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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context

Propunerea de regulament supusă examinării este necesară în scopul implementării 
protocolului de la Nagoya pe teritoriul Uniunii și al facilitării ratificării acestuia. Protocolul de 
la Nagoya (PN), adoptat în octombrie 2010, derivă direct din Convenția privind diversitatea 
biologică (CDB), care este în vigoare în Uniune. Mai precis, PN își propune să stabilească un 
set de norme privind accesul și distribuirea beneficiilor (ADB) în privința cărora CDB nu 
oferă prea multe detalii. 

Pe înțelesul tuturor, expresia „accesul și distribuirea beneficiilor”, la nivel internațional 
înseamnă două lucruri: 
(1) țările care dispun de resurse genetice ar trebui să le pună la dispoziția operatorilor publici 
sau privați din alte țări care doresc să desfășoare cercetări și să dezvolte noi produse 
(„acces”);
(2) în schimb, beneficiile, îndeosebi profituri, obținute din utilizarea unor asemenea resurse 
genetice ar trebui împărțite în mod echitabil între țara de origine și operatorii respectivi 
(„distribuirea beneficiilor”).

Poziția raportorului pentru aviz

Cum obiectivul regulamentului propus este, în principiu, transpunerea unui acord 
internațional în legislația Uniunii, raportorul pentru aviz consideră că, ori de câte ori este 
posibil, textul regulamentului propus ar trebui să reflecte textul Protocolului de la Nagoya. 

De aceea, am propus o serie de amendamente pentru a apropia mai mult textul PN de cel al 
viitorului regulament. În special, este important de reamintit că normele care reglementează 
accesul și distribuirea beneficiilor (ADB) sunt menite să slujească un obiectiv mai larg, care 
este menționat explicit în CDB și PN, și anume conservarea diversității biologice. PN, 
definește, de asemenea, în mod explicit unele obiective secundare, inclusiv, de exemplu, 
transferul de tehnologie către țările în curs de dezvoltare. Raportorul pentru aviz are 
sentimentul că unele formulări din viitorul regulament ar trebui să reflecte cu mai multă 
rigoare contextul PN.

Comentarii pe marginea amendamentelor propuse

Raportorul este convins că textul ar trebui să cuprindă o trimitere la conservarea resurselor 
genetice de uz agricol în Uniunea Europeană, motiv pentru care propune un amendament care 
urmărește să ofere ajutor pentru fermieri și alți actori locali care ocrotesc biodiversitatea, de 
exemplu, culturile situate în colecții in situ. Obiectivul ar fi acela de a-i ajuta pe acești mici 
fermieri să devină „colecții fiabile ale Uniunii” în sensul regulamentului propus. Ideea este
enunțată la amendamentul 38.

Un alt amendament important se referă la domeniul de aplicare (articolul 2). Pentru a conferi 
certitudine juridică trebuie clarificat faptul că regulamentul se aplică resurselor genetice care 
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sunt utilizate și comercializate, și nu pur și simplu accesate, după intrarea în vigoare a PN, o 
formulare care se apropie mai mult de textul original al Protocolului.

Propunerea Comisiei nu se referă la drepturile de proprietate intelectuală (DPI); cu toate 
acestea, raportorul consideră necesar, în contextul prezentului regulament, să existe o 
trimitere la faptul că noile brevete ar trebui să dezvăluie originea resurselor genetice utilizate 
la crearea unui nou produs. Obiectivul PN este de a crea un sistem, bazat pe încredere, în 
cadrul căruia resursele genetice vor circula în toată lumea din moment ce atât furnizorii, cât și 
beneficiarii simt că vor avea de câștigat de pe urma unor astfel de fluxuri. Din aceleași 
motive, și anume construirea unui sistem bazat pe încredere și care să ofere o alternativă la 
„bio-piraterie”, are rost să se elaboreze norme internaționale menite să garanteze că noile 
brevete se bazează pe resurse genetice obținute în mod legal.

Multe dintre celelalte amendamente propuse de raportorul pentru aviz reflectă necesitatea, 
deja explicată mai sus, de a insera unele formulări din PN în viitorul regulament, pentru a 
clarifica mai bine contextul. De exemplu, se propun amendamente la articolul 4 privind 
obligațiile utilizatorilor, articolul 5 privind colecțiile fiabile ale Uniunii și articolul 8 privind 
cele mai bine practici reamintind obiectivele generale ale PN. Amendamentul propus privitor 
la sancțiuni (articolul 11) își propune să facă mai ușor de înțeles exemplele de posibile 
sancțiuni.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Uniunea a lansat o „Strategie a UE 
în domeniul diversității pentru 2020” care 
se angajează să ducă la un nivel superior 
contribuția sa la evitarea pierderii 
biodiversității pe plan mondial până în 
2020;

Justificare

Convenția privind diversitatea biologică (CDB) și Protocolul de la Nagoya au un obiectiv 
comun: conservarea diversității biologice; Este bine de reamintit în acest text că Uniunea a 
lansat o strategie proprie în domeniul diversității care urmărește evitarea pierderii 
biodiversității pe plan mondial până în 2020. 



