismeretek 
megszerzésének közvetlen forrása;

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. hozzáféréssel kapcsolatos határozatok
és kölcsönösen elfogadott feltételek, ha 
vannak ilyenek;

5. hozzáféréssel kapcsolatos engedélyek és 
kölcsönösen elfogadott feltételek, ha 
vannak ilyenek;
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Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megfelelő hozzáférési engedélyt 
szereznek, kölcsönösen elfogadott 
feltételekben állapodnak meg, vagy 
tartózkodnak a további használattól, ha a 
hozzáférés vélhetően nem volt 
összhangban a vonatkozó hozzáférési és 
előnymegosztási szabályozással vagy 
szabályozási követelményekkel.

c) megfelelő hozzáférési engedélyt 
szereznek, és kölcsönösen elfogadott 
feltételekben állapodnak meg, ha a 
hozzáférés vélhetően nem volt 
összhangban a vonatkozó hozzáférési és 
előnymegosztási szabályozással vagy 
szabályozási követelményekkel.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amikor a felhasználók a genetikai 
források vagy genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
rendelkezésre bocsátóival a kölcsönösen 
elfogadott feltételekről tárgyalnak, annak 
biztosítására kell törekedniük, hogy a 
feltételek hozzájáruljanak a biológiai 
sokféleség megőrzéséhez és e sokféleség 
összetevőinek fenntartható használatához, 
valamint a technológiának a fejlődő
országokba irányuló transzferéhez.

Indokolás

A Nagojai Jegyzőkönyvnek az 1. cikkben meghatározott céljai azt a javaslatot is magukban 
foglalják, hogy az előnymegosztási tevékenységek „járuljanak hozzá a biológiai sokféleség 
megőrzéséhez és a biológiai sokféleség összetevőinek fenntartható használatához”. Az 1. cikk 
kifejezetten hivatkozik a technológiatranszferre is. Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre 
bocsátóknak és a felhasználóknak közösen kell megegyezniük a kölcsönösen elfogadott 
feltételeket illetően, közösen kell biztosítaniuk azt, hogy a kölcsönösen elfogadott feltételek ne 
csökkentsék, hanem növeljék a biológiai sokféleség mértékét.  
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Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az (1)–(3) bekezdésben említett 
kötelezettségek csak abban az esetben 
alkalmazandók a későbbi felhasználókra, 
ha azok hozzáférése és a genetikai 
források felhasználása az első felhasználó 
által eredetileg értékelt formában történik.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  -a) tiszteletben tartsa a Nagojai 
Jegyzőkönyv átfogó célkitűzéseit, 
törekedve a genetikai források 
hasznosításából származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztására, és 
ezzel egyidejűleg hozzájárulva a biológiai 
sokféleség megőrzéséhez;

Indokolás

Célszerű emlékeztetni arra, hogy a megbízható uniós gyűjteményként való elismerés feltételei 
nem lehetnek csupán technikai jellegűek. Fontos hangsúlyozni, hogy a megbízhatóság első
feltétele az igazságos és méltányos előnymegosztás iránti elkötelezettség kimutatása.

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rendszeresen ellenőrzik, 
hogy a megbízható gyűjtemények uniós 
jegyzékében szereplő, joghatóságuk alá 
tartozó gyűjtemények mindegyike 
ténylegesen alkalmazza a (3) bekezdés 
szerinti intézkedéseket.

A tagállamok rendszeresen ellenőrzik, 
hogy a megbízható gyűjtemények uniós 
jegyzékében szereplő, joghatóságuk alá 
tartozó gyűjtemények mindegyike 
ténylegesen alkalmazza a (3) bekezdés 
szerinti intézkedéseket; az elfogadott 
rendelkezések ugyanakkor nem 
vezethetnek bonyolultabb ügyintézéshez 
vagy többletköltségekhez.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – -3a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az illetékes hatóság és a hozzáférési 
és előnymegosztási kapcsolattartó pont 
tanácsot ad a nyilvánosság és a 
tájékoztatást kérő esetleges felhasználók 
számára az e rendeletnek, valamint az 
Egyezmény és a Nagojai Jegyzőkönyv 
vonatkozó rendelkezéseinek az Unióban 
történő végrehajtásáról.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok és a Bizottság a 
genetikai források és genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretek használatával járó kutatás 
céljára közfinanszírozásban részesülőket 
arra kötelezik, hogy nyilatkozatban 
vállalják, hogy a 4. cikkben foglaltaknak 
megfelelően kellő gondossággal járnak el.

törölve
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Indokolás

Nem indokolt, hogy a kutatás céljára közfinanszírozásban részesülőkre speciális szabályok 
vonatkozzanak. 

