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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Contexto

A proposta de regulamento em apreciação é necessária para efeitos de implementação do 
Protocolo de Nagoia na União e de ratificação do mesmo pela União. O Protocolo de Nagoia 
(PN), adotado em outubro de 2010, é o resultado direto da Convenção sobre a Diversidade 
Biológica (CDB) que está em vigor na União. Mais especificamente, o PN visa estabelecer 
um conjunto de regras relativas ao acesso aos recursos e à partilha dos benefícios, em relação 
às quais a Convenção fornecia poucos dados.

Na linguagem corrente, a expressão «acesso e partilha dos benefícios» significa, a nível 
internacional, duas coisas:
(1) os países que detêm recursos genéticos devem disponibilizá-los aos operadores públicos 
ou privados que se encontram no exterior das suas fronteiras e que pretendem realizar 
investigação e desenvolver novos produtos («acesso»);
(2) em contrapartida, os benefícios, nomeadamente os lucros, decorrentes da utilização destes 
recursos genéticos devem ser repartidos equitativamente entre o país de origem e os 
operadores («partilha dos benefícios»).

Posição do relator de parecer

Visto que o objetivo do regulamento proposto consiste, essencialmente, em transpor um 
acordo internacional para a legislação da União, o relator de parecer é da opinião de que o 
texto do regulamento proposto deve refletir, sempre que possível, o texto do Protocolo de 
Nagoia.

Por conseguinte, são propostas várias alterações com o intuito de aproximar a linguagem do 
PN da linguagem do futuro regulamento. Em particular, é importante recordar que as regras 
relativas ao acesso aos recursos e partilha dos benefícios pretendem servir um objetivo mais 
amplo, o qual está explicitamente mencionado na CDB e no PN – a conservação da 
diversidade biológica. O PN também define explicitamente alguns objetivos secundários, 
incluindo, por exemplo, a transferência de tecnologias para os países em desenvolvimento. O 
relator de parecer é, portanto, da opinião de que alguma da linguagem utilizada no futuro 
regulamento deve refletir, de forma mais rigorosa, o contexto do PN.

Comentários sobre as alterações propostas

O relator está convencido de que o texto deve incluir uma referência à conservação dos 
recursos genéticos para utilização agrícola na União Europeia e, por conseguinte, propõe uma 
alteração que visa proporcionar assistência aos agricultores e a outros intervenientes locais 
que preservam a biodiversidade – das culturas, por exemplo – localizada nas coleções in situ.
O objetivo seria o de ajudar estes intervenientes de pequena escala a tornarem-se «coleções 
fiáveis da União» nos termos do regulamento proposto. Esta ideia está prevista na alteração 
38.



PE507.964v02-00 4/26 AD\934241PT.doc

PT

Outra alteração importante está relacionada com o âmbito de aplicação (artigo 2.º). De modo 
a garantir a certeza jurídica, deverá ser clarificado que o regulamento se aplica aos recursos 
genéticos que são utilizados e comercializados e não apenas àqueles aos quais foi facultado 
o acesso após a entrada em vigor do PN, uma formulação que está mais próxima do texto 
original do Protocolo.

A proposta da Comissão não faz referência aos direitos de propriedade intelectual (DPI). No 
entanto, o relator é da opinião de que é necessário, no contexto do presente regulamento, 
mencionar expressamente o facto de as novas patentes deverem revelar a origem dos recursos 
genéticos utilizados na criação de um novo produto. O objetivo do PN consiste em criar um 
sistema – dependente da confiança – que ponha os recursos genéticos em circulação por todo 
o mundo, uma vez que tanto os fornecedores como os utilizadores acreditam que irão 
beneficiar com estes fluxos. Pelas mesmas razões – criar um sistema baseado na confiança e 
proporcionar uma alternativa à «biopirataria» – afigura-se pertinente desenvolver regras 
internacionais que visem garantir que as novas patentes assentam em recursos genéticos que 
tenham sido adquiridos legalmente.

Muitas das restantes alterações propostas pelo relator resultam da necessidade, já explicada 
anteriormente, de inserir alguma da linguagem utilizada no PN no futuro regulamento, 
proporcionando mais contexto. Por exemplo, são propostas alterações ao artigo 4.º sobre as 
obrigações dos utilizadores, ao artigo 5.º sobre as coleções fiáveis da União e ao artigo 8.º 
sobre as melhores práticas que relembram os objetivos gerais do PN. A alteração proposta 
para as sanções (artigo 11.º) serve para tornar os exemplos de possíveis sanções mais fáceis 
de compreender.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) A União implementou uma 
«Estratégia de Biodiversidade da UE 
para 2020», com a qual se compromete a 
aumentar a sua contribuição para a 
prevenção da perda da biodiversidade 
mundial até 2020;
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Justificação

A Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) e o Protocolo de Nagoia têm um objetivo 
geral em comum: a conservação da diversidade biológica. Vale a pena relembrar, neste 
texto, que a União tem a sua própria Estratégia de Biodiversidade, que visa prevenir a perda 
da biodiversidade mundial até 2020. 