AD\934241RO.doc 5/25 PE507.964v02-00

RO

Amendamentul 2
Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O gamă largă de protagoniști din 
Uniune, inclusiv cercetători universitari și 
companii din diferite sectoare ale 
industriei, utilizează resurse genetice 
pentru scopuri legate de cercetare, 
dezvoltare și comercializare, iar unii dintre 
aceștia utilizează, de asemenea, cunoștințe 
tradiționale asociate cu resursele genetice.

(1) O gamă largă de utilizatori și furnizori
din Uniune, inclusiv cercetători universitari 
și companii din diferite sectoare ale 
industriei, utilizează resurse genetice 
pentru scopuri legate de cercetare, 
dezvoltare și comercializare, iar unii dintre 
aceștia utilizează, de asemenea, cunoștințe 
tradiționale asociate cu resursele genetice.
Activitățile de cercetare și dezvoltare sunt 
acele activități care presupun analiza și 
studiul compoziției genetice sau 
biochimice a resurselor genetice, dar și 
crearea de inovații și de aplicații practice. 
Implementarea cu succes a Protocolului 
de la Nagoya depinde și de modul în care 
utilizatorii și furnizorii de resurse genetice 
sau cunoștințe tradiționale asociate 
resurselor genetice negociază între ei 
condiții convenite de comun acord care să 
aibă ca rezultat promovarea conservării 
diversității biologice în conformitate cu 
„Strategia UE 2020 în domeniul 
diversității”.

Amendamentul 3
Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Resursele genetice reprezintă fondul 
genetic al stocurilor naturale și al celor 
cultivate sau domesticite și joacă un rol 
semnificativ și tot mai accentuat în multe 
sectoare economice, inclusiv în producția 

(2) Resursele genetice reprezintă fondul 
genetic al stocurilor naturale și al celor 
cultivate sau domesticite și joacă un rol 
semnificativ și tot mai accentuat în multe 
sectoare economice, inclusiv în producția 
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de alimente, silvicultură, dezvoltarea de 
medicamente sau dezvoltarea de surse 
biologice de energie regenerabilă.

de alimente, silvicultură, dezvoltarea de 
medicamente sau dezvoltarea de surse 
biologice de energie regenerabilă.
resursele genetice joacă un rol 
semnificativ în implementarea unor 
strategii adecvate în vederea reconstituirii 
ecosistemelor degradate și pentru 
recuperarea speciilor amenințate. 

Amendamentul 4
Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Accesul la resurse genetice și 
împărțirea corectă și echitabilă a 
beneficiilor care rezultă din utilizarea 
acestora ar trebui să dea un răspuns 
problemei asigurării necesarului de 
alimente corespunzător creșterii 
populației planetei.

Amendamentul 5
Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Protocolul de la Nagoya referitor la 
accesul la resursele genetice și distribuirea 
corectă și echitabilă a beneficiilor care 
rezultă din utilizarea acestora la Convenția 
privind diversitatea biologică (Protocolul 
de la Nagoya) este un tratat internațional 
adoptat la 29 octombrie 2010 de către 
părțile la Convenție. Protocolul de la 
Nagoya extinde în mod semnificativ
normele generale ale Convenției referitoare 
la acces și la distribuirea beneficiilor 
asupra utilizării resurselor genetice și a 
cunoștințelor tradiționale asociate cu 

(6) Protocolul de la Nagoya referitor la 
accesul la resursele genetice și distribuirea 
corectă și echitabilă a beneficiilor care 
rezultă din utilizarea acestora la Convenția 
privind diversitatea biologică (Protocolul 
de la Nagoya) este un tratat internațional 
adoptat la 29 octombrie 2010 de către 
părțile la Convenție. Protocolul de la 
Nagoya prezintă mai în detaliu normele 
generale ale Convenției referitoare la acces 
și la distribuirea beneficiilor asupra 
utilizării resurselor genetice și a 
cunoștințelor tradiționale asociate cu 
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resursele genetice. resursele genetice.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În scopul asigurării securității juridice, 
este important ca normele de implementare 
a Protocolului de la Nagoya să se aplice 
numai resurselor genetice și cunoștințelor 
tradiționale asociate cu resursele genetice 
la care se obține accesul după intrarea în 
vigoare a Protocolului de la Nagoya pentru 
Uniune.

(9) În scopul asigurării securității juridice, 
este important ca normele de implementare 
a Protocolului de la Nagoya să se aplice 
numai resurselor genetice și cunoștințelor 
tradiționale asociate cu resursele genetice 
la care se obține accesul și care sunt 
utilizate după intrarea în vigoare a 
Protocolului de la Nagoya pentru Uniune.

Justificare

Articolele 1 și 3 din Protocolul de la Nagoya (PN) referitoare la obiective și domeniu de 
aplicare, se referă la „utilizarea” resurselor generice, mai degrabă decât la simpla lor 
accesare. Articolul 1 din PN stipulează că „obiectivul prezentului protocol este distribuirea 
corectă și echitabilă a beneficiilor obținute din utilizarea resurselor genetice”. 

Amendamentul 7
Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) În conformitate cu Protocolul de la 
Nagoya, trebuie să se precizeze faptul că 
statele membre nu sunt supuse unor 
restricții în interpretarea dată la nivel 
național Directivei 98/44/CE privind 
protecția juridică a invențiilor 
biotehnologice. În special, trebuie să se 
garanteze utilizarea materialelor biologice 
pentru cultivarea, descoperirea sau 
dezvoltarea unor alte varietăți de plante și 
utilizarea recoltelor de către agricultori 
pentru activități de propagare sau 
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multiplicare realizate de ei înșiși pe 
propria exploatație.