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságok az (1) és a (2) 
bekezdés alapján hozzájuk beérkezett 
információkat kétévente továbbítják a 
Bizottsághoz. A Bizottság összefoglalja a 
beérkezett információkat, és a 
hozzáféréssel és az előnyök megosztásával 
foglalkozó információs központ 
rendelkezésére bocsátja őket.

(3) Az illetékes hatóságok a (2) bekezdés
szerint közölt információkat ellenőrzik és 
a beérkezést követő hat hónapon belül 
továbbítják a Bizottsághoz. A Bizottság a 
beérkezést követő hat hónapon belül 
összefoglalja a beérkezett információkat, és 
a nemzetközileg elismert bizonyítványhoz 
előírt információkat a hozzáféréssel és az 
előnyök megosztásával foglalkozó 
információs központ rendelkezésére 
bocsátja, valamint könnyen hozzáférhető, 
nyílt formátumban a nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé teszi.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bármely felhasználói egyesület a 
Bizottsághoz kérelemmel fordulhat általa 
kifejlesztett vagy felügyelt eljárások, 
eszközök vagy technikák egy adott 
kombinációjának bevált megoldásként való 
elismertetése céljából. A kérelmet 
bizonyítékokkal és információkkal alá kell 
támasztani.

(1) Bármely felhasználói egyesület vagy a 
genetikai források hasznosítása és a 
hozzáférés és az előnymegosztás területén 
érdekeltséggel és szakértelemmel 
rendelkező szervezet kérelemmel fordulhat 
a Bizottsághoz általa kifejlesztett vagy 
felügyelt célok, tevékenységek, eljárások, 
eszközök vagy technikák egy adott 
kombinációjának bevált megoldásként való 
elismertetése céljából. A kérelmet 
bizonyítékokkal és információkkal alá kell 
támasztani. A bevált megoldások 
elismerése iránti kérelmek elbírálása 
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során a Bizottság elsőbbséget biztosít a 
következőkhöz hozzájáruló céloknak, 
tevékenységeknek, eljárásoknak, 
eszközöknek vagy technikáknak:
– a biológiai sokféleség megőrzése és e 
sokféleség összetevőinek fenntartható 
használata;
– technológiatranszfer;
– a szegénység felszámolása a fejlődő
országokban.

Indokolás

A bizottsági javaslat nem tükrözi a Nagojai Jegyzőkönyv valamennyi célkitűzését és 
szövegezését. Az előnymegosztási szabályok végrehajtásának célja az átfogóbb célok, például 
a biológiai sokféleség megőrzésének és a szegénység felszámolásának támogatása. A „bevált 
megoldásoknak” célkitűzéseket és eljárásokat is magukban kell foglalniuk.

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
ellenőrzéseket rendszeresen felülvizsgált, 
kockázatalapú megközelítést alkalmazó 
terv szerint kell elvégezni. E 
kockázatalapú megközelítés 
kidolgozásakor a tagállamok figyelembe 
veszik, hogy az e rendelet 8. cikkének (2) 
bekezdése vagy a Nagojai Jegyzőkönyv 20. 
cikkének (2) bekezdése alapján elismert 
bevált megoldásoknak a felhasználók általi 
alkalmazása növeli a felhasználói 
jogkövetés esélyét.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
ellenőrzéseket rendszeresen felülvizsgált, 
kockázatalapú megközelítést alkalmazó 
terv szerint kell elvégezni, amely 
megközelítés alapelveit a Bizottság 
állapítja meg a 15. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban elfogadott végrehajtási 
aktusok révén. E megközelítésnek 
figyelembe kell vennie, hogy az e rendelet 
8. cikkének (2) bekezdése vagy a Nagojai 
Jegyzőkönyv 20. cikkének (2) bekezdése 
alapján elismert bevált megoldásoknak a 
felhasználók általi alkalmazása növeli a 
felhasználói jogkövetés esélyét.
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Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzések 
magukban foglalják legalább a 
következőket:

(4) Az (1) bekezdés szerinti
ellenőrzéseknek a következőket kell 
magukban foglalniuk:

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információkat a 2003/4/EK irányelvnek 
megfelelően hozzáférhetővé kell tenni.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információkat a 2003/4/EK irányelvnek 
megfelelően könnyen elérhető, nyílt 
formátumban kell hozzáférhetővé tenni.

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok a többi tagállam 
illetékes hatóságaival és a Bizottsággal 
információt cserélnek a 9. cikk (1) 
bekezdésében említett ellenőrzések révén 
feltárt súlyos hiányosságokról, valamint a 
11. cikk alapján alkalmazott, különböző
jellegű szankciókról.

