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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst

Przedmiotowy wniosek dotyczący rozporządzenia jest konieczny dla wdrożenia w Unii 
protokołu z Nagoi i umożliwienia jego ratyfikacji. Protokół z Nagoi przyjęty w październiku 
2010 r. wynika bezpośrednio z konwencji o różnorodności biologicznej (KRB), która 
obowiązuje w Unii. Konkretnie PN ma na celu ustanowienie nowego zestawu reguł o dostępie 
i podziale korzyści (DPK), których KRB szczegółowo nie uregulowała. 

W potocznym języku określenie „dostęp i podział korzyści” na szczeblu międzynarodowym 
ma znaczyć dwie rzeczy: 
(1) kraje posiadające zasoby genetyczne powinny udostępnić je publicznie lub podmiotom 
prywatnym poza swoimi granicami, które zamierzają prowadzić badania i rozwijać nowe 
produkty („dostęp”);
(2) w zamian korzyści, zwłaszcza zyski, z korzystania z takich zasobów genetycznych 
powinny być sprawiedliwie dzielone między państwem pochodzenia i tymi podmiotami 
(„podział korzyści”).

Stanowisko sprawozdawcy komisji opiniodawczej

Jako że celem zaproponowanego rozporządzenia jest w istocie transpozycja umowy 
międzynarodowej do prawa Unii, sprawozdawca komisji opiniodawczej uznaje, że w miarę 
możliwości brzmienie zaproponowanego rozporządzenia powinno odzwierciedlać brzmienie 
PN. 

Dlatego zgłoszono szereg poprawek dla dostosowania języka PN i przyszłego rozporządzenia. 
W szczególności należy przypomnieć, że reguły DPK mają służyć szerszemu celowi, który 
wyraźnie określono w KRB i PN – zachowaniu różnorodności biologicznej. PN określa także 
niektóre cele drugoplanowe, w tym np. transfer technologii do krajów rozwijających się. 
Sprawozdawca komisji opiniodawczej uznaje zatem, że niektóre sformułowania przyszłego 
rozporządzenia powinny ściślej odzwierciedlać kontekst PN.

Uwagi do zgłoszonych poprawek

Sprawozdawca komisji opiniodawczej jest przekonany, że w tekście należy zawrzeć 
odniesienie do zachowania zasobów genetycznych na potrzeby rolnictwa w Unii 
Europejskiej, i dlatego proponuje poprawkę, która zmierza do udzielenia pomocy rolnikom i 
innym podmiotom lokalnym, które zachowują różnorodność biologiczną, np. zbóż zbieranych 
in situ. Celem byłaby pomoc takim podmiotom o małej skali, żeby uzyskały status 
„wiarygodnych zbiorów unijnych” w rozumieniu projektu rozporządzenia. Pomysł ten ujęto 
w poprawce 38.

Inna istotna poprawka odnosi się do zakresu (art. 2). Dla zapewnienia pewności prawnej 
należy doprecyzować, że rozporządzenie stosuje się do zasobów genetycznych, które 
wykorzystuje się i którymi się handluje, a nie do których jest zwykły dostęp, po wejściu w 
życie PN; sformułowanie to jest bliższe oryginalnemu tekstowi protokołu.
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Wniosek Komisji nie odnosi się do praw własności intelektualnej (PWI), niemniej 
sprawozdawca komisji opiniodawczej uznaje, że w kontekście przedmiotowego 
rozporządzenia należy wyraźnie odwołać się do faktu, że nowe patenty powinny ujawniać 
pochodzenie zasobów genetycznych, które zastosowano w utworzeniu nowego produktu. 
Celem PN jest stworzenie systemu – opartego na zaufaniu – w którym zasoby genetyczne 
będą przekazywane po całym świecie, skoro dostawcy i użytkownicy uznają, że skorzystają z 
takich przepływów. Z tych samych powodów – budowania systemu opartego na zaufaniu i 
stworzeniu alternatywy dla „piractwa biologicznego” – jest uzasadnione opracowanie 
międzynarodowych zasad zapewniających, że nowe patenty zostaną oparte na legalnie
uzyskanych zasobach genetycznych.

Wiele innych poprawek zgłoszonych przez sprawozdawcę wynika z zaznaczonej już powyżej 
potrzeby ujęcia pewnych sformułowań PN w przyszłym rozporządzeniu, co ujmie je w 
konkretniejszym kontekście. Przykładowo zgłoszono poprawki do art. 4 w sprawie 
obowiązków użytkowników, art. 5 o wiarygodnych zbiorach unijnych i art. 8 o sprawdzonych 
wzorcach, w których przypomniano o ogólnych celach PN. Poprawka zaproponowana do kar 
(art. 11) służy ułatwieniu zrozumienia przykładów ewentualnych kar.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) Unia ustanowiła „Unijną strategię 
ochrony różnorodności biologicznej na 
okres do 2020 r.”, która zobowiązuje ją do 
zwiększenia wkładu w zapobieganie 
utracie różnorodności biologicznej na 
świecie do 2020 r.

