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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Obravnavani predlog uredbe je potreben za izvajanje Nagojskega protokola v Uniji in 
omogoča njegovo ratifikacijo v Uniji. Nagojski protokol, ki je bil sprejet oktobra 2010, 
neposredno izhaja iz Konvencije o biološki raznovrstnosti, ki velja v Uniji. Natančneje je 
Nagojski protokol namenjen določitvi vrste pravil o dostopu in delitvi koristi, za katera je v 
Konvenciji o biološki raznovrstnosti malo pojasnil. 

Izraz „dostop in delitev koristi“ naj bi na mednarodni ravni preprosto pomenil dvoje: 
(1) države z genskimi viri bi morale javnosti ali zasebnim subjektom zunaj svojih meja, ki 
želijo izvajati raziskave ali razvijati nove proizvode, omogočiti dostop do teh virov 
(„dostop“),
(2) v zameno pa bi si morale država, iz katere izvirajo ti viri, in ti subjekti pravično deliti 
koristi od uporabe teh genskih virov, zlasti dobiček („delitev koristi“).

Stališče pripravljavca mnenja

Ker je predlog v bistvu namenjen prenosu mednarodnega sporazuma v pravo Unije, 
pripravljavec mnenja meni, da bi moralo biti besedilo predlagane uredbe čim bolj podobno 
besedilu Nagojskega protokola. 

Zato predlaga številne spremembe, s katerimi bi čim bolj približali besedili tega protokola in 
prihodnje uredbe. Zlasti je treba opozoriti na to, da so pravila o dostopu in delitvi koristi 
namenjena uresničitvi širšega cilja, ki je izrecno naveden v Konvenciji o biološki 
raznovrstnosti in Nagojskem protokolu, in sicer ohranitvi biotske raznovrstnosti. V 
Nagojskem protokolu so izrecno opredeljeni tudi nekateri sekundarni cilji, med drugim prenos 
tehnologije v države v razvoju. Zato pripravljavec mnenja meni, da bi moralo besedilo 
prihodnje uredbe natančneje odražati okvir Nagojskega protokola.

Pripombe k predlaganim spremembam

Pripravljavec mnenja je prepričan, da bi bilo treba v besedilu omeniti ohranjanje genskih 
virov za kmetijsko uporabo v Evropski uniji, zato predlaga spremembo, s katero bi zagotovili 
pomoč kmetom in drugim lokalnim akterjem, ki ohranjajo biotsko raznovrstnost, na primer 
poljščin v zbirkah na samem krajem. Cilj tega bi bil pomagati malim akterjem, da postanejo 
„zanesljive zbirke Unije“ v smislu predlagane uredbe. To zamisel vsebuje predlog spremembe 
38.

Drugi pomemben predlog spremembe se nanaša na področje uporabe (člen 2). Da se zagotovi 
pravna varnost, bi bilo treba pojasniti dejstvo, da se ta uredba uporablja za genske vire, ki se 
uporabljajo in s katerimi se trguje, namesto da se do njih zgolj dostopa, saj to po začetku 
veljavnosti Nagojskega protokola bolje odraža izvirno besedilo tega protokola.

Predlog Komisije se ne nanaša na pravice intelektualne lastnine, vendar pripravljavec mnenja 
meni, da bi bilo treba v okviru te uredbe izrecno navesti, da bi bilo treba pri novih patentih 
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razkriti izvor genskih virov, uporabljenih za pripravo novih proizvodov. Cilj Nagojskega 
protokola je vzpostavitev sistema za globalno kroženje genskih virov, ki bo temeljil na 
zaupanju, saj si uporabniki in tisti, ki vire zagotavljajo, od tega kroženja obetajo koristi. Iz 
enakih razlogov je pri vzpostavitvi sistema, ki temelji na zaupanju in omogoča drugo možnost 
namesto „biopiratstva“, smiselno oblikovati mednarodna pravila, ki naj zagotovijo, da bodo 
novi patenti temeljili na zakonito pridobljenih genskih virih.