(2) Az illetékes hatóságok a többi tagállam 
illetékes hatóságaival és a Bizottsággal 
információt cserélnek a felhasználók e 
rendeletnek való megfelelését felügyelő
ellenőrzési rendszer megszervezéséről, a 
9. cikk (1) bekezdésében említett 
ellenőrzések révén feltárt súlyos 
hiányosságokról, valamint a 11. cikk 
alapján alkalmazott, különböző jellegű
szankciókról.
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság megállapodásra törekszik 
az Európai Szabadalmi Hivatallal és a 
Szellemi Tulajdon Világszervezetével 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
szabadalmi bejegyzések genetikai 
forrásokra és azok eredetére való 
hivatkozásokat is tartalmazzanak.

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezúton létrejön a genetikai forrásokhoz 
és a hozzájuk kapcsolódó hagyományos 
ismeretekhez való hozzáféréssel foglalkozó 
uniós platform.

(1) Ezúton létrejön a genetikai forrásokhoz 
és a hozzájuk kapcsolódó hagyományos 
ismeretekhez való hozzáféréssel foglalkozó 
uniós platform. Azon tagállamoknak, 
amelyek hozzáférési szabályokat kívánnak 
elfogadni genetikai forrásaikkal 
kapcsolatban, erről először 
hatásvizsgálatot kell végezniük, amelynek 
eredményeit megvitatás céljából, az e cikk 
(5) bekezdésében előírt eljárást követve az 
uniós platform elé kell terjeszteniük.

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós platform a hozzáférési 
feltételek uniós szintű ésszerűsítését azáltal 
mozdítja elő, hogy módot ad olyan idevágó 

(2) Az uniós platform a hozzáférési 
feltételek uniós szintű ésszerűsítését azáltal 
mozdítja elő, hogy módot ad olyan idevágó 



PE507.964v02-00 24/26 AD\934241HU.doc

HU

kérdések megvitatására, mint a tagállamok 
által létrehozott hozzáférési rendszerek 
kialakítása és teljesítménye, a nonprofit 
kutatás egyszerűsített hozzáférése, az uniós 
gyűjteményeknek a hozzáféréssel 
kapcsolatos gyakorlata, az uniós 
érdekelteknek a harmadik országokban 
biztosított hozzáférés és a bevált 
megoldások cseréje.

kérdések megvitatására, mint a tagállamok 
által létrehozott hozzáférési rendszerek 
kialakítása és teljesítménye, a nonprofit 
kutatás egyszerűsített hozzáférése, az uniós 
gyűjteményeknek a hozzáféréssel 
kapcsolatos gyakorlata, az uniós 
érdekelteknek a harmadik országokban 
biztosított hozzáférés és a bevált 
megoldások cseréje. A platform különösen 
síkraszáll amellett, hogy ha az illetékes 
hatóságok nem válaszolnak a hozzáférési 
kérelemre, akkor vélelmezni kell a kellő
gondosságra vonatkozó kötelezettség 
teljesülését, és a hozzáférést minden 
további kötelezettség előírása nélkül 
biztosítani kell.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) intézkedéseket hoznak azon 
felhasználók támogatása érdekében, 
amelyek hozzájárulnak a biológiai és a 
kulturális sokféleség megőrzéséhez, de 
korlátozottak az eszközeik ahhoz, hogy 
megbízható gyűjteménnyé váljanak;

Indokolás

Fontos az olyan kisebb, például a mezőgazdasági termelők és a helyi közösségek által 
kidolgozott projektek támogatása, amelyek hozzájárulnak a biológiai sokféleség 
megőrzéséhez, annak érdekében, hogy a rendelet meghatározása szerinti „megbízható 
gyűjteménnyé” válhassanak.

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Első jelentéstétele után a Bizottság 
tízévente – a rendelet alkalmazásáról 
készült jelentések és szerzett tapasztalatok 
alapján – felülvizsgálja e rendelet 
működését és hatékonyságát. Jelentéseiben 
a Bizottság különösen figyelembe veszi a
kutatási közintézményeknél, a kis- és 
középvállalkozásoknál és a
mikrovállalkozásoknál jelentkező
igazgatási következményeket. Figyelembe 
veszi továbbá, hogy a genetikai 
forrásokhoz és a hozzájuk kapcsolódó 
hagyományos ismeretekhez való 
hozzáférés tárgyában mennyiben van 
szükség további uniós intézkedésekre.

(3) Első jelentéstétele után a Bizottság 
tízévente – a rendelet alkalmazásáról 
készült jelentések és szerzett tapasztalatok 
alapján – felülvizsgálja e rendelet 
működését és hatékonyságát. Jelentéseiben 
a Bizottság különösen figyelembe veszi az 
egyes ágazatokban, kutatási 
közintézményeknél, kis- és 
középvállalkozásoknál és 
mikrovállalkozásoknál jelentkező
igazgatási következményeket. Figyelembe 
veszi továbbá, hogy a genetikai 
forrásokhoz és a hozzájuk kapcsolódó 
hagyományos ismeretekhez való 
hozzáférés tárgyában mennyiben van 
szükség további uniós intézkedésekre.
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