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Um vasto leque de intervenientes na 
União, incluindo investigadores do mundo 
académico e empresas de vários setores da 
indústria, utiliza recursos genéticos para 
fins de investigação, desenvolvimento e 
comercialização; alguns utilizam também 
os conhecimentos tradicionais associados 
aos recursos genéticos.

(1) Um vasto leque de utilizadores e 
fornecedores na União, incluindo 
investigadores do mundo académico e 
empresas de vários setores da indústria, 
utiliza recursos genéticos para fins de 
investigação, desenvolvimento e 
comercialização; alguns utilizam também 
os conhecimentos tradicionais associados 
aos recursos genéticos. As atividades de 
investigação e desenvolvimento são 
atividades que implicam a análise e o 
estudo da composição genética ou 
bioquímica dos recursos genéticos, bem 
como a criação de inovações e de 
aplicações práticas. O sucesso da 
aplicação do Protocolo de Nagoia 
depende também do modo como os 
utilizadores e os fornecedores de recursos 
genéticos ou de conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos negociam as condições 
acordadas que tenham por resultado 
promover a biodiversidade biológica, em 
conformidade com a «Estratégia da 
Biodiversidade da UE para 2020».

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) Os recursos genéticos representam o 
património genético constituído pelos 
recursos naturais e cultivados ou 
domesticados e desempenham um papel 
significativo e crescente em muitos setores 
económicos, incluindo a produção de 
alimentos, a silvicultura, o 
desenvolvimento de medicamentos ou o 
desenvolvimento de fontes de energia 
renováveis de base biológica.

(2) Os recursos genéticos representam o 
património genético constituído pelos 
recursos naturais e cultivados ou 
domesticados e desempenham um papel 
significativo e crescente em muitos setores 
económicos, incluindo a produção de 
alimentos, a silvicultura, o 
desenvolvimento de medicamentos ou o 
desenvolvimento de fontes de energia 
renováveis de base biológica. Os recursos 
genéticos desempenham um papel de 
relevo na aplicação de estratégias 
adequadas a fim de reconstituir os 
ecossistemas degradados e de recuperar 
as espécies ameaçadas. 

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O acesso aos recursos genéticos e a 
partilha justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da respetiva utilização devem 
responder às necessidades em matéria de 
alimentação correspondentes ao aumento 
da população do planeta.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Protocolo de Nagoia à Convenção 
sobre a Diversidade Biológica relativo ao 
acesso aos recursos genéticos e à partilha 
justa e equitativa dos benefícios 

(6) O Protocolo de Nagoia à Convenção 
sobre a Diversidade Biológica relativo ao 
acesso aos recursos genéticos e à partilha 
justa e equitativa dos benefícios 
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decorrentes da sua utilização («o Protocolo 
de Nagoia») é um Tratado internacional, 
adotado em 29 de outubro de 2010 pelas 
Partes na Convenção. O Protocolo de 
Nagoia alarga significativamente as regras 
gerais fixadas pela Convenção no que 
respeita ao acesso aos recursos e à partilha 
dos benefícios decorrentes da utilização 
dos recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos.

decorrentes da sua utilização («o Protocolo 
de Nagoia») é um Tratado internacional, 
adotado em 29 de outubro de 2010 pelas 
Partes na Convenção. O Protocolo de 
Nagoia pormenoriza mais as regras gerais 
fixadas pela Convenção no que respeita ao 
acesso aos recursos e à partilha dos 
benefícios decorrentes da utilização dos 
recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de garantir a segurança jurídica, 
importa que as regras de execução do 
Protocolo de Nagoia sejam aplicáveis 
apenas aos recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados aos 
recursos genéticos aos quais foi facultado o 
acesso após a entrada em vigor do 
Protocolo de Nagoia na União.

(9) A fim de garantir a segurança jurídica, 
importa que as regras de execução do 
Protocolo de Nagoia sejam aplicáveis 
apenas aos recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados aos 
recursos genéticos aos quais foi facultado o 
acesso ou que foram utilizados após a 
entrada em vigor do Protocolo de Nagoia 
na União.

Justificação

Os artigos 1.º e 3.º do Protocolo de Nagoia (PN), que abordam, respetivamente, os objetivos 
e o âmbito de aplicação, referem-se à «utilização» dos recursos genéticos em vez do mero 
acesso. O artigo 1.º do PN declara que «O objetivo do presente Protocolo é a partilha justa e 
equitativa dos benefícios resultantes da utilização dos recursos genéticos». 