Uzasadnienie

KRB i PN mają wspólny cel ogólny: zachowanie różnorodności biologicznej. Należy tu 
przypomnieć, że Unia ma swoją własną strategię na rzecz różnorodności biologicznej, która 
ma na celu zapobieganie utracie różnorodności biologicznej na świecie do 2020 r. 

Poprawka 2
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Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Zróżnicowana grupa podmiotów w 
Unii, w tym pracownicy naukowi i 
przedsiębiorstwa różnych sektorów 
przemysłu, stosuje zasoby genetyczne do 
celów naukowo-badawczych, 
rozwojowych i komercyjnych; niekiedy 
wykorzystuje się również wiedzę 
tradycyjną związaną z zasobami 
genetycznymi.

(1) Zróżnicowana grupa użytkowników i 
dostawców w Unii, w tym pracownicy 
naukowi i przedsiębiorstwa różnych 
sektorów przemysłu, stosuje zasoby 
genetyczne do celów naukowo-
badawczych, rozwojowych i 
komercyjnych; niekiedy wykorzystuje się 
również wiedzę tradycyjną związaną z 
zasobami genetycznymi. Działalność 
badawczo-rozwojowa to taka działalność, 
w ramach której dokonuje się analizy i 
badania genetycznego lub 
biochemicznego składu zasobów 
genetycznych, a także tworzy innowacje i 
praktyczne zastosowania. Pomyślne 
wdrożenie protokołu z Nagoi zależy 
również od sposobu, w jaki użytkownicy i 
dostawcy zasobów genetycznych lub 
tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami 
genetycznymi negocjują wspólnie 
uzgodnione warunki, których wynikiem 
ma być dążenie do zachowania 
różnorodności biologicznej w myśl unijnej 
strategii ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do 2020 r.

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zasoby genetyczne stanowią zbiór 
genów organizmów zarówno 
występujących w naturze, jak i 
uprawianych oraz odgrywają znaczącą i 
coraz większą rolę w wielu gałęziach 
gospodarki, w tym w produkcji żywności, 
leśnictwie, opracowywaniu leków i 

(2) Zasoby genetyczne stanowią zbiór 
genów organizmów zarówno 
występujących w naturze, jak i 
uprawianych oraz odgrywają znaczącą i 
coraz większą rolę w wielu gałęziach 
gospodarki, w tym w produkcji żywności, 
leśnictwie, opracowywaniu leków i 
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rozwoju biologicznych źródeł energii 
odnawialnej.

rozwoju biologicznych źródeł energii 
odnawialnej. Zasoby genetyczne 
odgrywają ważną rolę przy wdrażaniu 
odpowiednich strategii służących 
odbudowie zdegradowanych systemów 
oraz odtworzeniu gatunków zagrożonych 
wyginięciem. 

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Dostęp do zasobów genetycznych oraz 
prawidłowy i sprawiedliwy podział 
korzyści wynikających z ich wykorzystania 
musi stanowić odpowiedź na potrzebę 
zapewnienia żywności w kontekście 
wzrostu liczby ludności na świecie.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Protokół z Nagoi do Konwencji o 
różnorodności biologicznej o dostępie do 
zasobów genetycznych oraz 
sprawiedliwym i równym podziale 
korzyści wynikających z wykorzystania 
tych zasobów („protokół z Nagoi”) jest 
traktatem międzynarodowym przyjętym 
dnia 29 października 2010 r. przez strony 
konwencji. Protokół z Nagoi znacząco 
rozszerza ogólne zasady konwencji w 
zakresie dostępu do zasobów genetycznych 
i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi oraz w zakresie podziału 
korzyści z ich wykorzystywania.

(6) Protokół z Nagoi do Konwencji o 
różnorodności biologicznej o dostępie do 
zasobów genetycznych oraz 
sprawiedliwym i równym podziale 
korzyści wynikających z wykorzystania 
tych zasobów („protokół z Nagoi”) jest 
traktatem międzynarodowym przyjętym 
dnia 29 października 2010 r. przez strony 
konwencji. Protokół z Nagoi dostarcza 
dalszych szczegółów dotyczących ogólnych 
zasad konwencji w zakresie dostępu do 
zasobów genetycznych i wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi oraz w zakresie podziału 
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korzyści z ich wykorzystywania.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby zagwarantować pewność prawa, 
przepisy wdrażające protokół z Nagoi 
powinny mieć zastosowanie wyłącznie do 
zasobów genetycznych i związanej z nimi 
wiedzy tradycyjnej, do których dostęp 
uzyskano po wejściu w życie protokołu z 
Nagoi w odniesieniu do Unii.

(9) Aby zagwarantować pewność prawa, 
przepisy wdrażające protokół z Nagoi 
powinny mieć zastosowanie wyłącznie do 
zasobów genetycznych i związanej z nimi 
wiedzy tradycyjnej, do których dostęp 
uzyskano lub które wykorzystano po 
wejściu w życie protokołu z Nagoi w 
odniesieniu do Unii.

Uzasadnienie

Artykuły 1 i 3 PN, które odpowiednio dotyczą jego celów i zakresu, odnoszą się do 
„korzystania” z zasobów genetycznych, a nie zwykłego do nich dostępu. Artykuł 1 PN 
stwierdza, że „celem niniejszego Protokołu jest sprawiedliwy i równy podział korzyści 
wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych”. 