Amendamentul 8
Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Cu scopul de a garanta o 
implementare eficientă a Protocolului de la 
Nagoya, toți utilizatorii de resurse genetice 
și cunoștințe tradiționale asociate cu astfel 
de resurse trebuie să exercite diligența 
necesară pentru a se asigura că accesul la 
resursele genetice și cunoștințele 
tradiționale asociate utilizate a fost obținut 
în conformitate cu cerințele juridice 
aplicabile și că, după caz, beneficiile sunt 
distribuite. Cu toate acestea, având în 
vedere diversitatea utilizatorilor din cadrul 
Uniunii, nu este oportun ca toți utilizatorii 
să fie obligați să ia aceleași măsuri pentru a 
exercita diligența necesară. Prin urmare, 
nu trebuie să se stabilească decât 
caracteristicile minime ale măsurilor de 
diligență necesară. Deciziile specifice luate 
de către utilizatori cu privire la 
instrumentele și măsurile aplicate pentru 
exercitarea diligenței necesare trebuie să 
fie sprijinite prin recunoașterea celor mai 
bune practici, prin măsuri complementare 
de susținere a codurilor de conduită 
sectoriale și a clauzelor contractuale 
model, precum și prin orientări care 
vizează sporirea securității juridice și 
reducerea costurilor. Obligația impusă 
utilizatorilor de a păstra informațiile 
relevante pentru acces și distribuirea 
beneficiilor trebuie să fie limitată în timp, 
în concordanță cu intervalul de timp 
necesar pentru o eventuală inovare.

(14) Cu scopul de a garanta o 
implementare eficientă a Protocolului de la 
Nagoya, toți utilizatorii de resurse genetice 
și cunoștințe tradiționale asociate cu astfel 
de resurse trebuie să exercite diligența 
necesară pentru a se asigura că accesul la 
resursele genetice și cunoștințele 
tradiționale asociate utilizate a fost obținut 
în conformitate cu cerințele juridice 
aplicabile și că, după caz, beneficiile sunt 
distribuite. Cu toate acestea, având în 
vedere diversitatea utilizatorilor din cadrul 
Uniunii, nu toți utilizatorii trebuie să fie 
obligați să ia aceleași măsuri pentru a 
exercita diligența necesară. Această 
afirmație este valabilă mai ales în cazul 
utilizatorilor ulteriori, când obligația de 
diligență necesară ar trebui să se aplice 
numai atunci când acești utilizatori 
accesează și utilizează resursele genetice 
în forma în care au fost accesate de 
utilizatorul inițial. Obligația impusă 
utilizatorilor de a păstra informațiile 
relevante pentru acces și distribuirea 
beneficiilor, în special documente care să 
ateste îndeplinirea deplină și conform 
legii a obligațiilor legate de împărțirea 
beneficiilor, trebuie să fie limitată în timp, 
în concordanță cu intervalul de timp 
necesar pentru o eventuală inovare.
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Justificare

Este important să se enunțe clar că utilizatorii sunt obligați să păstreze documente care să 
ateste îndeplinirea obligațiilor legate de împărțirea beneficiilor.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Implementarea cu succes a 
Protocolului de la Nagoya depinde de 
modul în care utilizatorii și furnizorii de 
resurse genetice sau cunoștințe 
tradiționale asociate resurselor genetice 
negociază între ei condiții convenite de 
comun acord care să aibă ca rezultat nu 
doar împărțirea echitabilă a beneficiilor, 
ci și să contribuie la obiectivul mai larg al 
Protocolului, acela de a ajuta la 
conservarea diversității biologice.

Justificare

Obiectivele Protocolului de la Nagoya, potrivit definiției de la articolul 1 al acestuia, 
sugerează că activitățile de împărțire a beneficiilor ar trebui să contribuie și la „conservarea 
diversității biologice și utilizarea sustenabilă a componentelor sale”.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Cele mai bune practici dezvoltate de 
către utilizatori trebuie să joace un rol 
important în identificarea măsurilor de 
diligență necesară care sunt deosebit de 
adecvate pentru asigurarea respectării 
sistemului de implementare a Protocolului 
de la Nagoya în condiții de securitate 
juridică ridicată și la costuri scăzute.

(16) Cele mai bune practici dezvoltate de 
către utilizatori au un rol important în 
identificarea măsurilor de diligență 
necesară care sunt deosebit de adecvate 
pentru asigurarea respectării sistemului de 
implementare a Protocolului de la Nagoya 
în condiții de securitate juridică ridicată și 
la costuri scăzute. Utilizatorilor trebuie să 
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Utilizatorilor trebuie să li se permită să se 
bazeze pe codurile de conduită existente 
privind accesul și distribuirea beneficiilor, 
care au fost elaborate pentru sectorul 
academic și diferite industrii. Asociațiile de 
utilizatori trebuie să poată solicita Comisiei 
să determine dacă o combinație specifică 
de proceduri, instrumente sau mecanisme, 
asupra căreia o asociație exercită 
supraveghere, poate fi recunoscută ca 
făcând parte din categoria celor mai bune 
practici. Autoritățile competente din statele 
membre trebuie să țină cont de faptul că 
implementarea de către un utilizator a unei 
bune practici recunoscute reduce riscul 
utilizatorului respectiv de nerespectare a 
normelor și justifică o reducere a 
controalelor privind respectarea normelor.
Același lucru trebuie să se aplice și în cazul 
celor mai bune practici adoptate de către 
ansamblul părților la Protocolul de la 
Nagoya.