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) De acordo com o Protocolo de 
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Nagoia, há que definir que os 
Estados-Membros não sejam limitados na 
sua interpretação a nível nacional da 
Diretiva 98/44/CE relativa à proteção 
jurídica das invenções biotecnológicas 
(diretiva relativa à patenteabilidade da 
matéria biológica). Em particular, tem de 
ser garantida a utilização de materiais 
biológicos para fins de criação, 
descoberta e desenvolvimento de outras 
variedades de plantas e o uso pelos 
próprios agricultores de culturas de 
reprodução ou multiplicação nas suas 
próprias explorações.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Para assegurar uma aplicação efetiva 
do Protocolo de Nagoia, todos os 
utilizadores de recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados a 
esses recursos devem exercer a devida 
diligência para garantir que o acesso aos 
recursos genéticos e aos conhecimentos 
tradicionais associados que utilizam 
corresponde aos requisitos jurídicos 
aplicáveis e que os seus eventuais 
benefícios são partilhados. Contudo, tendo 
em conta a diversidade dos utilizadores na 
União, estes não devem ser obrigados a 
adotar todos as mesmas medidas para o 
exercício da devida diligência. Por 
conseguinte, só será necessário 
estabelecer as características mínimas das 
medidas de devida diligência. As escolhas 
específicas dos utilizadores quanto aos 
instrumentos e medidas a aplicar no 
exercício da devida diligência devem ser 
baseadas no reconhecimento de melhores 
práticas, bem como em medidas 
complementares de apoio a códigos de 

(14) Para assegurar uma aplicação efetiva 
do Protocolo de Nagoia, todos os 
utilizadores de recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados a 
esses recursos devem exercer a devida 
diligência para garantir que o acesso aos 
recursos genéticos e aos conhecimentos 
tradicionais associados que utilizam 
corresponde aos requisitos jurídicos 
aplicáveis e que os seus eventuais 
benefícios são partilhados. Contudo, tendo 
em conta a diversidade dos utilizadores na 
União, estes não devem ser obrigados a 
adotar todos as mesmas medidas para o 
exercício da devida diligência. Este é o 
caso, em especial, dos utilizadores 
subsequentes, aos quais a obrigação de 
devida diligência só deve aplicar-se se 
esses utilizadores tiverem acesso e 
utilizarem os recursos genéticos na forma 
a que originalmente teve acesso o 
utilizador inicial. A obrigação imposta aos 
utilizadores de conservarem as 
informações relevantes para o acesso e a 
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conduta setoriais, cláusulas contratuais 
modelo e orientações destinadas a 
reforçar a segurança jurídica e a reduzir 
os custos. A obrigação imposta aos 
utilizadores de conservarem as 
informações relevantes para o acesso e a 
partilha de benefícios deve ser temporária e 
corresponder ao lapso de tempo até que 
surja uma inovação.

partilha de benefícios, em particular as 
provas documentadas de que as 
obrigações de partilha dos benefícios 
foram total e legalmente executadas, deve 
ser temporária e corresponder ao lapso de 
tempo até que surja uma inovação.

Justificação

É importante indicar, de forma clara, que os utilizadores são obrigados a manter as provas 
documentais de que cumpriram as suas obrigações de partilha dos benefícios.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) O sucesso da implementação do 
Protocolo de Nagoia depende da 
capacidade dos utilizadores e 
fornecedores de recursos genéticos ou de 
conhecimentos tradicionais associados 
aos recursos genéticos para conseguirem 
negociar termos mutuamente acordados 
que não só conduzam a uma partilha 
justa dos benefícios, mas que também 
contribuam para o objetivo mais lato do 
Protocolo que visa contribuir para a 
conservação da diversidade biológica.

Justificação

Os objetivos do Protocolo da Nagoia, tal como definidos no artigo 1.º, sugerem que as 
atividades de partilha dos benefícios devem contribuir igualmente para «a conservação da 
diversidade biológica e a utilização sustentável dos seus componentes».
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Importa que as melhores práticas 
desenvolvidas pelos utilizadores
desempenhem um papel importante na 
identificação de medidas de devida 
diligência particularmente adequadas para 
assegurar o cumprimento do mecanismo de 
aplicação do Protocolo de Nagoia com 
elevada segurança jurídica e ao menor 
custo. Os utilizadores devem poder 
basear-se nos códigos de conduta em 
matéria de acesso e partilha de benefícios 
desenvolvidos para o setor académico e as 
diferentes indústrias. As associações de 
utilizadores devem poder solicitar que a 
Comissão determine se um conjunto 
específico de procedimentos, instrumentos 
ou mecanismos por elas supervisionados 
deve ou não ser reconhecido como 
melhores práticas. As autoridades 
competentes dos Estados-Membros devem 
verificar se a aplicação por um utilizador 
de uma melhor prática reconhecida reduz o 
risco de incumprimento por esse utilizador 
e justifica ou não que se reduzam os 
controlos do cumprimento. O mesmo se 
aplica às melhores práticas adotadas pelo 
conjunto das Partes no Protocolo de 
Nagoia.