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Zgodnie z protokołem z Nagoi 
należy określić, że państwa członkowskie 
nie są ograniczone w dokonywaniu 
krajowej wykładni dyrektywy 98/44/WE w 
sprawie ochrony prawnej wynalazków 
biotechnologicznych. W szczególności 
należy zagwarantować wykorzystywanie 
materiału biologicznego do celów 
hodowli, odkrywania lub tworzenia 
innych odmian roślin oraz 
wykorzystywanie przez rolników swoich 
zbiorów do rozmnażania płciowego lub 
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wegetatywnego we własnych 
gospodarstwach.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zapewnić skuteczne wdrożenie 
protokołu z Nagoi, na wszystkich 
użytkownikach zasobów genetycznych i 
wiedzy tradycyjnej związanej z tymi 
zasobami powinien spoczywać obowiązek 
należytej staranności, zgodnie z którym 
muszą upewniać się, że dostęp do zasobów 
genetycznych i związanej z nimi wiedzy 
tradycyjnej uzyskano zgodnie z 
obowiązującymi wymogami prawnymi 
oraz że – w odpowiednich przypadkach –
wynikające z nich korzyści są dzielone.
Jednak biorąc pod uwagę różnorodność 
użytkowników w Unii, zobowiązanie
wszystkich użytkowników do 
podejmowania takich samych środków w 
celu zapewnienia należytej staranności nie 
byłoby właściwe. Z tego względu należy 
określić jedynie podstawowy charakter 
środków dotyczących należytej 
staranności. Konkretne wybory 
dokonywane przez użytkowników w 
kwestii narzędzi i środków stosowanych w 
celu dopełnienia obowiązku należytej 
staranności należy wspierać za pomocą 
uznawania najlepszych praktyk oraz 
środków uzupełniających wspierających 
sektorowe kodeksy postępowania, 
wzorcowe klauzule umowne i wytyczne 
zmierzające do zwiększenia pewności 
prawa i obniżania kosztów. Obowiązek 
przechowywania przez użytkowników 
informacji związanych z dostępem i 
podziałem korzyści powinien być 
ograniczony czasowo do okresu, w którym 

(14) Aby zapewnić skuteczne wdrożenie 
protokołu z Nagoi, na wszystkich 
użytkownikach zasobów genetycznych i 
wiedzy tradycyjnej związanej z tymi 
zasobami powinien spoczywać obowiązek 
należytej staranności, zgodnie z którym 
muszą upewniać się, że dostęp do zasobów 
genetycznych i związanej z nimi wiedzy 
tradycyjnej uzyskano zgodnie z 
obowiązującymi wymogami prawnymi 
oraz że – w odpowiednich przypadkach –
wynikające z nich korzyści są dzielone.
Jednak biorąc pod uwagę różnorodność 
użytkowników w Unii, nie należy 
zobowiązywać wszystkich użytkowników 
do podejmowania takich samych środków 
w celu zapewnienia należytej staranności. 
Dotyczy to szczególnie kolejnych 
użytkowników, w przypadku których 
obowiązek należytej staranności powinien 
istnieć jedynie jeśli tacy użytkownicy mają 
dostęp do zasobów genetycznych w i 
wykorzystują zasoby genetyczne, które 
mają taką samą formę jak zasoby, do 
których miał dostęp pierwotny 
użytkownik. Obowiązek przechowywania 
przez użytkowników informacji 
związanych z dostępem i podziałem 
korzyści, w szczególności 
udokumentowane dowody, że obowiązki 
związane z podziałem korzyści w pełni i 
zgodnie z prawem zrealizowano, powinien 
być ograniczony czasowo do okresu, w 
którym może nastąpić ewentualna 
innowacja.
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może nastąpić ewentualna innowacja.

Uzasadnienie

Należy wyraźnie stwierdzić, że użytkownicy są obowiązani do zachowania 
udokumentowanych dowodów, że spełnili obowiązki związane z podziałem korzyści.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Pomyślne wdrożenie protokołu z 
Nagoi zależy od użytkowników i 
dostarczycieli zasobów genetycznych lub 
tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami 
genetycznymi, którzy negocjują i 
wzajemnie uzgadniają warunki, co 
prowadzi nie tylko do sprawiedliwego 
podziału korzyści, ale także przyczynia się 
do szerszego celu przewidzianego w 
protokole polegającego na przyczynianiu 
się do zachowania różnorodności 
biologicznej.