li se permită să se bazeze pe codurile de 
conduită existente privind accesul și 
distribuirea beneficiilor, care au fost 
elaborate pentru sectorul academic și 
diferite industrii. Asociațiile de utilizatori 
trebuie să poată solicita Comisiei să 
determine dacă o combinație specifică de
obiective, activități, proceduri, instrumente 
sau mecanisme, asupra căreia o asociație 
exercită supraveghere, poate fi recunoscută 
ca făcând parte din categoria celor mai 
bune practici. Autoritățile competente din 
statele membre trebuie să țină cont de 
faptul că implementarea de către un 
utilizator a unei bune practici recunoscute 
reduce riscul utilizatorului respectiv de 
nerespectare a normelor și justifică o 
reducere a controalelor privind respectarea 
normelor. Același lucru trebuie să se aplice 
și în cazul celor mai bune practici adoptate 
de către ansamblul părților la Protocolul de 
la Nagoya.

Justificare

„Cele mai bune practici” ar trebui să se refere nu doar la proceduri, instrumente sau 
mecanisme, ci să includă și obiective și activități.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Colecțiile sunt principalii furnizori de 
resurse genetice și cunoștințe tradiționale 
asociate cu resursele genetice utilizate în 
Uniune. Trebuie să se instituie un sistem de 
colecții fiabile ale Uniunii. Acesta ar 
garanta că, în cazul colecțiilor incluse în 
registrul colecțiilor fiabile ale Uniunii, se 
aplică efectiv măsurile potrivit cărora 
eșantioanele de resurse genetice sunt 
furnizate persoanelor terțe numai dacă sunt 
însoțite de o documentație care să 

(19) Colecțiile sunt cei mai accesibili
furnizori de resurse genetice și cunoștințe 
tradiționale asociate cu resursele genetice 
utilizate în Uniune. Trebuie să se instituie 
un sistem de colecții fiabile ale Uniunii.
Acesta garantează că, în cazul colecțiilor 
incluse în registrul colecțiilor fiabile ale 
Uniunii, se aplică efectiv măsurile potrivit 
cărora eșantioanele de resurse genetice sunt 
furnizate persoanelor terțe numai dacă sunt 
însoțite de o documentație care să 
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demonstreze obținerea pe cale legală și 
stabilirea de condiții convenite de comun 
acord, după caz. Un sistem de colecții 
fiabile ale Uniunii ar trebui să diminueze 
substanțial riscul de a se utiliza resurse 
genetice obținute pe cale ilegală în Uniune.
Autoritățile competente din statele membre 
ar verifica dacă o colecție îndeplinește 
cerințele de recunoaștere drept colecție 
fiabilă a Uniunii. Trebuie să se considere 
că utilizatorii care obțin o resursă genetică 
dintr-o colecție înscrisă în registrul Uniunii 
au exercitat diligența necesară în ceea ce 
privește căutarea tuturor informațiilor 
necesare. Acest lucru ar trebui să se 
dovedească a fi deosebit de avantajos 
pentru cercetătorii universitari, precum și 
pentru întreprinderile mici și mijlocii.

demonstreze obținerea pe cale legală și 
stabilirea de condiții convenite de comun 
acord, după caz. Un sistem de colecții 
fiabile ale Uniunii ar trebui să diminueze 
substanțial riscul de a se utiliza resurse 
genetice obținute pe cale ilegală în Uniune.
Autoritățile competente din statele membre 
ar verifica dacă o colecție îndeplinește 
cerințele de recunoaștere drept colecție 
fiabilă a Uniunii, inclusiv capacitatea 
demonstrată de a respecta obiectivele largi 
ale Protocolului de la Nagoya în ceea ce 
privește împărțirea corectă și echitabilă a 
beneficiilor obținute din utilizarea 
resurselor genetice și contribuția la 
conservarea biodiversității. Trebuie să se 
considere că utilizatorii care obțin o resursă 
genetică dintr-o colecție înscrisă în 
registrul Uniunii au exercitat diligența 
necesară în ceea ce privește căutarea 
tuturor informațiilor necesare. Acest lucru 
ar trebui să se dovedească a fi deosebit de 
avantajos pentru cercetătorii universitari, 
precum și pentru întreprinderile mici și 
mijlocii.

Justificare

Este important să se evidențieze că pentru a fi considerată o colecție fiabilă a Uniunii nu 
trebuie îndeplinite doar condiții tehnice. Prima condiție pentru a fi „fiabil” este capacitatea 
de a realiza o împărțire corectă și echitabilă a beneficiilor.

