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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Súvislosti

Posudzovaný návrh nariadenia je nevyhnutný na účel vykonávania Protokolu z Nagoje v Únii 
a umožnenia jeho ratifikácie zo strany Únie. Protokol z Nagoje (PN), ktorý bol prijatý v 
októbri 2010, priamo nadväzuje na Dohovor o biologickej diverzite, ktorý je v Únii platný. 
Konkrétnejšie je účelom Protokolu z Nagoje stanoviť súbor pravidiel týkajúcich sa prístupu a 
rozdelenia prínosov, ktoré v Dohovore o biologickej diverzite nie sú dostatočne 
špecifikované. 

V bežnom jazyku na medzinárodnej úrovni má výraz prístup a spoločné využívanie prínosov 
dvojaký zmysel: 
(1) krajiny, ktoré vlastnia genetické zdroje, by tieto zdroje mali sprístupniť zahraničným 
verejným alebo súkromným prevádzkovateľom, ktorí majú záujem o výskum a vývoj nových 
produktov (tzv. prístup);
(2) naopak prínosy, najmä zisky, vyplývajúce z používania týchto genetických zdrojov by 
mali byť spravodlivo rozdeľované medzi krajinu pôvodu a príslušných prevádzkovateľov 
(tzv. spoločné využívanie prínosov).

Pozícia spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko

Keďže účelom nariadenia je v podstate transpozícia medzinárodnej dohody do právnych 
prepisov Únie sa spravodajca výboru požiadaného o stanovisko domnieva, že by sa znenie 
navrhovaného nariadenia vždy, ak je to možné, malo zhodovať so znením Protokolu z 
Nagoje.

Preto sa predkladá viacero pozmeňujúcich návrhov, ktorých cieľom je zosúladiť znenie PN s 
budúcim nariadením. Dôležité je mať zohľadniť predovšetkým skutočnosť, že pravidlá 
týkajúce sa prístupu a spoločného využívania prínosov majú slúžiť širšiemu cieľu, ktorý je 
výslovne uvedený v Dohovore o biologickej diverzite a Protokole z Nagoje, t. j. ochrane 
biodiverzity. Protokol z Nagoje tiež výslovne vymedzuje niektoré druhotné ciele, medzi ktoré 
patrí napríklad transfer technológií do rozvojových krajín. Spravodajca výboru požiadaného o 
stanovisko sa preto domnieva, že niektoré formulácie budúceho nariadenia by mali 
dôslednejšie odrážať kontext Protokolu z Nagoje.

Poznámky k navrhovaným pozmeňujúcim návrhom

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko je presvedčený, že súčasťou textu nariadenia 
by mal byť aj odkaz na zachovanie genetických zdrojov pre ich využitie v poľnohospodárstve 
v Európskej únii, a predkladá preto pozmeňovací návrh, ktorého cieľom je pomôcť 
poľnohospodárom a ostatným miestnym subjektom, ktoré sa podieľajú na ochrane 
biodiverzity, napríklad obilnín, nachádzajúcich sa v zbierkach in situ. Cieľom by bolo 
pomôcť týmto drobným prevádzkovateľom, aby sa stali dôveryhodnými zbierkami Únie v 
zmysle navrhovaného nariadenia. Táto myšlienka je obsiahnutá v pozmeňujúcom návrhu č. 
38.
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Ďalší dôležitý pozmeňujúci návrh sa týka rozsahu pôsobnosti (článok 2). V záujme 
poskytnutia právnej istoty by malo byť jednoznačne stanovené, že nariadenie sa vzťahuje na 
genetické zdroje, ktoré budú po vstupe Protokolu z Nagoje do platnosti využívané a stanú sa 
predmetom obchodovania, a nie iba prístupné, čo je znenie, ktoré je bližšie k pôvodnému 
textu protokolu.

V návrhu Komisie sa neuvádzajú práva duševného vlastníctva. Spravodajca sa však 
domnieva, že v rámci tohto nariadenia je potrebné špecifikovať skutočnosť, že pri nových 
patentoch by sa mal uvádzať pôvod genetických zdrojov použitých pri výrobe nového 
produktu. Cieľom Protokolu z Nagoje je vytvoriť systém vychádzajúci z dôvery, v rámci 
ktorého bude prebiehať kolobeh genetických zdrojov na celom svete, pretože ich 
poskytovatelia i používatelia budú vedieť, že tento obeh bude pre nich prínosný. Z rovnakých 
dôvodov, teda vybudovania systému založeného na dôvere a vytvorenia alternatívy tzv. 
biopirátstvu, má tiež zmysel vytvárať medzinárodné pravidlá , ktorých cieľom je zabezpečiť, 
aby nové patenty vychádzali z genetických zdrojoch, ktoré boli získané zákonným spôsobom.

Mnoho ďalších pozmeňovacích návrhov, ktoré predkladá spravodajca, vychádza z potreby, že 
budúce nariadenie by malo obsahovať, ako už bolo vysvetlené vyššie, niektoré formulácie 
Protokolu z Nagoje, čím sa objasní kontext. Pozmeňujúce návrhy k článku 4 o povinnostiach 
používateľov, k článku 5 o dôveryhodných zbierkach Únie a k článku 8 o osvedčených 
postupoch sa tak napríklad odvolávajú na celkové ciele Protokolu z Nagoje. Pozmeňujúci 
návrh týkajúci sa sankcií (článok 11) prispieva k väčšej zrozumiteľnosti príkladov možných 
sankcií.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie -1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1a) Únia zaviedla stratégiu EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2020, ktorá ju 
zaväzuje k tomu, aby zvýšila svoj 
príspevok k odvracaniu celosvetovej straty 
biodiverzity do roku 2020;

Odôvodnenie

Dohovor o biologickej diverzite a Protokol z Nagoje majú spoločný cieľ, t. j. ochranu 
biodiverzity. V texte nariadenia by sa malo pripomenúť, že Únia má svoju vlastnú stratégiu 
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pre biodiverzitu, ktorej cieľom je odvrátiť stratu biodiverzity do roku 2020. 

Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Široká škála subjektov v Európskej únii 
vrátane vysokoškolských výskumníkov 
a spoločností z rôznych odvetví priemyslu 
používa genetické zdroje na výskumné, 
vývojové a komerčné účely a niektoré 
z nich tiež využívajú tradičné poznatky 
súvisiace s genetickými zdrojmi.

(1) Široká škála používateľov a 
dodávateľov v Európskej únii vrátane 
vysokoškolských výskumníkov 
a spoločností z rôznych odvetví priemyslu 
používa genetické zdroje na výskumné, 
vývojové a komerčné účely a niektoré 
z nich tiež využívajú tradičné poznatky 
súvisiace s genetickými zdrojmi. Činnosti 
v oblasti výskumu a vývoja nepredstavujú 
iba štúdium a analýzu genetického alebo 
biochemického zloženia genetických 
zdrojov, ale aj opatrenia na tvorbu 
inovácií a praktické uplatnenie. Úspešné 
vykonávanie protokolu z Nagoje tiež závisí 
od spôsobu, akým dokážu používatelia 
a dodávatelia genetických zdrojov alebo 
tradičných poznatkov súvisiacich 
s genetickými zdrojmi rokovať 
o podmienkach, na ktorých sa treba 
zhodnúť v záujme presadzovania 
biodiverzity v súlade so stratégiou EÚ 
v oblasti biodiverzity do roku 2020.

Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Genetické zdroje predstavujú genofond 
v prírodných aj kultivovaných alebo 
domestikovaných populáciách a zohrávajú 
významnú a stále dôležitejšiu úlohu 
v mnohých odvetviach hospodárstva 

(2) Genetické zdroje predstavujú genofond 
v prírodných aj kultivovaných alebo 
domestikovaných populáciách a zohrávajú 
významnú a stále dôležitejšiu úlohu 
v mnohých odvetviach hospodárstva 
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vrátane potravinárstva, lesníctva, vývoja 
liekov alebo rozvoja biologických zdrojov 
obnoviteľnej energie.

vrátane potravinárstva, lesníctva, vývoja 
liekov alebo rozvoja biologických zdrojov 
obnoviteľnej energie. Genetické zdroje 
zohrávajú významnú úlohu vo vykonávaní 
stratégií určených na obnovu 
poškodených ekosystémov a na ochranu 
ohrozených druhov. 

Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Prístup ku genetickým zdrojom 
a spravodlivému a rovnocennému 
rozdeleniu prínosov plynúcich z ich 
používania by mal poskytnúť odpoveď na 
problém dodávok dostatočného množstva 
potravín na pokrytie potrieb rastúcej 
svetovej populácie.

Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Protokol z Nagoje o prístupe ku 
genetickým zdrojom a spravodlivom 
a rovnocennom spoločnom využívaní 
prínosov vyplývajúcich z ich používania 
k Dohovoru o biologickej diverzite 
(protokol z Nagoje) je medzinárodná 
zmluva prijatá dňa 29. októbra 2010 
zmluvnými stranami Dohovoru. Protokol 
z Nagoje zásadne rozširuje všeobecné 
predpisy Dohovoru o prístupe a spoločnom 
využívaní prínosov týkajúce sa 
genetických zdrojov a tradičných 
poznatkov súvisiacich s genetickými 

(6) Protokol z Nagoje o prístupe ku 
genetickým zdrojom a spravodlivom 
a rovnocennom spoločnom využívaní 
prínosov vyplývajúcich z ich používania 
k Dohovoru o biologickej diverzite 
(protokol z Nagoje) je medzinárodná 
zmluva prijatá dňa 29. októbra 2010 
zmluvnými stranami Dohovoru. Protokol 
z Nagoje ďalej podrobne rozvádza
všeobecné predpisy Dohovoru o prístupe 
a spoločnom využívaní prínosov týkajúce 
sa genetických zdrojov a tradičných 
poznatkov súvisiacich s genetickými 
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zdrojmi. zdrojmi.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme zabezpečenia právnej istoty 
je dôležité, aby sa pravidlá vykonávania 
protokolu z Nagoje uplatňovali len na 
genetické zdroje a tradičné poznatky 
súvisiace s genetickými zdrojmi, ktoré 
budú sprístupnené po nadobudnutí 
platnosti protokolu z Nagoje v Európskej 
únii.

(9) V záujme zabezpečenia právnej istoty 
je dôležité, aby sa pravidlá vykonávania 
protokolu z Nagoje uplatňovali len na 
genetické zdroje a tradičné poznatky 
súvisiace s genetickými zdrojmi, ktoré 
budú sprístupnené alebo využívané po 
nadobudnutí platnosti protokolu z Nagoje 
v Európskej únii.

Odôvodnenie

Články 1 a 3 Protokolu z Nagoje, z ktorých prvý sa týka cieľov a druhý pôsobnosti, sa týkajú 
tzv. využívania genetických zdrojov, a nie iba prístupu k nim. V článku 1 Protokolu z Nagoje 
sa uvádza, že cieľom tohto protokolu je spravodlivé a rovnocenné rozdelenie prínosov 
vyplývajúcich z využívania genetických zdrojov. 

Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) V súlade s protokolom z Nagoje sa 
musí ustanoviť, že členským štátom sa 
nesmie brániť vo výklade smernice 
98/44/ES o právnej ochrane 
biotechnologických vynálezov (smernica 
o biopatentoch) na vnútroštátnej úrovni. 
Konkrétne sa musí zaručiť využívanie 
biologického materiálu na účely 
šľachtenia, objavovania a vývoja ďalších 
rastlinných odrôd a umožniť 
poľnohospodárom využívať plodiny na 
účely šírenia či rozmnožovanie v rámci 
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ich vlastných pozemkov.

Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Pokiaľ ide o zaistenie efektívneho 
vykonávania protokolu z Nagoje, všetci 
používatelia genetických zdrojov 
a tradičných poznatkov súvisiacich 
s týmito zdrojmi, by mali uplatňovať 
náležitú starostlivosť, aby zabezpečili 
sprístupnenie použitých genetických 
zdrojov a súvisiacich tradičných poznatkov 
v súlade s platnými právnymi 
požiadavkami, a podľa potreby zaistiť 
spoločné využívanie prínosov. Vzhľadom 
na rozmanitosť používateľov v Európskej 
únii však nie je vhodné predpisovať 
všetkým používateľom, aby prijali rovnaké 
opatrenia na vykonávanie náležitej 
starostlivosti. Preto by sa mali stanoviť 
len minimálne vlastnosti opatrení 
týkajúcich sa náležitej starostlivosti. 
Osobitný výber nástrojov a opatrení, ktoré 
používatelia uplatnia v rámci náležitej 
starostlivosti, by sa mal podporiť uznaním 
osvedčených postupov, ako aj 
doplnkovými opatreniami na podporu 
odvetvových kódexov správania, 
modelových zmluvných doložiek 
a usmernení s cieľom zvýšiť právnu istotu 
a znížiť náklady. Povinnosť používateľov 
uchovávať informácie týkajúce sa prístupu 
a spoločného využívania prínosov treba 
obmedziť v čase, v súlade s časovým 
rozpätím konečnej inovácie.

(14) Pokiaľ ide o zaistenie efektívneho 
vykonávania protokolu z Nagoje, všetci 
používatelia genetických zdrojov 
a tradičných poznatkov súvisiacich 
s týmito zdrojmi, by mali uplatňovať 
náležitú starostlivosť, aby zabezpečili 
sprístupnenie použitých genetických 
zdrojov a súvisiacich tradičných poznatkov 
v súlade s platnými právnymi 
požiadavkami, a podľa potreby zaistiť 
spoločné využívanie prínosov. Vzhľadom 
na rozmanitosť používateľov v Európskej 
únii však nemusí predpisovať všetkým 
používateľom, aby prijali rovnaké 
opatrenia na vykonávanie náležitej 
starostlivosti. To sa týka najmä 
následných používateľov, v prípade 
ktorých by sa povinnosť náležitej 
starostlivosti mala uplatňovať iba 
v prípade, že používatelia pristupujú ku 
genetickým zdrojom a využívajú ich 
v podobe, v akej k nim pristúpil pôvodne 
iba začiatočný používateľ. Povinnosť 
používateľov uchovávať informácie 
týkajúce sa prístupu a spoločného 
využívania prínosov, najmä dokladov o 
úplnom a zákonnom splnení povinností 
týkajúcich sa spoločného využívania 
prínosov, treba obmedziť v čase, v súlade 
s časovým rozpätím konečnej inovácie.

Odôvodnenie

Je dôležité aby sa jasne stanovilo, že používatelia sú povinní uchovávať doklady o tom, že si 
splnili svoje povinnosti týkajúce sa spoločného využívania prínosov.
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Úspešné uplatňovanie Protokolu z 
Nagoje závisí od skutočnosti, či 
používatelia a poskytovatelia genetických 
zdrojov alebo tradičných vedomostí 
súvisiacich s genetickými zdrojmi spolu 
na základe rokovaní dospejú k takým 
vzájomne dohodnutým podmienkam, 
ktoré nielenže povedú k spravodlivému 
spoločnému využívaniu prínosov, ale 
prispejú aj k širšiemu cieľu protokolu, 
ktorým je prispievanie k ochrane 
biodiverzity.

Odôvodnenie

Z cieľov Protokolu z Nagoje, ktoré sú vymedzené v článku 1, vyplýva, že spoločné využívanie 
prínosov by malo prispievať aj k ochrane biodiverzity a trvalo udržateľnému využívaniu jej 
zložiek.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Pri určovaní opatrení náležitej 
starostlivosti, ktoré sú osobitne vhodné na 
dosiahnutie súladu so systémom 
vykonávania protokolu z Nagoje s vysokou 
mierou právnej istoty a nízkymi nákladmi, 
by mali zohrávať dôležitú úlohu 
osvedčené postupy vytvorené 
používateľmi. Používatelia by mali mať 
možnosť vychádzať z existujúcich kódexov 
správania týkajúcich sa prístupu 
a využívania prínosov, ktoré vznikli 

(16) Pri určovaní opatrení náležitej 
starostlivosti, ktoré sú osobitne vhodné na 
dosiahnutie súladu so systémom 
vykonávania protokolu z Nagoje s vysokou 
mierou právnej istoty a nízkymi nákladmi, 
zohrávajú dôležitú úlohu osvedčené 
postupy vytvorené používateľmi. 
Používatelia by mali mať možnosť 
vychádzať z existujúcich kódexov 
správania týkajúcich sa prístupu 
a využívania prínosov, ktoré vznikli 