(16) As melhores práticas desenvolvidas 
pelos utilizadores desempenham um papel 
importante na identificação de medidas de 
devida diligência particularmente 
adequadas para assegurar o cumprimento 
do mecanismo de aplicação do Protocolo 
de Nagoia com elevada segurança jurídica 
e ao menor custo. Os utilizadores devem 
poder basear-se nos códigos de conduta em 
matéria de acesso e partilha de benefícios 
desenvolvidos para o setor académico e as 
diferentes indústrias. As associações de 
utilizadores devem poder solicitar que a 
Comissão determine se um conjunto 
específico de objetivos, atividades,
procedimentos, instrumentos ou 
mecanismos por elas supervisionados deve 
ou não ser reconhecido como melhores 
práticas. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem verificar se a 
aplicação por um utilizador de uma melhor 
prática reconhecida reduz o risco de 
incumprimento por esse utilizador e 
justifica ou não que se reduzam os 
controlos do cumprimento. O mesmo se 
aplica às melhores práticas adotadas pelo 
conjunto das Partes no Protocolo de 
Nagoia.

Justificação

As «melhores práticas» não devem abranger apenas os procedimentos, os instrumentos ou os 
mecanismos, devendo também incluir os objetivos e as atividades.
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As coleções são uma fonte 
importante de recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados aos 
recursos genéticos utilizados na União.
Deve ser instituído um sistema de coleções 
fiáveis da União, assegurando que as 
coleções inscritas no registo das coleções 
fiáveis da União respeitam efetivamente a 
obrigação de só fornecer a terceiros as 
amostras de recursos genéticos quando 
acompanhadas de um documento que 
atesta que foram adquiridas legalmente e, 
se for caso disso, que foram estabelecidos 
termos mutuamente acordados. A 
instauração de um sistema de coleções 
fiáveis da União contribuiria para diminuir 
consideravelmente o risco de utilização na 
União de recursos genéticos adquiridos 
ilegalmente. Cabe às autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
assegurar que uma coleção cumpre os 
critérios para ser considerada coleção 
fiável da União. Deve considerar-se que os 
utilizadores que adquirem um recurso 
genético proveniente de uma coleção 
inscrita no registo da União exerceram a 
devida diligência na obtenção de todas as 
informações necessárias, o que é 
particularmente vantajoso para os 
investigadores do mundo académico e as 
pequenas e médias empresas.

(19) As coleções são a fonte mais acessível
de recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos utilizados na União. Deve ser 
instituído um sistema de coleções fiáveis 
da União, assegurando que as coleções 
inscritas no registo das coleções fiáveis da 
União respeitam efetivamente a obrigação 
de só fornecer a terceiros as amostras de 
recursos genéticos quando acompanhadas 
de um documento que atesta que foram 
adquiridas legalmente e, se for caso disso, 
que foram estabelecidos termos 
mutuamente acordados. A instauração de 
um sistema de coleções fiáveis da União 
contribuiria para diminuir 
consideravelmente o risco de utilização na 
União de recursos genéticos adquiridos 
ilegalmente. Cabe às autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
assegurar que uma coleção cumpre os 
critérios para ser considerada coleção 
fiável da União, incluindo a demonstração 
da capacidade de respeitar os objetivos 
gerais do Protocolo de Nagoia em termos 
de partilha justa e equitativa dos 
benefícios decorrentes da utilização dos 
recursos genéticos e de contribuição para 
a conservação da biodiversidade. Deve 
considerar-se que os utilizadores que 
adquirem um recurso genético proveniente 
de uma coleção inscrita no registo da 
União exerceram a devida diligência na 
obtenção de todas as informações 
necessárias, o que é particularmente 
vantajoso para os investigadores do mundo 
académico e as pequenas e médias 
empresas.
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Justificação

É importante enfatizar que as condições para que uma coleção seja considerada coleção 
fiável da União não devem ser apenas técnicas. A primeira condição para que seja 
considerada «fiável» é a sua capacidade de implementar uma partilha justa e equitativa dos 
benefícios.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) O presente regulamento tem por 
objetivo limitar os riscos de utilização, na 
União, de recursos genéticos ou 
conhecimentos tradicionais associados aos 
recursos genéticos adquiridos de forma 
ilegal e favorecer a partilha justa e 
equitativa dos benefícios decorrentes da 
utilização de recursos genéticos ou 
conhecimentos tradicionais associados aos 
recursos genéticos com base em termos 
mutuamente acordados. Esses objetivos 
não podem ser alcançados pelos 
Estados-Membros individualmente e 
podem pois, dada a sua dimensão e para 
garantir o funcionamento do mercado 
interno, ser melhor alcançados a nível da 
União. A União pode, pois, adotar medidas 
em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade estabelecido no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aqueles objetivos.