Amendamentul 12
Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Obiectivele prezentului regulament 
sunt minimizarea riscului de a se utiliza 
resurse genetice sau cunoștințe tradiționale 
asociate cu resursele genetice obținute pe 
cale ilegală în Uniune și sprijinirea 
distribuirii corecte și echitabile a 
beneficiilor care rezultă din utilizarea 

(28) Obiectivele prezentului regulament 
sunt minimizarea riscului de a se utiliza 
resurse genetice sau cunoștințe tradiționale 
asociate cu resursele genetice obținute pe 
cale ilegală în Uniune și sprijinirea 
distribuirii corecte și echitabile a 
beneficiilor care rezultă din utilizarea 
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resurselor genetice sau a cunoștințelor 
tradiționale asociate cu resursele genetice 
în condiții convenite de comun acord. 
Aceste obiective nu pot fi atinse de către 
statele membre în mod individual și, prin 
urmare, dată fiind amploarea lor și în 
vederea asigurării funcționării pieței 
interne, pot fi realizate mai bine la nivelul 
Uniunii. În consecință, Uniunea poate 
adopta măsuri, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În conformitate cu 
principiul proporționalității, astfel cum este 
enunțat la articolul respectiv, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea obiectivelor sale.

resurselor genetice sau a cunoștințelor 
tradiționale asociate cu resursele genetice 
în condiții convenite de comun acord. 
Aceste obiective nu pot fi atinse de către 
statele membre în mod individual și, prin 
urmare, dată fiind amploarea lor și în 
vederea asigurării funcționării pieței 
interne, pot fi realizate mai bine la nivelul 
Uniunii. În consecință, Uniunea poate 
adopta măsuri, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În conformitate cu 
principiul proporționalității, astfel cum este 
enunțat la articolul respectiv, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea obiectivelor sale. 
Un alt obiectiv al prezentului regulament 
este distribuirea corectă și echitabilă a 
beneficiilor care rezultă din utilizarea 
resurselor genetice, contribuind astfel la 
conservarea diversității biologice în 
conformitate cu liniile directoare ale 
„Strategiei UE 2020 în domeniul
diversității”.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Obiectivul prezentului regulament 
este distribuirea corectă și echitabilă a 
beneficiilor care rezultă din utilizarea 
resurselor genetice contribuind, astfel, la 
conservarea diversității biologice și 
utilizarea sustenabilă a componentelor 
sale, în conformitate cu obiectivele 
Convenției privind diversitatea biologică.

Justificare

Este important să se includă obiectivele Convenției privind diversitatea biologică (CDB) la 
articolul 1. Protocolul de la Nagoya este o continuare a CDB, care are în principal rolul de a 
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dezvolta articolul 15 al CDB într-un regim internațional de acces și împărțire a beneficiilor 
în toată puterea cuvântului. 

Amendamentul 14
Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește normele 
care reglementează accesul și distribuirea 
beneficiilor în ceea ce privește resursele 
genetice și cunoștințele tradiționale 
asociate cu resursele genetice, în 
conformitate cu dispozițiile Protocolului de 
la Nagoya referitor la accesul la resursele 
genetice și distribuirea corectă și echitabilă 
a beneficiilor care rezultă din utilizarea 
acestora la Convenția privind diversitatea 
biologică (Protocolul de la Nagoya).

Prezentul regulament stabilește normele 
care reglementează conformitatea cu 
regimul de acces și distribuirea beneficiilor 
în ceea ce privește resursele genetice și 
cunoștințele tradiționale asociate cu 
resursele genetice, în conformitate cu 
dispozițiile Protocolului de la Nagoya 
referitor la accesul la resursele genetice și 
distribuirea corectă și echitabilă a 
beneficiilor care rezultă din utilizarea 
acestora la Convenția privind diversitatea 
biologică (Protocolul de la Nagoya).

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică resurselor 
genetice asupra cărora statele exercită 
drepturi suverane și cunoștințelor 
tradiționale asociate cu resursele genetice 
la care se obține accesul după intrarea în 
vigoare a Protocolului de la Nagoya pentru 
Uniune. Acesta se aplică, de asemenea, 
beneficiilor care rezultă din utilizarea unor 
astfel de resurse genetice și cunoștințelor 
tradiționale asociate cu resursele genetice.

Prezentul regulament se aplică resurselor 
genetice asupra cărora statele exercită 
drepturi suverane și cunoștințelor 
tradiționale asociate cu resursele genetice 
la care se obține accesul sau care sunt 
utilizate după intrarea în vigoare a 
Protocolului de la Nagoya pentru Uniune.
Acesta se aplică, de asemenea, beneficiilor 
care rezultă din utilizarea unor astfel de 
resurse genetice și cunoștințelor 
tradiționale asociate cu resursele genetice.
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Justificare

Articolele 1 și 3 din Protocolul de la Nagoya (PN) referitoare la obiective și domeniu de 
aplicare, se referă la „utilizarea” resurselor generice, mai degrabă decât la simpla lor 
accesare. Articolul 1 din PN stipulează că „obiectivul prezentului protocol este distribuirea 
corectă și echitabilă a beneficiilor obținute din utilizarea resurselor genetice”.  