Uzasadnienie

Zgodnie z definicją z art. 1 cele PN zakładają, że podział korzyści powinien także przyczyniać 
się do „ochrony różnorodności biologicznej oraz zrównoważonego użytkowania jej 
elementów”.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Najlepsze praktyki opracowane przez 
użytkowników powinny odgrywać ważną
rolę w określaniu środków dotyczących 
należytej staranności, które są szczególnie 

(16) Najlepsze praktyki opracowane przez 
użytkowników odgrywają ważną rolę w 
określaniu środków dotyczących należytej 
staranności, które są szczególnie 
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odpowiednie z punktu widzenia zgodności 
z systemem wdrażania protokołu z Nagoi 
przy wysokiej pewności prawa i niskich 
kosztach. Użytkownicy powinni móc 
korzystać z kodeksów postępowania w 
zakresie dostępu i podziału korzyści, które 
obowiązują w środowisku akademickim i 
różnych sektorach. Stowarzyszenia 
użytkowników powinny mieć możliwość 
zwracania się do Komisji o 
rozstrzygnięcie, czy określoną kombinację 
procedur, narzędzi lub mechanizmów 
nadzorowaną przez dane stowarzyszenie 
można uznać za najlepszą praktykę.
Właściwe organy państw członkowskich 
powinny brać pod uwagę fakt, że 
wdrożenie uznanej najlepszej praktyki 
przez danego użytkownika obniża ryzyko 
nieprzestrzegania przepisów przez tego 
użytkownika i uzasadnia ograniczenie 
kontroli dotyczących przestrzegania 
przepisów. Takie samo podejście należy 
stosować do najlepszych praktyk 
przyjmowanych przez grupę stron 
protokołu z Nagoi.

odpowiednie z punktu widzenia zgodności 
z systemem wdrażania protokołu z Nagoi 
przy wysokiej pewności prawa i niskich 
kosztach. Użytkownicy powinni móc 
korzystać z kodeksów postępowania w 
zakresie dostępu i podziału korzyści, które 
obowiązują w środowisku akademickim i 
różnych sektorach. Stowarzyszenia 
użytkowników powinny mieć możliwość 
zwracania się do Komisji o 
rozstrzygnięcie, czy określoną kombinację
celów, działań, procedur, narzędzi lub 
mechanizmów nadzorowaną przez dane 
stowarzyszenie można uznać za najlepszą 
praktykę. Właściwe organy państw 
członkowskich powinny brać pod uwagę 
fakt, że wdrożenie uznanej najlepszej 
praktyki przez danego użytkownika obniża 
ryzyko nieprzestrzegania przepisów przez 
tego użytkownika i uzasadnia ograniczenie 
kontroli dotyczących przestrzegania 
przepisów. Takie samo podejście należy 
stosować do najlepszych praktyk 
przyjmowanych przez grupę stron 
protokołu z Nagoi.

Uzasadnienie

„Sprawdzone wzorce” powinny dotyczyć nie tylko procedur, narzędzi czy mechanizmów, ale 
obejmować także cele i działania.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zbiory są głównymi dostarczycielami
wykorzystywanych w Unii zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi.
Należy ustanowić system wiarygodnych 
zbiorów unijnych. Dzięki temu uzyskano 
by pewność, że zbiory włączone do rejestru 
wiarygodnych zbiorów unijnych stosują 

(19) Zbiory są najbardziej dostępnymi
dostarczycielami stosowanych w Unii 
zasobów genetycznych i wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi. Należy ustanowić system 
wiarygodnych zbiorów unijnych.
Gwarantuje to, że zbiory włączone do 
rejestru wiarygodnych zbiorów unijnych 
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środki polegające na dostarczaniu osobom 
trzecim próbek zasobów genetycznych 
wyłącznie z dokumentacją świadczącą o 
ich legalnym nabyciu oraz ustanowieniu 
wzajemnie uzgodnionych warunków, jeżeli 
mają one zastosowanie. System 
wiarygodnych zbiorów unijnych znacznie 
obniżyłby ryzyko stosowania w Unii 
nielegalnie nabytych zasobów 
genetycznych. Właściwe organy państw 
członkowskich sprawdzałyby, czy dany 
zbiór spełnia wymogi i może zostać 
uznany za wiarygodny zbiór unijny.
Uznawano by, że użytkownicy nabywający 
zasoby genetyczne ze zbioru włączonego 
do rejestru unijnego dopełnili obowiązku 
należytej staranności, jeśli chodzi o 
uzyskanie wszystkich niezbędnych 
informacji. Takie rozwiązanie powinno być 
szczególnie korzystne dla pracowników 
naukowych oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw.

stosują środki polegające na dostarczaniu 
osobom trzecim próbek zasobów 
genetycznych wyłącznie z dokumentacją 
świadczącą o ich legalnym nabyciu oraz 
ustanowieniu wzajemnie uzgodnionych 
warunków, jeżeli mają one zastosowanie.
System wiarygodnych zbiorów unijnych 
znacznie obniżyłby ryzyko
wykorzystywania w Unii nielegalnie 
nabytych zasobów genetycznych.
Właściwe organy państw członkowskich 
sprawdzałyby, czy dany zbiór spełnia 
wymogi i może zostać uznany za 
wiarygodny zbiór unijny, m.in. wykazujący 
zdolność do przestrzegania szerokich 
celów protokołu z Nagoi w zakresie 
osiągania sprawiedliwego i 
zrównoważonego podziału korzyści z 
zastosowania zasobów genetycznych oraz 
przyczyniający się do zachowania 
różnorodności biologicznej. Uznawano by, 
że użytkownicy nabywający zasoby 
genetyczne ze zbioru włączonego do 
rejestru unijnego dopełnili obowiązku 
należytej staranności, jeśli chodzi o 
uzyskanie wszystkich niezbędnych 
informacji. Takie rozwiązanie powinno być 
szczególnie korzystne dla pracowników 
naukowych oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że warunki uznania za wiarygodny zbiór unijny nie powinny mieć tylko 
charakteru technicznego. Pierwszym warunkiem uznania za „wiarygodny” jest zdolność do 
sprawiedliwego i zrównoważonego podziału korzyści.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Cele niniejszego rozporządzenia 
polegają na ograniczeniu ryzyka 