(28) O presente regulamento tem por 
objetivo limitar os riscos de utilização, na 
União, de recursos genéticos ou 
conhecimentos tradicionais associados aos 
recursos genéticos adquiridos de forma 
ilegal e favorecer a partilha justa e 
equitativa dos benefícios decorrentes da 
utilização de recursos genéticos ou 
conhecimentos tradicionais associados aos 
recursos genéticos com base em termos 
mutuamente acordados. Esses objetivos 
não podem ser alcançados pelos 
Estados-Membros individualmente e 
podem pois, dada a sua dimensão e para 
garantir o funcionamento do mercado 
interno, ser melhor alcançados a nível da 
União. A União pode, pois, adotar medidas 
em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade estabelecido no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aqueles objetivos.
Mas um dos objetivos do presente 
regulamento é também a partilha justa e 
equitativa dos benefícios decorrentes da 
utilização de recursos genéticos, 
contribuindo desta forma para a 
conservação da diversidade biológica, em 
conformidade com as orientações da 
«Estratégia da Biodiversidade da UE para 
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2020».

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) O objetivo do presente regulamento é 
a partilha justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da utilização dos recursos 
genéticos, contribuindo, desta forma, para 
a conservação da diversidade biológica e 
a utilização sustentável dos seus 
componentes, em conformidade com os 
objetivos da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica.

Justificação

É importante incluir os objetivos da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) no 
artigo 1.º. O Protocolo de Nagoia é uma continuação da CDB que serve, essencialmente, 
para desenvolver o artigo 15.º da CDB num regime internacional de pleno direito no que diz 
respeito ao acesso e à partilha dos benefícios. 

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece as 
regras relativas ao acesso aos recursos 
genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos, e à 
partilha dos benefícios decorrentes da sua 
utilização, em conformidade com o 
disposto no Protocolo de Nagoia à 
Convenção sobre a Diversidade Biológica 
relativo ao acesso aos recursos genéticos e 
à partilha justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da sua utilização («o Protocolo 

O presente regulamento estabelece as 
regras relativas ao cumprimento do regime 
de acesso aos recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados aos 
recursos genéticos, e à partilha dos 
benefícios decorrentes da sua utilização, 
em conformidade com o disposto no 
Protocolo de Nagoia à Convenção sobre a 
Diversidade Biológica relativo ao acesso 
aos recursos genéticos e à partilha justa e 
equitativa dos benefícios decorrentes da 
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de Nagoia»). sua utilização («o Protocolo de Nagoia»).

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável aos 
recursos genéticos sobre os quais os 
Estados exercem direitos soberanos e aos 
conhecimentos tradicionais associados aos 
recursos genéticos acedidos após a entrada 
em vigor do Protocolo de Nagoia na União.
É igualmente aplicável aos benefícios 
decorrentes da utilização dos recursos 
genéticos e dos conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos.

O presente regulamento é aplicável aos 
recursos genéticos sobre os quais os 
Estados exercem direitos soberanos e aos 
conhecimentos tradicionais associados aos 
recursos genéticos acedidos ou utilizados
após a entrada em vigor do Protocolo de 
Nagoia na União. É igualmente aplicável 
aos benefícios decorrentes da utilização 
dos recursos genéticos e dos 
conhecimentos tradicionais associados aos 
recursos genéticos.

Justificação

Os artigos 1.º e 3.º do Protocolo de Nagoia (PN), que abordam, respetivamente, os objetivos 
e o âmbito de aplicação, referem-se à «utilização» dos recursos genéticos em vez do mero 
acesso. O artigo 1.º do PN declara que «O objetivo do presente Protocolo é a partilha justa e 
equitativa dos benefícios resultantes da utilização dos recursos genéticos».  

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento não limita os 
Estados-Membros na sua interpretação a 
nível nacional da Diretiva 98/44/CE 
relativa à proteção jurídica das invenções 
biotecnológicas (diretiva relativa à 
patenteabilidade da matéria biológica). 
Em particular, deve ser garantida a 
utilização de materiais biológicos para 
fins de criação, descoberta e 
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desenvolvimento de outras variedades de 
plantas e o uso pelos próprios agricultores 
de culturas de reprodução ou 
multiplicação nas suas próprias 
explorações.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) «Derivado»: composto bioquímico 
de ocorrência natural resultante da 
expressão genética ou metabolismo dos 
recursos biológicos ou genéticos, mesmo 
que não contenha unidades funcionais de 
hereditariedade;

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Utilização de recursos genéticos»: 
atividades de investigação e 
desenvolvimento relativas à composição 
genética ou bioquímica de recursos 
genéticos;

(6) «Utilização de recursos genéticos»: 
atividades de investigação e 
desenvolvimento relativas à composição 
genética ou bioquímica de recursos 
genéticos, incluindo através da aplicação 
de biotecnologia;

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os utilizadores devem exercer a devida 
diligência para assegurar que o acesso aos 
recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 

1. Os utilizadores devem exercer a devida 
diligência para assegurar que o acesso aos 
recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
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genéticos utilizados é conforme com a 
legislação ou as disposições 
regulamentares aplicáveis em matéria de 
acesso e de partilha dos benefícios e que os
eventuais benefícios são repartidos de 
forma justa e equitativa com base em 
termos mutuamente acordados. Os 
utilizadores devem obter, conservar e 
transferir para os utilizadores subsequentes 
as informações relevantes em matéria de 
acesso e de partilha dos benefícios.