Amendamentul 16
Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament nu limitează statele 
membre în interpretarea dată de acestea 
Directivei 98/44/CE privind protecția 
juridică a invențiilor biotehnologice. În 
special, se garantează utilizarea 
materialelor biologice pentru cultivarea, 
descoperirea sau dezvoltarea altor 
varietăți de plante și utilizarea recoltelor 
de către agricultori pentru activități de 
propagare sau multiplicare realizate de ei 
înșiși pe propria exploatație.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. „produs derivat” înseamnă un compus 
biochimic care se găsește liber în natură 
și care rezultă din metabolismul sau 
expresia genetică a resurselor biologice 
sau genetice, chiar dacă nu conține 
unități funcționale de ereditate;
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „utilizare de resurse genetice” înseamnă 
desfășurarea de activități de cercetare și 
dezvoltare cu privire la compoziția 
genetică sau biochimică a resurselor 
genetice;

6. „utilizare de resurse genetice” înseamnă 
desfășurarea de activități de cercetare și 
dezvoltare cu privire la compoziția 
genetică sau biochimică a resurselor 
genetice, inclusiv prin aplicarea 
biotehnologiei;

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Utilizatorii trebuie să exercite diligența 
necesară pentru a se asigura că accesul la 
resursele genetice și cunoștințele 
tradiționale asociate cu resursele genetice 
utilizate a fost obținut în conformitate cu
prevederile legislative sau cerințele 
reglementare aplicabile privind accesul și 
distribuirea beneficiilor și că, după caz, 
beneficiile sunt distribuite în mod corect și 
echitabil în condiții convenite de comun 
acord. Utilizatorii trebuie să caute și să
păstreze informațiile relevante pentru acces 
și distribuirea beneficiilor și să le transfere 
utilizatorilor ulteriori.

(1) Utilizatorii trebuie să exercite diligența 
necesară pentru a se asigura că accesul la 
resursele genetice și cunoștințele 
tradiționale asociate cu resursele genetice 
utilizate a fost obținut cu acceptul 
prealabil și în cunoștință de cauză și pe 
baza unor termeni conveniți de comun 
acord conform definiției din prevederile 
legislative sau cerințele reglementare 
aplicabile privind accesul și distribuirea 
beneficiilor și că, după caz, beneficiile sunt 
distribuite în mod corect și echitabil în 
condiții convenite de comun acord.
Utilizatorii trebuie să caute, să păstreze și 
să transfere toate informațiile și 
documentele relevante pentru acces și 
distribuirea beneficiilor și care să ateste 
conformitatea cu dispozițiile prezentului 
regulament, în special documente care să 
ateste îndeplinirea deplină și conform 
legii a obligațiilor legate de împărțirea 
beneficiilor.

Justificare

Este important să se sublinieze că utilizatorii sunt obligați să păstreze documente care să 
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ateste îndeplinirea obligațiilor legate de împărțirea beneficiilor în termeni conveniți de 
comun acord.

Amendamentul 20
Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. sursa de la care au fost obținute direct 
resursele sau cunoștințele, precum și 
utilizatorii ulteriori ai resurselor genetice 
sau ai cunoștințelor tradiționale asociate 
cu aceste resurse;

3. sursa de la care au fost obținute direct 
resursele sau cunoștințele;

Amendamentul 21
Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. deciziile de acces și condițiile convenite 
de comun acord, acolo unde este aplicabil;

5. permisele de acces și condițiile 
convenite de comun acord, acolo unde este 
aplicabil;

Amendamentul 22
Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să obțină un permis de acces 
corespunzător, să stabilească condiții 
convenite de comun acord sau să înceteze 
utilizarea în cazurile în care se pare că 
accesul nu a fost în conformitate cu 
prevederile legislative sau cerințele 
reglementare aplicabile privind accesul și 
distribuirea beneficiilor.

(c) să obțină un permis de acces 
corespunzător și să stabilească condiții 
convenite de comun acord în cazurile în 
care se pare că accesul nu a fost în 
conformitate cu prevederile legislative sau 
cerințele reglementare aplicabile privind 
accesul și distribuirea beneficiilor.
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Atunci când utilizatorii și furnizorii 
de resurse genetice sau cunoștințe 
tradiționale asociate resurselor genetice 
negociază între ei condiții convenite de 
comun acord, ei încearcă să facă astfel 
încât termenii respectivi să contribuie la 
conservarea diversității biologice și 
utilizarea sustenabilă a componentelor 
sale și la transferul tehnologic către țările 
în curs de dezvoltare.

Justificare

Obiectivele Protocolului de la Nagoya, potrivit definiției de la articolul 1 al acestuia, 
sugerează că activitățile de împărțire a beneficiilor ar trebui să contribuie la „conservarea 
diversității biologice și utilizarea sustenabilă a componentelor sale”. Articolul 1 face, de 
asemenea, explicit trimitere la transferul tehnologic. Având în vedere că furnizorii și 
utilizatorii trebuie să convină asupra unor termeni, va fi de datoria lor să garanteze că 
respectivii termeni duc la creșterea, și nu la reducerea biodiversității.  

Amendamentul 24
Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Obligația menționată la alineatele 
(1)-(3) se aplică numai în cazul 
utilizatorilor ulteriori, când acești 
utilizatori accesează și utilizează resursele 
genetice în forma în care au fost accesate 
de utilizatorul inițial.
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera - a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

  (-a) de a respecta obiectivele largi ale 
Protocolului de la Nagoya în ceea ce 
privește împărțirea corectă și echitabilă a 
beneficiilor obținute din utilizarea 
resurselor genetice și contribuția la 
conservarea biodiversității;

Justificare

Este important să se reamintească aici că pentru a fi considerată o colecție fiabilă a Uniunii 
nu trebuie îndeplinite doar condiții tehnice. Trebuie subliniat că prima condiție pentru a fi 
„fiabil” este voința demonstrată de a realiza o împărțire corectă și echitabilă a beneficiilor.