(28) Cele niniejszego rozporządzenia 
polegają na ograniczeniu ryzyka 
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użytkowania w Unii nielegalnie nabytych 
zasobów genetycznych lub wiedzy
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi oraz na wspieraniu 
sprawiedliwego i równego podziału 
korzyści wynikających z wykorzystywania 
zasobów genetycznych lub wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi w oparciu o wzajemnie 
uzgodnione warunki. Państwa 
członkowskie nie mogą samodzielnie 
osiągnąć tych celów, natomiast ze względu 
na ich zakres i z uwagi na funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego możliwe jest ich 
lepsze osiągnięcie na poziomie Unii. W 
związku z tym Unia może podjąć działania 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej.
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia jego celów,

użytkowania w Unii nielegalnie nabytych 
zasobów genetycznych lub wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi oraz na wspieraniu 
sprawiedliwego i równego podziału 
korzyści wynikających z wykorzystywania 
zasobów genetycznych lub wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi w oparciu o wzajemnie 
uzgodnione warunki. Państwa 
członkowskie nie mogą samodzielnie 
osiągnąć tych celów, natomiast ze względu 
na ich zakres i z uwagi na funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego możliwe jest ich 
lepsze osiągnięcie na poziomie Unii. W 
związku z tym Unia może podjąć działania 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej.
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia jego celów,
Celem niniejszego rozporządzenia jest 
jednocześnie prawidłowy i sprawiedliwy 
podział korzyści wynikających z 
wykorzystania zasobów genetycznych, co 
przyczynia się do zachowania 
różnorodności biologicznej zgodnie z 
wytycznymi unijnej strategii ochrony 
różnorodności biologicznej na okres do 
2020 r.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Celem niniejszego rozporządzenia jest 
sprawiedliwy i zrównoważony podział 
korzyści z zastosowania zasobów 
genetycznych, co przyczyni się do 
zachowania różnorodności biologicznej i 
zrównoważonego korzystania z jej 
składników, zgodnie z celami konwencji o 
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różnorodności biologicznej.

Uzasadnienie

W art. 1 należy ująć cele konwencji o różnorodności biologicznej (KRB). Protokół z Nagoi 
jest kontynuacją KRB, zasadniczo rozwijając art. 15 KRB do pełnego międzynarodowego 
systemu dostępu i podziału korzyści. 

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się zasady regulujące dostęp do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi oraz 
podział korzyści z ich wykorzystywania, 
zgodnie z postanowieniami protokołu z 
Nagoi do Konwencji o różnorodności 
biologicznej o dostępie do zasobów 
genetycznych oraz sprawiedliwym i 
równym podziale korzyści wynikających z 
wykorzystania tych zasobów („protokołu z 
Nagoi”).

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się zasady regulujące warunki dostępu do 
zasobów genetycznych i wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi oraz podział korzyści z ich 
wykorzystywania, zgodnie z 
postanowieniami protokołu z Nagoi do 
Konwencji o różnorodności biologicznej o 
dostępie do zasobów genetycznych oraz 
sprawiedliwym i równym podziale 
korzyści wynikających z wykorzystania 
tych zasobów („protokołu z Nagoi”).

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do zasobów genetycznych, do których 
państwa mają suwerenne prawa, oraz do 
wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi, do których uzyskano dostęp 
po wejściu w życie protokołu z Nagoi w 
Unii. Ponadto ma ono zastosowanie do 
korzyści wynikających z wykorzystywania 
takich zasobów genetycznych oraz wiedzy 

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do zasobów genetycznych, do których 
państwa mają suwerenne prawa, oraz do 
wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi, do których uzyskano dostęp
lub które zastosowano po wejściu w życie 
protokołu z Nagoi w Unii. Ponadto ma ono 
zastosowanie do korzyści wynikających z
wykorzystywania takich zasobów 
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tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi.

genetycznych oraz wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi.

Uzasadnienie

Artykuły 1 i 3 PN, które odpowiednio dotyczą jego celów i zakresu, odnoszą się do 
„korzystania” z zasobów genetycznych, a nie zwykłego do nich dostępu. Artykuł 1 PN 
stwierdza, że „celem niniejszego Protokołu jest sprawiedliwy i równy podział korzyści 
wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych”.  