genéticos utilizados seja efetuado com a
prévia informação e consentimento e com 
base nos termos mutuamente acordados, 
tal como definido pela legislação ou as 
disposições regulamentares aplicáveis em 
matéria de acesso e de partilha dos 
benefícios e que os benefícios são 
repartidos de forma justa e equitativa com 
base em termos mutuamente acordados. Os 
utilizadores devem obter, conservar e 
transferir para os utilizadores subsequentes
todas as informações e documentos 
relevantes em matéria de acesso e de 
partilha dos benefícios e em conformidade 
com as disposições do presente 
regulamento, em particular todas as 
provas documentadas de que as 
obrigações de partilha dos benefícios 
foram total e legalmente executadas.

Justificação

É importante sublinhar que os utilizadores são obrigados a manter as provas documentais de 
que cumpriram as suas obrigações de partilha dos benefícios com base em termos 
mutuamente acordados.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A fonte da qual os recursos ou 
conhecimentos foram diretamente obtidos, 
bem como os utilizadores subsequentes 
dos recursos genéticos ou conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos;

(3) A fonte da qual os recursos ou 
conhecimentos foram diretamente obtidos;
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Alteração 21
Proposta de regulamento

Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) As decisões de acesso e os termos 
mutuamente acordados, quando aplicáveis;

(5) As licenças de acesso e os termos 
mutuamente acordados, quando aplicáveis;

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Obter uma autorização de acesso 
adequada, estabelecer termos mutuamente 
acordados ou interromper a utilização
caso se afigure que o acesso não é 
conforme com as disposições legislativas 
ou regulamentares aplicáveis em matéria 
de acesso e partilha dos benefícios.

(c) Obter uma autorização de acesso 
adequada e estabelecer termos mutuamente 
acordados, caso se afigure que o acesso 
não é conforme com as disposições 
legislativas ou regulamentares aplicáveis 
em matéria de acesso e partilha dos 
benefícios.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Quando negociarem os termos 
mutuamente acordados com os 
fornecedores de recursos genéticos ou de 
conhecimentos tradicionais associados a 
recursos genéticos, os utilizadores devem 
procurar garantir que estes termos 
contribuam para a conservação da 
diversidade biológica e a utilização 
sustentável dos seus componentes e para a 
transferência tecnológica para os países 
em desenvolvimento.
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Justificação

Os objetivos do Protocolo de Nagoia, tal como definidos no artigo 1.º, sugerem que as 
atividades de partilha dos benefícios devem contribuir «para a conservação da diversidade 
biológica e a utilização sustentável dos seus componentes». O artigo 1.º faz igualmente uma 
referência explícita à transferência de tecnologia. Dado que os fornecedores e os utilizadores 
devem, em conjunto, chegar a acordo em relação aos termos mutuamente acordados, cabe a 
ambos garantir que os termos mutuamente acordados aumentem, e não reduzam, a 
biodiversidade.  

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. A obrigação prevista nos n.ºs 1 a 3 do 
presente artigo só é aplicável aos 
utilizadores subsequentes, caso esses 
utilizadores tenham acesso e utilizem os 
recursos genéticos na forma a que 
originalmente teve acesso o utilizador 
inicial.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

  (-a) Respeitar os objetivos gerais do 
Protocolo de Nagoia, trabalhar no sentido 
de conseguir uma partilha justa e 
equitativa dos benefícios decorrentes da 
utilização de recursos genéticos e, 
simultaneamente, contribuir para a 
conservação da biodiversidade;

Justificação

É útil relembrar aqui que as condições para que uma coleção seja considerada coleção fiável 
da União não devem ser apenas técnicas. É importante sublinhar que a primeira condição 
para ser «fiável» consiste em demonstrar um compromisso com uma partilha justa e 
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equitativa dos benefícios.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem verificar 
regularmente se as medidas previstas no n.º 
3 são efetivamente cumpridas para cada 
coleção incluída no registo de coleções 
fiáveis da União e sob a sua jurisdição.

Os Estados-Membros devem verificar 
regularmente se as medidas previstas no n.º 
3 são efetivamente cumpridas para cada 
coleção incluída no registo de coleções 
fiáveis da União e sob a sua jurisdição; as 
disposições adotadas não devem, porém, 
conduzir ao reforço da burocracia ou a 
custos suplementares.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As autoridades competentes e o ponto 
focal para o acesso e a partilha dos 
benefícios devem proporcionar 
aconselhamento ao público e aos 
potenciais utilizadores que procuram 
informações sobre a implementação do 
presente regulamento e das disposições 
relevantes da Convenção e do Protocolo 
de Nagoia na União.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros e a Comissão 
devem exigir que todos os beneficiários de 

Suprimido
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um financiamento público da 
investigação que implique a utilização de 
recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos apresentem uma declaração 
atestando que exercerão a devida 
diligência em conformidade com o 
disposto no artigo 4.º.