Amendamentul 26
Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre verifică periodic dacă 
fiecare colecție din cadrul jurisdicției lor 
care este inclusă în registrul Uniunii al 
colecțiilor fiabile aplică efectiv măsurile 
prevăzute la alineatul (3).

Statele membre verifică periodic dacă 
fiecare colecție din cadrul jurisdicției lor 
care este inclusă în registrul Uniunii al 
colecțiilor fiabile aplică efectiv măsurile 
prevăzute la alineatul (3); însă 
reglementările adoptate nu trebuie să 
ducă la creșterea birocrației sau la costuri 
suplimentare.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritățile competente și punctele 
locale de acces și de împărțire a 
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beneficiilor trebuie să ofere consultanță 
publicului și potențialilor utilizatori care 
doresc să se informeze în legătură cu 
implementarea prezentului regulament și 
dispozițiile relevante ale Convenției și 
Protocolului de la Nagoya aplicabile în 
Uniune.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre și Comisia solicită 
tuturor beneficiarilor de fonduri publice 
pentru cercetare care implică o utilizare 
de resurse genetice și cunoștințe 
tradiționale asociate cu resursele genetice 
să declare că vor exercita diligența 
necesară în conformitate cu articolul 4.

eliminat

Justificare

Nu există motive să se aplice norme speciale celor care beneficiază de fonduri publice pentru 
cercetare. 

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile competente transmit 
Comisiei, la fiecare doi ani, informațiile 
primite în temeiul alineatelor (1) și (2). 
Comisia rezumă informațiile primite și le
pune la dispoziția Centrului de informare 
pentru acces și distribuirea beneficiilor.

(3) Autoritățile competente verifică 
informațiile furnizate în temeiul 
alineatului (2) și le transmit Comisiei, în 
termen de șase luni de la primire,  În 
termen de șase luni de la primire Comisia 
rezumă informațiile primite și pune
informațiile necesare pentru certificatul 
recunoscut la nivel internațional la
dispoziția Centrului de informare pentru 
acces și distribuirea beneficiilor, precum și 
la dispoziția publicului într-un format 
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deschis, ușor accesibil.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice asociație de utilizatori poate 
depune o cerere către Comisie în vederea 
recunoașterii unei combinații de proceduri, 
instrumente sau mecanisme, pe care a 
dezvoltat-o și asupra căreia exercită 
supraveghere, ca făcând parte din categoria 
celor mai bune practici. Cererea trebuie să 
fie susținută de dovezi și informații.

(1) Orice asociație de utilizatori sau o 
organizație cu preocupări și experiență în 
utilizarea de resurse genetice și împărțirea 
accesului și beneficiilor poate depune o 
cerere către Comisie în vederea 
recunoașterii unei combinații de obiective, 
activități, proceduri, instrumente sau 
mecanisme, pe care a dezvoltat-o și asupra 
căreia exercită supraveghere, ca făcând 
parte din categoria celor mai bune practici.
Cererea trebuie să fie susținută de dovezi și 
informații. Cu ocazia examinării cererilor 
pentru recunoașterea celor mai bune 
practici, Comisia acordă prioritate 
obiectivelor, activităților, procedurilor, 
instrumentelor sau mecanismelor care 
contribuie la:
- conservarea diversității biologice și 
utilizarea sustenabilă a componentelor 
sale;
- transferul de tehnologii;
- eradicarea sărăciei în țările în curs de 
dezvoltare.

Justificare

Protocolul de la Nagoya cuprinde obiective și formulări care nu se reflectă în propunerea 
Comisiei. Implementarea normelor privind împărțirea beneficiilor are rolul de a veni în 
sprijinul unor obiective mai largi, precum conservarea diversității biologice și eradicarea 
sărăciei. „Cele mai bune practici” ar trebui să includă și obiective și proceduri.

Amendamentul 31
Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Controalele menționate la alineatul (1) 
din prezentul articol se desfășoară în 
conformitate cu un plan revizuit periodic, 
urmând o abordare bazată pe riscuri.
Atunci când elaborează această abordare
bazată pe riscuri, statele membre țin cont
de faptul că implementarea de către un 
utilizator a unei bune practici recunoscute 
în temeiul articolului 8 alineatul (2) din 
prezentul regulament sau în temeiul 
articolului 20 alineatul (2) din Protocolul 
de la Nagoya reduce riscul utilizatorului 
respectiv de nerespectare a normelor.

(2) Controalele menționate la alineatul (1) 
din prezentul articol se desfășoară în 
conformitate cu un plan revizuit periodic, 
urmând o abordare bazată pe riscuri, ale 
cărei principii de bază sunt stabilite de 
Comisie prin intermediul actelor de 
punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 15 alineatul (2). O 
astfel de abordare ține seama de faptul că 
implementarea de către un utilizator a unei 
bune practici recunoscute în temeiul 
articolului 8 alineatul (2) din prezentul 
regulament sau în temeiul articolului 20 
alineatul (2) din Protocolul de la Nagoya 
reduce riscul utilizatorului respectiv de 
nerespectare a normelor.