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie nie ogranicza 
możliwości dokonywania przez państwa 
członkowskie krajowej wykładni 
dyrektywy 98/44/WE w sprawie ochrony 
prawnej wynalazków 
biotechnologicznych. W szczególności 
należy zagwarantować wykorzystywanie 
materiału biologicznego do celów 
hodowli, odkrywania lub tworzenia 
innych odmian roślin oraz 
wykorzystywanie przez rolników swoich 
zbiorów do rozmnażania płciowego lub 
wegetatywnego we własnych 
gospodarstwach.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. „pochodna” oznacza naturalnie 
występujący związek chemiczny otrzymany 
na skutek ekspresji genów lub 
metabolizmu zasobów biologicznych lub 
genetycznych, nawet jeżeli nie zawiera 
ona funkcjonalnej jednostki dziedziczenia.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. „wykorzystywanie zasobów 
genetycznych” oznacza prowadzenie prac 
badawczo-rozwojowych nad genetycznym 
lub biochemicznym składem zasobów 
genetycznych;

6. „użytkowanie zasobów genetycznych” 
oznacza prowadzenie prac badawczo-
rozwojowych nad genetycznym lub 
biochemicznym składem zasobów 
genetycznych, w tym poprzez zastosowanie 
biotechnologii;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Użytkownicy z należytą starannością 
upewniają się, że dostęp do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi 
uzyskano zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawowymi lub 
wykonawczymi w zakresie dostępu i 
podziału korzyści oraz że – w 
odpowiednich przypadkach – korzyści są 
dzielone w sposób sprawiedliwy i równy, 
w oparciu o wzajemnie uzgodnione 
warunki. Użytkownicy uzyskują, 
przechowują i przekazują kolejnym 
użytkownikom informacje związane z 
dostępem i podziałem korzyści.

1. Użytkownicy z należytą starannością 
upewniają się, że dostęp do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi 
uzyskano po uprzedniej świadomej zgodzie 
i w oparciu o wzajemnie uzgodnione 
warunki, jak określono w obowiązujących 
przepisach ustawowych lub 
wykonawczych w zakresie dostępu i 
podziału korzyści oraz że – w 
odpowiednich przypadkach – korzyści są 
dzielone w sposób sprawiedliwy i równy, 
w oparciu o wzajemnie uzgodnione 
warunki. Użytkownicy uzyskują, 
przechowują i przekazują kolejnym 
użytkownikom wszystkie informacje i 
dokumenty związane z dostępem i 
podziałem korzyści oraz ze zgodnością z 
przepisami niniejszego rozporządzenia, w 
szczególności wszystkie udokumentowane 
dowody, że w pełni i zgodnie z prawem 
zrealizowano obowiązki dotyczące 
podziału korzyści.
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Uzasadnienie

Należy podkreślić, że użytkownicy są obowiązani do zachowania udokumentowanych 
dowodów, że spełnili obowiązki związane z podziałem korzyści na wzajemnie uzgodnionych 
warunkach.

Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) źródło, z którego bezpośrednio 
uzyskano przedmiotowe zasoby lub 
wiedzę, a także kolejnych użytkowników 
zasobów genetycznych lub wiedzy 
tradycyjnej związanej z tymi zasobami;

3) źródło, z którego bezpośrednio 
uzyskano przedmiotowe zasoby lub 
wiedzę;

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) decyzji w sprawie dostępu oraz 
wzajemnie uzgodnionych warunków, jeżeli 
mają one zastosowanie;

5) zezwoleń na dostęp oraz wzajemnie 
uzgodnionych warunków, jeżeli mają one 
zastosowanie;

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uzyskują odpowiednie zezwolenie na 
dostęp, ustanawiają wzajemnie uzgodnione 
warunki lub wstrzymują wykorzystywanie, 
jeżeli okaże się, że dostęp nie był zgodny z 
obowiązującymi przepisami ustawowymi 

c) uzyskują odpowiednie zezwolenie na 
dostęp oraz ustanawiają wzajemnie 
uzgodnione warunki, jeżeli okaże się, że 
dostęp nie był zgodny z obowiązującymi 
przepisami ustawowymi lub 
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lub wykonawczymi w zakresie dostępu i 
podziału korzyści.

wykonawczymi w zakresie dostępu i 
podziału korzyści.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Przy negocjowaniu wzajemnie 
uzgodnionych warunków z 
dostarczycielami zasobów genetycznych 
lub tradycyjnej wiedzy związanej z 
zasobami genetycznymi użytkownicy 
starają się zapewnić, by takie warunki 
przyczyniały się do zachowania 
różnorodności biologicznej i do 
zrównoważonego korzystania z jej 
składników oraz transferu technologii do 
krajów rozwijających się.

Uzasadnienie

Zgodnie z definicją z art. 1 cele PN zakładają, że podział korzyści powinien także przyczyniać 
się do „ochrony różnorodności biologicznej oraz zrównoważonego użytkowania jej 
elementów”. W art. 1 znajduje się także wyraźne odniesienie do transferu technologii. Jako że 
dostarczyciele i użytkownicy muszą wspólnie ustalić wzajemnie uzgodnione warunki, od nich 
będzie zależało wspólne zapewnienie, by dzięki wzajemnie uzgodnionym warunkom 
różnorodność biologiczna się zwiększała, a nie zmniejszała.