PE507.964v02-00 10/25 AD\934241SK.doc

SK

pre akademickú obec a rôzne odvetvia 
priemyslu. Združenia používateľov by mali 
mať možnosť požiadať Komisiu, aby 
určila, či je možné uznať za osvedčený 
postup osobitnú kombináciu postupov, 
nástrojov alebo mechanizmov, nad ktorými 
má určité združenie dohľad. Príslušné 
orgány členských štátov by mali zohľadniť 
skutočnosť, že uplatňovaním uznaných 
osvedčených postupov používateľom sa 
znižuje riziko nedodržania predpisov z jeho 
strany a oprávňuje obmedzenie kontrol 
takéhoto dodržiavania. To isté by malo 
platiť pre osvedčené postupy, ktoré prijme 
kolektív strán protokolu z Nagoje.

pre akademickú obec a rôzne odvetvia 
priemyslu. Združenia používateľov by mali 
mať možnosť požiadať Komisiu, aby 
určila, či je možné uznať za osvedčený 
postup osobitnú kombináciu cieľov, 
činností, postupov, nástrojov alebo
mechanizmov, nad ktorými má určité 
združenie dohľad. Príslušné orgány 
členských štátov by mali zohľadniť 
skutočnosť, že uplatňovaním uznaných 
osvedčených postupov používateľom sa 
znižuje riziko nedodržania predpisov z jeho 
strany a oprávňuje obmedzenie kontrol 
takéhoto dodržiavania. To isté by malo 
platiť pre osvedčené postupy, ktoré prijme 
kolektív strán protokolu z Nagoje.

Odôvodnenie

Osvedčené postupy by sa nemali týkať iba postupov, nástrojov či mechanizmov, ale mali by 
zahŕňať aj ciele a činnosti.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Najväčšími dodávateľmi genetických 
zdrojov a tradičných poznatkov súvisiacich 
s genetickými zdrojmi v Európskej únii sú 
zbierky. Treba zriadiť systém 
dôveryhodných zbierok Európskej únie. 
Ten by zabezpečil, že zbierky zahrnuté do 
dôveryhodných zbierok Európskej únie 
budú účinne uplatňovať opatrenia na 
výlučné dodávky vzoriek genetických 
zdrojov tretím osobám s dokumentáciou 
dokazujúcou zákonné nadobudnutie 
a podľa potreby existenciu vzájomne 
dohodnutých podmienkami. Systém 
dôveryhodných zbierok by mal podstatne 
znížiť riziko používania nezákonne 
získaných genetických zdrojov v Európskej 
únii. Príslušné orgány Európskej únie by 

(19) Najprístupnejšími dodávateľmi 
genetických zdrojov a tradičných 
poznatkov súvisiacich s genetickými 
zdrojmi využívanými v Európskej únii sú 
zbierky. Treba zriadiť systém 
dôveryhodných zbierok Európskej únie. 
Ten zabezpečí, že zbierky zahrnuté do 
dôveryhodných zbierok Európskej únie 
budú účinne uplatňovať opatrenia na 
výlučné dodávky vzoriek genetických 
zdrojov tretím osobám s dokumentáciou 
dokazujúcou zákonné nadobudnutie 
a podľa potreby existenciu vzájomne 
dohodnutých podmienkami. Systém 
dôveryhodných zbierok by mal podstatne 
znížiť riziko využívania nezákonne 
získaných genetických zdrojov 
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overili, či zbierka spĺňa požiadavky na 
uznanie zbierky za dôveryhodnú zbierku 
Európskej únie. Používatelia, ktorí získajú 
genetický zdroj zo zbierky zahrnutej do 
registra Európskej únie, by sa mali 
považovať za používateľov, ktorí uplatňujú 
náležitú starostlivosť v súvislosti 
s vyhľadávaním všetkých potrebných 
informácií. To by malo byť mimoriadne 
prínosné pre akademických výskumníkov, 
ako aj pre malé a stredné podniky. 

využívaných v Európskej únii. Príslušné 
orgány členských štátov by overili, či 
zbierka spĺňa požiadavky na uznanie za 
dôveryhodnú zbierku Európskej únie 
vrátane preukázania schopnosti 
zohľadňovať širšie ciele Protokolu z 
Nagoje v zmysle spravodlivého a 
rovnocenného spoločného využívania 
prínosov vyplývajúcich z využívania 
genetických zdrojov a prispievania k 
ochrane biodiverzity. Používatelia, ktorí 
získajú genetický zdroj zo zbierky 
zahrnutej do registra Európskej únie, by sa 
mali považovať za používateľov, ktorí 
uplatňujú náležitú starostlivosť v súvislosti 
s vyhľadávaním všetkých potrebných 
informácií. To by malo byť mimoriadne 
prínosné pre akademických výskumníkov, 
ako aj pre malé a stredné podniky. 

Odôvodnenie

Je potrebné zdôrazniť, že podmienky, za akých je určitá zbierka považovaná za dôveryhodnú, 
by nemali byť iba technického charakteru. Prvou podmienkou tzv. dôveryhodnosti je 
schopnosť spravodlivého a rovnocenného spoločného využívania prínosov.

Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Cieľom tohto nariadenia je 
minimalizovať riziko používania 
nezákonných genetických zdrojov alebo 
tradičných poznatkov súvisiacich 
s genetickými zdrojmi v Európskej únii 
a podporiť spravodlivé a rovnocenné 
spoločné využívanie prínosov genetických 
zdrojov alebo tradičných poznatkov 
súvisiacich s genetickými zdrojmi na 
základe vzájomne dohodnutých 
podmienok. Tieto ciele nie je možné 
dosiahnuť na úrovni jednotlivých 
členských štátov, a preto sa na základe ich 

(28) Cieľom tohto nariadenia je 
minimalizovať riziko používania 
nezákonných genetických zdrojov alebo 
tradičných poznatkov súvisiacich 
s genetickými zdrojmi v Európskej únii 
a podporiť spravodlivé a rovnocenné 
spoločné využívanie prínosov genetických 
zdrojov alebo tradičných poznatkov 
súvisiacich s genetickými zdrojmi na 
základe vzájomne dohodnutých 
podmienok. Tieto ciele nie je možné 
dosiahnuť na úrovni jednotlivých 
členských štátov, a preto sa na základe ich 
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rozsahu a v záujme zaistenia fungovania 
vnútorného trhu ľahšie dosiahnu na úrovni 
Európskej únie. Únia môže preto prijať 
opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity 
podľa článku 5 Zmluvy o založení 
Európskej únie. V súlade so zásadou 
proporcionality v zmysle uvedeného 
článku toto nariadenie neprekračuje rámec 
toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie jeho 
cieľov.

rozsahu a v záujme zaistenia fungovania 
vnútorného trhu ľahšie dosiahnu na úrovni 
Európskej únie. Únia môže preto prijať 
opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity 
podľa článku 5 Zmluvy o založení 
Európskej únie. V súlade so zásadou 
proporcionality v zmysle uvedeného 
článku toto nariadenie neprekračuje rámec 
toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie jeho 
cieľov. Jedným z cieľov tohto nariadenia 
je zároveň spravodlivé a rovnocenné 
prerozdelenie prínosov plynúcich 
z využívania genetických zdrojov, 
a pomôcť tak k zachovaniu biodiverzity 
v súlade s usmerneniami stratégie EÚ v 
oblasti biodiverzity do roku 2020.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) Cieľom tohto nariadenia je 
dosiahnuť spravodlivé a rovnocenné 
spoločné využívanie prínosov 
vyplývajúcich z využívania genetických 
zdrojov a prispievať tak k ochrane 
biodiverzity a trvalo udržateľnému 
využívaniu jej zložiek v súlade s cieľmi 
Dohovoru o biologickej diverzite.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby v článku 1 boli uvedené ciele Dohovoru o biologickej diverzite. Protokol z 
Nagoje je pokračovaním Dohovoru o biologickej diverzite a jeho hlavné funkcie spočívajú v 
tom, že článok 15 tohto dohovoru sa rozvíja do podoby konkrétneho medzinárodného režimu 
prístupu a spoločné využívanie prínosov. 

Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá 
upravujúce prístup ku genetickým zdrojom 
a tradičným poznatkom súvisiacim 
s genetickými zdrojmi, ako aj spoločné 
využívanie ich prínosov v súlade 
s ustanoveniami Protokolu z Nagoje 
o prístupe ku genetickým zdrojom 
a spravodlivom a rovnocennom spoločnom 
využívaní prínosov vyplývajúcich z ich 
používania k Dohovoru o biologickej 
diverzite (ďalej len „protokol z Nagoje“).

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá 
upravujúce súlad s režimom prístupu ku 
genetickým zdrojom a tradičným 
poznatkom súvisiacim s genetickými 
zdrojmi, ako aj spoločné využívanie ich 
prínosov v súlade s ustanoveniami 
Protokolu z Nagoje o prístupe ku 
genetickým zdrojom a spravodlivom 
a rovnocennom spoločnom využívaní 
prínosov vyplývajúcich z ich používania 
k Dohovoru o biologickej diverzite (ďalej 
len „protokol z Nagoje“).

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa týka genetických 
zdrojov, nad ktorými štáty uplatňujú 
zvrchované práva, ako aj tradičných 
poznatkov súvisiacich s genetickými 
zdrojmi, ktoré budú sprístupnené po 
nadobudnutí platnosti protokolu z Nagoje 
v Európskej únii. Týka sa aj prínosov, 
ktoré vyplynú z používania takýchto 
genetických zdrojov a tradičných 
poznatkov súvisiacich s genetickými 
zdrojmi.

Toto nariadenie sa týka genetických 
zdrojov, nad ktorými štáty uplatňujú 
zvrchované práva, ako aj tradičných 
poznatkov súvisiacich s genetickými 
zdrojmi, ktoré budú sprístupnené alebo 
využívané po nadobudnutí platnosti 
protokolu z Nagoje v Európskej únii. Týka 
sa aj prínosov, ktoré vyplynú z používania 
takýchto genetických zdrojov a tradičných 
poznatkov súvisiacich s genetickými 
zdrojmi.