Justificação

Não há qualquer razão para aplicar regras específicas aos beneficiários de um 
financiamento público da investigação. 

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes devem
transmitir à Comissão de dois em dois 
anos as informações recebidas nos termos 
dos n.os 1 e 2. A Comissão deve resumir as 
informações recebidas e disponibilizá-las
ao Centro de Intermediação de Informação 
sobre Acesso e Partilha de Benefícios.

3. As autoridades competentes devem
verificar as informações fornecidas nos 
termos do n.º 2 e transmiti-las à Comissão 
no prazo de seis meses a contar da data de 
receção. A Comissão deve, no prazo de 
seis meses a contar da data de receção,
resumir as informações recebidas e
disponibilizar as informações exigidas 
para o certificado internacionalmente 
reconhecido ao Centro de Intermediação 
de Informação sobre Acesso e Partilha de 
Benefícios, bem como ao público, num 
formato aberto facilmente acessível.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer associação de utilizadores 
pode apresentar à Comissão um pedido de 
reconhecimento como melhor prática de 
um conjunto de medidas, instrumentos ou 

1. Qualquer associação de utilizadores ou 
organização com interesse e competências 
na utilização de recursos genéticos e no 
acesso e partilha dos benefícios pode 
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mecanismos que desenvolveu e sobre os 
quais exerce supervisão. O pedido deve ser 
acompanhado de elementos de prova e 
informações.

apresentar à Comissão um pedido de 
reconhecimento como melhor prática de 
um conjunto de objetivos, atividades,
medidas, instrumentos ou mecanismos que 
desenvolveu e sobre os quais exerce 
supervisão. O pedido deve ser 
acompanhado de elementos de prova e 
informações. Ao considerar os pedidos de 
reconhecimento como melhor prática, a 
Comissão deve dar prioridade aos 
objetivos, atividades, medidas, 
instrumentos ou mecanismos que 
contribuam para:
– a conservação da diversidade biológica 
e a utilização sustentável dos seus 
componentes;
– a transferência de tecnologias;
– a erradicação da pobreza nos países em 
desenvolvimento.

Justificação

O Protocolo de Nagoia inclui objetivos e uma linguagem que não estão refletidos na proposta 
da Comissão. A implementação das regras relativas à partilha dos benefícios visa apoiar 
objetivos mais amplos, tais como a conservação da diversidade biológica e a erradicação da 
pobreza. A «melhor prática» deve incluir os objetivos, assim como os procedimentos.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os controlos a que se refere o n.º 1 
devem ser efetuados de acordo com um 
plano revisto periodicamente, segundo uma 
abordagem baseada no risco. Ao 
desenvolver esta abordagem baseada no 
risco, os Estados-Membros devem tomar 
em consideração que a aplicação por um 
utilizador de uma melhor prática 
reconhecida nos termos do artigo 8.º, n.º 2, 
do presente regulamento ou em 
conformidade com o artigo 20.°, n.º 2, do 

2. Os controlos a que se refere o n.º 1 
devem ser efetuados de acordo com um 
plano revisto periodicamente, segundo uma 
abordagem baseada no risco, cujos 
princípios fundamentais serão estipulados 
pela Comissão através de atos de 
execução adotados em conformidade com 
o procedimento de exame referido no 
artigo 15.º, n.º 2. Essa abordagem deve ter 
em conta que a aplicação por um utilizador 
de uma melhor prática reconhecida nos 
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Protocolo de Nagoia reduz o risco de 
incumprimento pelo utilizador.

termos do artigo 8.º, n.º 2, do presente 
regulamento ou em conformidade com o 
artigo 20.°, n.º 2, do Protocolo de Nagoia 
reduz o risco de incumprimento pelo 
utilizador.

Alteração 32
Proposta de regulamento

Artigo 9 – n.° 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os controlos referidos no n.º 1 devem 
incluir, pelo menos, os seguintes 
elementos:

4. Os controlos referidos no n.º 1 devem 
incluir os seguintes elementos:

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações referidas no n.º 1 são 
disponibilizadas nos termos da Diretiva 
2003/4/CE.

2. As informações referidas no n.º 1 são 
disponibilizadas nos termos da
Diretiva 2003/4/CE, num formato aberto 
facilmente acessível.