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1-3 
ma zastosowanie jedynie w przypadku 
kolejnych użytkowników, jeśli tacy 
użytkownicy mają dostęp do zasobów 
genetycznych i wykorzystują zasoby 
genetyczne, które mają taką samą formę 
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jak zasoby, do których miał dostęp 
pierwotny użytkownik.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

  -a) przestrzegania szerokich celów 
protokołu z Nagoi, zmierzając do 
sprawiedliwego i zrównoważonego 
podziału korzyści z zastosowania zasobów 
genetycznych, a jednocześnie 
przyczyniając się do zachowania 
różnorodności biologicznej;

Uzasadnienie

Warto przypomnieć, że warunki uznania za wiarygodny zbiór unijny nie powinny mieć tylko 
charakteru technicznego. Należy podkreślić, że pierwszym warunkiem bycia „wiarygodnym” 
jest wykazanie zobowiązania do sprawiedliwego i zrównoważonego podziału korzyści.

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie regularnie 
sprawdzają, czy każdy podlegający ich 
jurysdykcji zbiór włączony do unijnego 
rejestru wiarygodnych zbiorów faktycznie 
stosuje środki określone w ust. 3.

Państwa członkowskie regularnie 
sprawdzają, czy każdy podlegający ich 
jurysdykcji zbiór włączony do unijnego 
rejestru wiarygodnych zbiorów faktycznie 
stosuje środki określone w ust. 3. Przyjęte 
przepisy nie mogą powodować większej 
biurokracji lub generować dodatkowych 
kosztów.
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Właściwe organy i punkt kontaktowy 
ds. dostępu i podziału korzyści udziela 
informacji publicznie oraz potencjalnym 
użytkownikom poszukującym informacji 
w sprawie stosowania w Unii niniejszego 
rozporządzenia i odpowiednich przepisów 
konwencji i protokołu z Nagoi.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie i Komisja 
zwracają się do wszystkich beneficjentów 
publicznych środków na badania 
naukowe obejmujące wykorzystywanie 
zasobów genetycznych i wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi o złożenie oświadczenia, że 
dopełnią obowiązku należytej staranności 
zgodnie z art. 4.

skreślony

Uzasadnienie

Nie ma powodu dla stosowania specjalnych przepisów do beneficjentów publicznych środków 
na badania naukowe. 

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwe organy co dwa lata 
przekazują Komisji informacje otrzymane 

3. Właściwe organy weryfikują informacje
przekazane im na mocy ust. 2 i w ciągu 
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na podstawie ust. 1 i 2. Komisja 
podsumowuje otrzymane informacje i 
udostępnia je systemowi wymiany 
informacji o dostępie i podziale korzyści.

sześciu miesięcy od ich otrzymania 
przekazują je Komisji. Komisja w ciągu 
sześciu miesięcy od otrzymania informacji
podsumowuje otrzymane informacje i 
udostępnia informacje wymagane do 
międzynarodowego świadectwa zgodności
systemowi wymiany informacji o dostępie 
i podziale korzyści oraz do wiadomości 
publicznej, w sposób łatwo dostępny i w 
otwartym formacie.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde stowarzyszenie użytkowników 
może przedłożyć Komisji wniosek o 
uznanie za najlepszą praktykę kombinacji 
procedur, narzędzi lub mechanizmów 
opracowanych i monitorowanych przez to 
stowarzyszenie. Do wniosku należy 
dołączyć dowody i informacje.

1. Każde stowarzyszenie użytkowników
lub organizacji zainteresowanych 
użytkowaniem zasobów genetycznych oraz 
dostępem do tych zasobów i podziałem 
korzyści wynikających z ich 
wykorzystania, posiadających wiedzę 
fachową w tym zakresie, może przedłożyć 
Komisji wniosek o uznanie za najlepszą 
praktykę kombinacji celów, działań,
procedur, narzędzi lub mechanizmów 
opracowanych i monitorowanych przez to 
stowarzyszenie. Do wniosku należy 
dołączyć dowody i informacje. Przy 
rozpatrywaniu wniosków o uznanie za 
najlepszą praktykę Komisja nadaje 
priorytet celom, działaniom, procedurom, 
narzędziom lub mechanizmom, które 
przyczyniają się do:
- różnorodności biologicznej oraz 
zrównoważonego użytkowania jej 
składników;
- transfer technologii,
- likwidacji ubóstwa w krajach 
rozwijających się.
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Uzasadnienie

Protokół z Nagoi zawiera cele i sformułowania, których nie odzwierciedlono we wniosku 
Komisji. Wdrożenie zasad podziału korzyści ma wspierać szersze cele, takie jak zachowanie 
różnorodności biologicznej i likwidacja ubóstwa. „Najlepsza praktyka” powinna obejmować 
cele, a także procedury.

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, przeprowadza się 
zgodnie z okresowo weryfikowanym 
planem i podejściem opartym na analizie 
ryzyka. Opracowując to podejście oparte 
na analizie ryzyka, państwa członkowskie 
przyjmują, że wdrożenie przez danego 
użytkownika najlepszej praktyki uznanej 
na podstawie art. 8 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia lub art. 20 ust. 2 protokołu 
z Nagoi zmniejsza ryzyko 
nieprzestrzegania przepisów przez tego 
użytkownika.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, przeprowadza się 
zgodnie z okresowo weryfikowanym 
planem i podejściem opartym na analizie 
ryzyka, a ich podstawowe zasady są 
określane przez Komisję w drodze aktów 
wykonawczych przyjmowanych w 
procedurze, o której mowa w art. 15 ust. 2. 
Takie podejście uwzględnia fakt, że 
wdrożenie przez danego użytkownika 
najlepszej praktyki uznanej na podstawie 
art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia lub 
art. 20 ust. 2 protokołu z Nagoi zmniejsza 
ryzyko nieprzestrzegania przepisów przez 
tego użytkownika.