Amendamentul 32
Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Controalele menționate la alineatul (1) 
includ cel puțin:

(4) Controalele menționate la alineatul (1) 
includ:

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) 
se pun la dispoziție în conformitate cu 
Directiva 2003/4/CE.

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) 
se pun la dispoziție în conformitate cu 
Directiva 2003/4/CE într-un format 
deschis, ușor accesibil.
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Amendamentul 34
Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente fac schimb de 
informații privind deficiențele grave 
constatate pe parcursul controalelor 
menționate la articolul 9 alineatul (1) și 
privind tipurile de sancțiuni impuse în 
conformitate cu articolul 11, cu autoritățile 
competente ale altor state membre și cu 
Comisia.

(2) Autoritățile competente fac schimb de 
informații privind organizarea sistemelor 
lor de control pentru monitorizarea 
respectării prezentului regulament de 
către utilizatori și privind deficiențele 
grave constatate pe parcursul controalelor 
menționate la articolul 9 alineatul (1) și 
privind tipurile de sancțiuni impuse în 
conformitate cu articolul 11, cu autoritățile 
competente ale altor state membre și cu 
Comisia.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia încearcă să realizeze 
acorduri cu Oficiul European de Brevete 
(OEB) și cu Organizația mondială a 
drepturilor de proprietate intelectuală 
pentru a se asigura că referințele la 
resursele genetice și la originea acestora 
sunt incluse în cererile de înregistrare a 
brevetelor.

Amendamentul 36
Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin prezenta se instituie o platformă a (1) Prin prezenta se instituie o platformă a 
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Uniunii privind accesul la resursele 
genetice și cunoștințele tradiționale 
asociate cu resursele genetice.

Uniunii privind accesul la resursele 
genetice și cunoștințele tradiționale 
asociate cu resursele genetice. Statele 
membre care intenționează să adopte 
norme de acces la resursele lor genetice 
realizează mai întâi o evaluare a 
impactului respectivelor norme și transmit 
rezultatul acestei evaluări către platforma 
Uniunii pentru a fi analizat în 
conformitate cu procedura stabilită la 
alineatul (5) de la prezentul articol.

Amendamentul 37
Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Platforma Uniunii contribuie la 
raționalizarea condițiilor de acces la nivelul 
Uniunii prin discutarea aspectelor conexe, 
incluzând concepția și performanța 
regimurilor de acces stabilite în statele 
membre, accesul simplificat pentru 
cercetarea necomercială, practicile de acces 
la colecții din Uniune, accesul părților 
interesate din Uniune în țări terțe și 
partajarea celor mai bune practici.

(2) Platforma Uniunii contribuie la 
raționalizarea condițiilor de acces la nivelul 
Uniunii prin discutarea aspectelor conexe, 
incluzând concepția și performanța 
regimurilor de acces stabilite în statele 
membre, accesul simplificat pentru 
cercetarea necomercială, practicile de acces 
la colecții din Uniune, accesul părților 
interesate din Uniune în țări terțe și 
partajarea celor mai bune practici. În 
special, platforma ar trebui să prevadă ca, 
în cazul în care autoritățile competente nu 
răspund la cereri de acces, obligația de 
diligență necesară să fie considerată 
îndeplinită, iar accesul să se realizeze fără 
alte obligații.
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 14 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) iau măsuri pentru a-i ajuta pe 
utilizatorii care dispun de mijloace 
limitate și care contribuie la conservarea 
diversității biologice și culturale să devină 
colecții fiabile;

Justificare

Este important să fie sprijinite proiectele de mică amploare, de exemplu, dezvoltate de 
fermieri și comunități locale și care contribuie la conservarea biodiversității să devină 
„colecții fiabile”, potrivit definiției din prezentul regulament.

Amendamentul 39
Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O dată la zece ani de la primul său 
raport, pe baza rapoartelor și a experienței 
dobândite în aplicarea prezentului 
regulament, Comisia va revizui 
funcționarea și eficiența prezentului 
regulament. În rapoartele sale, Comisia 
trebuie să aibă în vedere în special 
consecințele administrative pentru 
instituțiile publice de cercetare, 
întreprinderile mici și mijlocii și 
microîntreprinderi. Comisia analizează, de 
asemenea, necesitatea unor măsuri 
suplimentare la nivelul Uniunii în ceea ce 
privește accesul la resursele genetice și 
cunoștințele tradiționale asociate cu 
resursele genetice.

(3) O dată la zece ani de la primul său 
raport, pe baza rapoartelor și a experienței 
dobândite în aplicarea prezentului 
regulament, Comisia va revizui 
funcționarea și eficiența prezentului 
regulament. În rapoartele sale, Comisia 
trebuie să aibă în vedere în special 
consecințele administrative pentru anumite 
sectoare, instituțiile publice de cercetare, 
întreprinderile mici și mijlocii și 
microîntreprinderi. Comisia analizează, de 
asemenea, necesitatea unor măsuri 
suplimentare la nivelul Uniunii în ceea ce 
privește accesul la resursele genetice și 
cunoștințele tradiționale asociate cu 
resursele genetice.
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