Odôvodnenie

Články 1 a 3 Protokolu z Nagoje, z ktorých prvý sa týka cieľov a druhý pôsobnosti, sa týkajú 
tzv. využívania genetických zdrojov, a nie iba prístupu k nim. V článku 1 Protokolu z Nagoje 
sa uvádza, že cieľom tohto protokolu je spravodlivé a rovnocenné rozdelenie prínosov 
vyplývajúcich z využívania genetických zdrojov.  
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Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa nesmie brániť vo 
výklade smernice 98/44/ES o právnej 
ochrane biotechnologických vynálezov 
(smernica o biopatentoch). Konkrétne sa 
musí zaručiť využívanie biologického 
materiálu na účely šľachtenia, 
objavovania a vývoja ďalších rastlinných 
odrôd a umožniť poľnohospodárom 
využívať plodiny na účely šírenia či 
rozmnožovanie v rámci ich vlastných 
pozemkov.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) „derivát“ znamená prirodzene sa 
vyskytujúcu biochemickú zložku, ktorá je 
výsledkom genetického prejavu alebo 
metabolizmu biologických alebo 
genetických zdrojov, a to aj vtedy, ak 
neobsahuje funkčné jednotky dedičnosti;

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) „používanie genetických zdrojov“ 
znamená výskum a vývoj zameraný na 
genetické a biochemické zloženie 
genetických zdrojov;

(6) „využívanie genetických zdrojov“ 
znamená výskum a vývoj zameraný na 
genetické a biochemické zloženie 
genetických zdrojov, a to aj za použitia 
biotechnológie;
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Používatelia uplatňujú náležitú 
starostlivosť s cieľom zaistiť taký prístup 
ku genetickým zdrojom a tradičným 
poznatkom súvisiacim s genetickými 
zdrojmi, ktorý bude v súlade 
s uplatniteľnými právnymi nariadeniami 
týkajúcimi sa prístupu a spoločného 
využívania prínosov alebo s regulačnými 
požiadavkami, ako aj (podľa potreby) 
spravodlivé a rovnocenné spoločné 
využívanie prínosov na základe vzájomne 
dohodnutých podmienok. Používatelia 
hľadajú, uchovávajú a sprostredkúvajú 
následným používateľom informácie, ktoré 
sú relevantné pre prístup a spoločné 
využívanie prínosov.

1. Používatelia uplatňujú náležitú 
starostlivosť s cieľom zaistiť, aby 
genetické zdroje a tradičné poznatky 
súvisiace s genetickými zdrojmi boli 
sprístupnené s predchádzajúcim 
informovaným súhlasom a na základe 
vzájomne schválených podmienok 
vymedzených v platných právnych 
predpisoch týkajúcich sa prístupu 
a spoločného využívania prínosov alebo 
regulačných požiadavkách, a že sa tieto 
prínosy spravodlivo a rovnocenne spoločne 
využívajú na základe vzájomne 
dohodnutých podmienok. Používatelia 
získavajú, uchovávajú a sprostredkúvajú 
následným používateľom všetky 
informácie a dokumenty, ktoré sú 
relevantné pre prístup a spoločné 
využívanie prínosov a dodržiavanie 
ustanovení tohto nariadenia, najmä všetky 
doklady o úplnom a zákonnom splnení 
povinností týkajúcich sa spoločného 
využívania prínosov.

Odôvodnenie

Je dôležité aby sa jasne stanovilo, že používatelia sú povinní uchovávať doklady o tom, že si 
splnili svoje povinnosti týkajúce sa spoločného využívania prínosov podľa vzájomne 
dohodnutých podmienok.

Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) zdroj, z ktorého sa priamo získali 
zdroje alebo poznatky, ako aj následní 

(3) zdroj, z ktorého sa priamo získali 
zdroje alebo poznatky;
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používatelia genetických zdrojov alebo 
tradičných poznatkov súvisiacich s týmito 
zdrojmi;

Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) v náležitých prípadoch rozhodnutia
o prístupe a vzájomne dohodnuté 
podmienky;

(5) v náležitých prípadoch povolenia 
o prístupe a vzájomne dohodnuté 
podmienky;

Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) získajú príslušné povolenie na prístup, 
dohodnú vzájomne dohodnuté podmienky, 
resp. ukončia používanie, ak sa zdá, že 
prístup nebol v súlade s uplatniteľnými 
právnymi predpismi týkajúcimi sa prístupu 
a spoločného využívania prínosov alebo 
regulačnými požiadavkami.

(c) získajú príslušné povolenie na prístup a
dohodnú vzájomne dohodnuté podmienky, 
ak sa zdá, že prístup nebol v súlade 
s uplatniteľnými právnymi predpismi 
týkajúcimi sa prístupu a spoločného 
využívania prínosov alebo regulačnými 
požiadavkami.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Používatelia sa pri stanovení vzájomne
dohodnutých podmienok s poskytovateľmi 
genetických zdrojov alebo tradičných 
znalostí súvisiacich s genetickými zdrojmi 
snažia zabezpečiť, aby tieto podmienky 
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prispievali k ochrane biologickej diverzity 
a trvalo udržateľnému spôsobu 
využívania jej zložiek a prenosu 
technológií do rozvojových krajín.

Odôvodnenie

Z cieľov Protokolu z Nagoje, ktoré sú vymedzené v článku 1, vyplýva, že spoločné využívanie 
prínosov by malo prispievať k ochrane biodiverzity a trvalo udržateľnému využívaniu jej 
zložiek. Článok 1 tiež výslovne uvádza transfer technológií. Vzhľadom na skutočnosť, že 
poskytovatelia a užívatelia musia spolu rokovať o podmienkach, ktoré budú predmetom 
vzájomnej dohody, záleží na nich, aby sa spoločne pričinili o to, aby vzájomne dohodnuté 
podmienky biodiverzitu skôr zvyšovali, ako znižovali.  

Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Povinnosť uvedená v odsekoch 1 až 3 
sa vzťahuje iba na následných 
používateľov v prípadoch, keď títo 
používatelia pristupujú ku genetickým 
zdrojom a využívajú ich v podobe, v akej 
k nim mal pôvodne prístup začiatočný 
používateľ.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

  (-a) zohľadňuje širšie ciele Protokolu z 
Nagoje, zasadzuje sa o spravodlivé a 
rovnocenné vzájomné delenie sa o prínosy 
vyplývajúce z využívania genetických 
zdrojov a súčasne aj prispieva k ochrane 
biodiverzity;
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Odôvodnenie

Je vhodné pripomenúť, že podmienky, za akých je určitá zbierka považovaná za dôveryhodnú, 
by nemali byť iba technického charakteru. Je dôležité zdôrazniť, že prvá podmienkou 
dôveryhodnosti je preukázanie záväzku k spravodlivému a rovnocennému spoločnému 
využívaniu prínosov.

Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty pravidelne overujú, že každá 
zbierka v ich jurisdikcii zahrnutá do 
registra dôveryhodných zbierok Európskej 
únie účinne uplatňuje opatrenia stanovené 
v odseku 3.

Členské štáty pravidelne overujú, že každá 
zbierka v ich jurisdikcii zahrnutá do 
registra dôveryhodných zbierok Európskej 
únie účinne uplatňuje opatrenia stanovené 
v odseku 3. prijaté ustanovenia zároveň 
nesmú viesť k väčšej byrokracii alebo 
ďalším nákladom.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Príslušné orgány a kontaktné miesto 
pre prístup a spoločné využívanie prínosov 
poskytujú poradenstvo verejným a 
potenciálnym používateľom, ktorí 
hľadajú informácie o vykonávaní tohto 
nariadenia a príslušných ustanovení 
Dohovoru o biologickej diverzite a 
Protokolu z Nagoje v Únii.
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Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty a Komisia požiadajú 
všetkých príjemcov verejných financií 
určených na výskum zahŕňajúci 
používanie genetických zdrojov 
a tradičných poznatkov súvisiacich 
s genetickými zdrojmi, aby vyhlásili, že 
budú uplatňovať náležitú starostlivosť 
v súlade s článkom 4.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Neexistuje dôvod na to, aby pre príjemcov verejných finančných prostriedkov na podporu 
výskumu platili osobitné pravidlá. 

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Príslušné orgány predložia Európskej 
komisii každé dva roky informácie, ktoré 
získali na základe článkov 1 a 2. Komisia 
doručené informácie zhrnie a sprístupní ich
referenčnému stredisku pre prístup 
a spoločné využívanie prínosov.

3. Príslušné orgány overia informácie 
poskytnuté podľa odseku 2 a predložia ich
Európskej komisii do šiestich mesiacov od 
ich získania. Komisia do šiestich mesiacov
od ich získania doručené informácie zhrnie 
a sprístupní informácie požadované pre 
vydanie medzinárodne uznávaného 
osvedčenia referenčnému stredisku pre 
prístup a spoločné využívanie prínosov, 
ako aj verejnosti v ľahko dostupnom 
formáte.
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Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Akékoľvek združenie používateľov 
môže podať žiadosť Komisii, aby uznala 
kombináciu postupov, nástrojov alebo 
mechanizmov, ktoré určité združenie 
vypracovalo a na ktoré dohliada, ako 
osvedčený postup. Žiadosť je podložená 
dôkazmi a informáciami.

1. Akékoľvek združenie používateľov 
alebo organizácia so záujmom o oblasti 
genetických zdrojov a prístupu a 
spoločného využívania prínosov, ako aj s 
odbornosťou v tejto oblasti, môže podať 
žiadosť Komisii, aby uznala kombináciu 
cieľov, činností, postupov, nástrojov alebo 
mechanizmov, ktoré určité združenie 
vypracovalo a na ktoré dohliada, ako 
osvedčený postup Žiadosť je podložená 
dôkazmi a informáciami. Pri 
vyhodnocovaní žiadostí o uznanie 
najlepších postupov Komisia uprednostní 
ciele, činnosti, postupy, nástroje alebo 
mechanizmy, ktoré prispievajú k:
– ochrane biodiverzity a udržateľnému 
spôsobu využívania jej zložiek;
– transferu technológií;
– odstráneniu chudoby v rozvojových 
krajinách.

Odôvodnenie

Protokol z Nagoje obsahuje ciele a formulácie, ktoré v návrhu Komisie nie sú začlenené. 
Vykonávanie pravidiel týkajúcich sa spoločného využívania prínosov má navyše slúžiť aj 
širším cieľom, ako je ochrana biodiverzity a odstránenie chudoby. Osvedčené postupy by mali 
zahŕňať ciele aj postupy.

Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kontroly uvedené v odseku 1 tohto 
článku sa vykonávajú v súlade s pravidelne 
prehodnocovaným plánom na základe 

2. Kontroly uvedené v odseku 1 tohto 
článku sa vykonávajú v súlade s pravidelne 
prehodnocovaným plánom na základe 
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prístupu založeného na analýze rizika. Pri 
príprave prístupu založeného na analýze 
rizika členské štáty zohľadnia skutočnosť,
že vykonávanie osvedčených postupov 
uznaných na základe článku 8 ods. 2 tohto 
nariadenia alebo článku 20 ods. 2 
protokolu z Nagoje znižuje riziko 
nedodržania predpisov zo strany 
používateľa.

prístupu založeného na analýze rizika, 
ktorého hlavné zásady ustanoví Komisia 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
15 ods. 2. V takomto prístupe sa 
zohľadňuje skutočnosť, že vykonávanie 
osvedčených postupov uznaných na 
základe článku 8 ods. 2 tohto nariadenia 
alebo článku 20 ods. 2 protokolu z Nagoje 
znižuje riziko nedodržania predpisov zo 
strany používateľa.

Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Kontroly uvedené v odseku 1 zahŕňajú 
aspoň:

4. Kontroly uvedené v odseku 1 zahŕňajú:

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
sprístupnia v súlade so smernicou 
2003/4/ES.

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
sprístupnia v súlade so smernicou 
2003/4/ES v ľahko prístupnom otvorenom 
formáte.

Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušné orgány si s príslušnými 
orgánmi iných členských štátov 

2. Príslušné orgány si s príslušnými 
orgánmi iných členských štátov 
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a s Komisiou vymieňajú informácie 
o závažných nedostatkoch, ktoré sa zistili 
pri kontrolách uvedených v článku 9 ods. 
1, ako aj o druhoch sankcií uložených 
podľa článku 11.

a s Komisiou vymieňajú informácie 
o organizácii svojho kontrolného systému 
zameraného na monitorovanie toho, ako 
používatelia dodržiavajú ustanovenia 
tohto nariadenia, a o závažných 
nedostatkoch, ktoré sa zistili pri kontrolách 
uvedených v článku 9 ods. 1, ako aj
o druhoch sankcií uložených podľa článku 
11.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia sa usiluje s Európskym 
patentovým úradom a Svetovou 
organizáciou duševného vlastníctva o také 
dojednania, ktoré zabezpečia, aby 
registrácie patentov obsahovali odkaz na 
genetické zdroje a ich pôvod.

Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto sa zriaďuje platforma Európskej 
únie v oblasti prístupu ku genetickým 
zdrojom a tradičným poznatkom 
súvisiacim s genetickými zdrojmi.

1. Týmto sa zriaďuje platforma Európskej 
únie v oblasti prístupu ku genetickým 
zdrojom a tradičným poznatkom 
súvisiacim s genetickými zdrojmi. Členské 
štáty, ktoré plánujú prijatie predpisov 
týkajúcich sa prístupu k ich genetickým 
zdrojom, v prvom rade vykonajú 
posúdenie vplyvu týchto predpisov 
a v súlade s postupom zakotveným 
v odseku 5 tohto článku predložia 
výsledok tohto hodnotenia platforme 
Európskej únie na preskúmanie.
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Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Platforma Európskej únie prispeje k 
zosúladeniu podmienok prístupu na úrovni 
EÚ, a to diskusiami o súvisiacich otázkach 
vrátane tvorby a výkonu režimov prístupu 
zriadených v jednotlivých členských 
štátoch, zjednodušeného prístupu pre 
nekomerčný výskum, postupov zbierok 
v oblasti prístupu v Európskej únii, 
prístupu zúčastnených strán z Európskej 
únie v tretích krajinách a spoločného 
využívania osvedčených postupov.

2. Platforma Európskej únie prispeje k 
zosúladeniu podmienok prístupu na úrovni 
EÚ, a to diskusiami o súvisiacich otázkach 
vrátane tvorby a výkonu režimov prístupu 
zriadených v jednotlivých členských 
štátoch, zjednodušeného prístupu pre 
nekomerčný výskum, postupov zbierok 
v oblasti prístupu v Európskej únii, 
prístupu zúčastnených strán z Európskej 
únie v tretích krajinách a spoločného 
využívania osvedčených postupov. Táto 
platforma by sa mala zasadzovať najmä 
o to, aby v prípade, keď príslušné orgány 
nereagujú na žiadosť o prístup, sa 
povinnosť náležitej starostlivosti považuje 
za splnenú a prístup by mal byť schválený 
bez akýchkoľvek ďalších povinností.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 14 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(da) prijímajú opatrenia na podporu 
používateľov, ktorí prispievajú k ochrane 
biologickej a kultúrnej rozmanitosti s 
prostriedkami, ktoré sú obmedzené na to, 
aby sa stali dôveryhodnými zbierkami;

Odôvodnenie

Je dôležité pomáhať menším projektom, ktoré napríklad vytvárajú poľnohospodári a miestne 
spoločenstvá, a ktoré prispievajúce k ochrane biodiverzity, aby sa stali dôveryhodnými 
zbierkami v zmysle tohto nariadenia
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Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každých desať rokov od podania prvej 
správy Komisia na základe správ 
a skúseností s uplatňovaním tohto 
nariadenia vykoná revíziu jeho fungovania 
a účinnosti. Komisia venuje vo svojich 
správach osobitnú pozornosť 
administratívnym dôsledkom na verejné 
výskumné inštitúcie, malé a stredné 
podniky a mikropodniky. Zváži aj potrebu 
ďalších opatrení na úrovni EÚ v oblasti 
prístupu ku genetickým zdrojom 
a tradičným poznatkom súvisiacim 
s genetickými zdrojmi.

3. Každých desať rokov od podania prvej 
správy Komisia na základe správ 
a skúseností s uplatňovaním tohto 
nariadenia vykoná revíziu jeho fungovania 
a účinnosti. Komisia venuje vo svojich 
správach osobitnú pozornosť 
administratívnym dôsledkom na konkrétne
odvetvia, verejné výskumné inštitúcie, 
malé a stredné podniky a mikropodniky. 
Zváži aj potrebu ďalších opatrení na úrovni 
EÚ v oblasti prístupu ku genetickým 
zdrojom a tradičným poznatkom 
súvisiacim s genetickými zdrojmi.
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