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, 
obejmują co najmniej:

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, 
obejmują:
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są 
udostępniane zgodnie z dyrektywą 
2003/4/WE.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są 
udostępniane zgodnie z dyrektywą 
2003/4/WE w łatwo dostępnym, otwartym 
formacie.

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy wymieniają
z właściwymi organami innych państw 
członkowskich oraz z Komisją informacje 
o poważnych niedociągnięciach 
stwierdzonych w trakcie kontroli, 
o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz 
o rodzajach sankcji nałożonych zgodnie 
z art. 11.

2. Właściwe organy wymieniają z 
właściwymi organami innego państwa 
członkowskiego lub innych państw 
członkowskich oraz z Komisją informacje 
o organizacji ich systemu kontroli 
dotyczących przestrzegania przez 
użytkowników przepisów niniejszego 
rozporządzenia oraz o poważnych 
niedociągnięciach stwierdzonych w trakcie 
kontroli, o których mowa w artykułach 9
ust. 4 oraz 10 ust. 1, oraz o rodzajach 
sankcji nałożonych zgodnie z art. 11.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja dąży do dokonania ustaleń z 
Europejskim Urzędem Patentowym i 
Światową Organizacją Własności 
Intelektualnej w celu zagwarantowania, 
że odniesienia do zasobów genetycznych i 
ich pochodzenia są uwzględniane przy 
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rejestracji patentów.

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się unijne forum 
do spraw dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi.

1. Niniejszym ustanawia się unijne forum 
do spraw dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi.
Państwa członkowskie, które zamierzają 
przyjąć zasady w zakresie dostępu do 
zasobów genetycznych najpierw 
przeprowadzają ocenę skutków tych zasad 
i przedkładają wynik tej oceny do 
rozważenia unijnemu forum, zgodnie z 
procedurą ustanowioną w ust. 5 
niniejszego artykułu.

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Unijne forum wnosi wkład w 
uspójnienie warunków dostępu na szczeblu 
Unii dzięki omawianiu związanych z tym 
kwestii, w tym modelu i funkcjonowania 
systemów dostępu ustanowionych w 
państwach członkowskich, uproszczonego 
dostępu do celów badań naukowych o celu 
niekomercyjnym, praktyk związanych z 
dostępem przyjętych przez zbiory w Unii, 
dostępu zainteresowanych podmiotów z 
Unii w państwach trzecich oraz wymiany 
najlepszych praktyk.

2. Unijne forum wnosi wkład w 
uspójnienie warunków dostępu na szczeblu 
Unii dzięki omawianiu związanych z tym 
kwestii, w tym modelu i funkcjonowania 
systemów dostępu ustanowionych w 
państwach członkowskich, uproszczonego 
dostępu do celów badań naukowych o celu 
niekomercyjnym, praktyk związanych z 
dostępem przyjętych przez zbiory w Unii, 
dostępu zainteresowanych podmiotów z 
Unii w państwach trzecich oraz wymiany 
najlepszych praktyk. W szczególności 
forum powinno opowiadać się za tym, by 
w przypadkach, gdy właściwe organy 
pozostawiają wnioski o dostęp bez 
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odpowiedzi, obowiązek należytej 
staranności uznany został za spełniony, a 
dostęp umożliwiony bez żadnych dalszych 
obowiązków.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) podejmują środki wspierające 
użytkowników, które przyczyniają się do 
zachowania różnorodności biologicznej i 
różnorodności kulturowej przy pomocy 
ograniczonych środków, żeby uzyskać 
wiarygodne zbiory;

Uzasadnienie

Należy pomagać projektom o małej skali, np. realizowanym przez rolników i wspólnoty 
lokalne, które przyczyniają się do zachowania różnorodności biologicznej, żeby uzyskać 
„wiarygodne zbiory” określone w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co dziesięć lat po pierwszym 
sprawozdaniu Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania i skuteczności niniejszego 
rozporządzenia na podstawie sprawozdań i 
doświadczeń dotyczących stosowania 
niniejszego rozporządzenia. W swoich 
sprawozdaniach Komisja w szczególności 
uwzględnia skutki administracyjne dla 
publicznych instytucji naukowo-
badawczych, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw. Ponadto uwzględnia 

3. Co dziesięć lat po pierwszym 
sprawozdaniu Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania i skuteczności niniejszego 
rozporządzenia na podstawie sprawozdań i 
doświadczeń dotyczących stosowania 
niniejszego rozporządzenia. W swoich 
sprawozdaniach Komisja w szczególności 
uwzględnia skutki administracyjne dla
poszczególnych sektorów, publicznych 
instytucji naukowo-badawczych, małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw. Ponadto uwzględnia 
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ona konieczność dalszych działań unijnych 
w zakresie dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi.

ona konieczność dalszych działań unijnych 
w zakresie dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi.
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