Alteração 34
Proposta de regulamento

Artigo 12 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem 
trocar informações sobre as deficiências 
graves detetadas pelos controlos referidos 
no artigo 9.º, n.º 1, e sobre os tipos de 
sanções impostas nos termos do artigo 11.º 
com as autoridades competentes dos outros 

2. As autoridades competentes trocam
informações sobre a organização do seu 
sistema de controlo, tendo em vista a 
monitorização do cumprimento do 
presente regulamento pelos utilizadores, e 
sobre as deficiências graves detetadas 
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Estados-Membros e com a Comissão. pelos controlos referidos no artigo 9.º, n.º 
1, e sobre os tipos de sanções impostas nos 
termos do artigo 11.º com as autoridades 
competentes dos outros Estados-Membros 
e com a Comissão.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão deve procurar 
estabelecer acordos com o Instituto 
Europeu de Patentes e com a 
Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual para garantir que as 
referências aos recursos genéticos e às 
suas origens sejam incluídas nos registos 
das patentes.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. É estabelecida uma plataforma da União 
sobre o acesso aos recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados aos 
recursos genéticos.

1. É estabelecida uma plataforma da União 
sobre o acesso aos recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados aos 
recursos genéticos. Os Estados-Membros 
que prevejam a adoção de regras de 
acesso no que diz respeito aos seus 
recursos genéticos devem primeiro 
realizar uma avaliação do impacto dessas 
regras e enviar o resultado dessa 
avaliação à plataforma da União para 
análise, de acordo com o procedimento 
previsto no n.º 5 do presente artigo.
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Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A plataforma da União deve contribuir 
para racionalizar as condições de acesso a 
nível da União, favorecendo uma discussão 
sobre as questões conexas, nomeadamente 
a conceção e a eficácia dos regimes de 
acesso estabelecidos pelos 
Estados-Membros, o acesso simplificado 
para a investigação não comercial, as 
práticas de acesso das coleções na União, o 
acesso das partes interessadas da União em 
países terceiros e o intercâmbio de 
melhores práticas.

2. A plataforma da União deve contribuir 
para racionalizar as condições de acesso a 
nível da União, favorecendo uma discussão 
sobre as questões conexas, nomeadamente 
a conceção e a eficácia dos regimes de 
acesso estabelecidos pelos 
Estados-Membros, o acesso simplificado 
para a investigação não comercial, as 
práticas de acesso das coleções na União, o 
acesso das partes interessadas da União em 
países terceiros e o intercâmbio de 
melhores práticas. Em particular, a 
plataforma deve defender que, sempre que 
as entidades competentes deixem pedidos 
de acesso sem resposta, a obrigação de 
devida diligência seja considerada 
cumprida e o acesso seja feito sem 
quaisquer outras obrigações.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 14 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Tomar medidas para apoiar os 
utilizadores que contribuam para a 
conservação da diversidade biológica e da 
diversidade cultural e que tenham meios 
limitados para se tornarem coleções 
fiáveis;

Justificação

É importante ajudar os projetos de pequena escala – desenvolvidos, por exemplo, por 
agricultores e comunidades locais – que contribuem para a preservação da diversidade 
biológica a tornarem-se «coleções fiáveis», tal como definido no presente regulamento.
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Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. De dez em dez anos após o seu primeiro 
relatório, a Comissão deve analisar, com 
base nos relatórios e na experiência 
adquirida com a aplicação do presente 
regulamento, o funcionamento e a eficácia 
do mesmo. No seu relatório, a Comissão 
deve, nomeadamente, debruçar-se sobre as 
consequências administrativas para as 
instituições de investigação públicas, 
pequenas ou médias empresas e 
microempresas. Deve também analisar a 
necessidade de prosseguir a ação da União 
no que respeita ao acesso aos recursos 
genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos.

3. De dez em dez anos após o seu primeiro 
relatório, a Comissão deve analisar, com 
base nos relatórios e na experiência 
adquirida com a aplicação do presente 
regulamento, o funcionamento e a eficácia 
do mesmo. No seu relatório, a Comissão 
deve, nomeadamente, debruçar-se sobre as 
consequências administrativas para setores 
específicos, para as instituições de 
investigação públicas, pequenas ou médias 
empresas e microempresas. Deve também 
analisar a necessidade de prosseguir a ação 
da União no que respeita ao acesso aos 
recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos.



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

PT

PROCESSO

Título Acesso aos recursos genéticos e à partilha justa e equitativa dos 
benefícios decorrentes da sua utilização na União

Referências COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD)

Comissão competente quanto ao fundo
       Data de comunicação em sessão

ENVI
19.11.2012

Parecer emitido por
       Data de comunicação em sessão

AGRI
19.11.2012

Relator(a) de parecer
       Data de designação

José Bové
3.12.2012

Relator(a) de parecer substituído(a) Martin Häusling

Exame em comissão 24.4.2013

Data de aprovação 30.5.2013

Resultado da votação final +:
–:
0:

31
0
0

Deputados presentes no momento da 
votação final

Eric Andrieu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica 
Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert 
Dorfmann, Robert Dušek, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin 
Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, George 
Lyon, Mairead McGuinness, James Nicholson, Wojciech Michał 
Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo 
Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 
Alyn Smith, Ewald Stadler, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, 
Janusz Wojciechowski

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Marian Harkin, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suplente(s) (n.º 2 do art. 187.º) 
presente(s) no momento da votação final

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jens Nilsson