Mnoge druge spremembe, ki jih predlaga pripravljavec mnenja, so posledica že omenjenega, 
in sicer da je treba v prihodnjo uredbo za zagotovitev širšega okvira vključiti del besedila 
Nagojskega protokola. Tako so bili na primer ob upoštevanju splošnih ciljev Nagojskega 
protokola podani predlogi sprememb k členu 4 o obveznostih uporabnikov, k členu 5 o 
zanesljivi zbirki Unije in k členu 8 o najboljši praksi. Predlog spremembe v zvezi s kaznimi 
(člen 11) je z vključitvijo primerov možnih kazni namenjen njihovemu lažjemu razumevanju.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava -1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) Unija je oblikovala „strategijo EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020“, s 
katero se je zavezala, da bo povečala svoj 
prispevek k zmanjšanju svetovnih izgub 
biotske raznovrstnosti do leta 2020;

Obrazložitev

Konvencija o biološki raznovrstnosti in Nagojski protokol imata skupni splošni cilj: 
ohranjanje biotske raznovrstnosti. Poudariti bi bilo treba, da ima Unija svojo strategijo na 
tem področju, s katero skuša do leta 2020 zmanjšati izgube biotske raznovrstnosti. 

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe

Uvodna izjava 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Široka paleta akterjev v Uniji, vključno 
z akademskimi raziskovalci in podjetji iz 
različnih sektorjev industrije, uporablja 
genske vire za namene raziskovanja, 
razvoja in v poslovne namene; nekateri 
uporabljajo tudi tradicionalno znanje v 
zvezi z genskimi viri.

(1) Široka paleta uporabnikov in 
dobaviteljev  v Uniji, vključno z 
akademskimi raziskovalci in podjetji iz 
različnih sektorjev industrije, uporablja 
genske vire za namene raziskovanja, 
razvoja in v poslovne namene; nekateri 
uporabljajo tudi tradicionalno znanje v 
zvezi z genskimi viri. Raziskovalne in 
razvojne dejavnosti poleg preučevanja in 
analiziranja genske ali biokemične 
sestave genskih virov zajemajo tudi 
ukrepe za ustvarjanje inovacij in 
praktičnih načinov uporabe. . Uspešno 
izvajanje Nagojskega protokola je odvisno 
tudi od tega, kako so se uporabniki in 
dobavitelji genskih virov ali z njimi 
povezanega tradicionalnega znanja 
sposobni pogajati in dogovoriti o pogojih 
za spodbujanje ohranitve biotske 
raznovrstnosti v skladu s strategijo EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020.

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Genski viri predstavljajo genski sklad v 
naravnih in gojenih ali udomačenih 
zalogah ter igrajo vse pomembnejšo vlogo 
v številnih gospodarskih sektorjih, 
vključno s proizvodnjo živil, gozdarstvom, 
razvijanjem zdravil ali razvijanjem virov 
obnovljive energije, temelječih na biomasi.

(2) Genski viri predstavljajo genski sklad v 
naravnih in gojenih ali udomačenih 
zalogah ter igrajo vse pomembnejšo vlogo 
v številnih gospodarskih sektorjih, 
vključno s proizvodnjo živil, gozdarstvom, 
razvijanjem zdravil ali razvijanjem virov 
obnovljive energije, temelječih na biomasi.
Genski viri imajo tudi pomembno vlogo 
pri izvajanju strategij za obnovo 
poškodovanih ekosistemov in varstvo 
ogroženih vrst. 
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Predlog spremembe 4
Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Z dostopom do genskih virov ter s 
pošteno in pravično delitvijo koristi, ki 
izhajajo iz njihove uporabe, bi morali 
rešiti vprašanje zadostne oskrbe s hrano, 
da bi zadovoljili potrebe vse številnejšega 
svetovnega prebivalstva.

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Nagojski protokol o dostopu do genskih 
virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, 
ki izhajajo iz njihove uporabe, h 
Konvenciji o biološki raznovrstnosti 
(Nagojski protokol) je mednarodna 
pogodba, ki so jo 29. oktobra 2010 sprejele 
pogodbenice Konvencije. Nagojski 
protokol znatno razširja splošna pravila 
Konvencije o dostopu in delitvi koristi za 
uporabo genskih virov in tradicionalnega 
znanja, povezanega z genskimi viri.

(6) Nagojski protokol o dostopu do genskih 
virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, 
ki izhajajo iz njihove uporabe, h 
Konvenciji o biološki raznovrstnosti 
(Nagojski protokol) je mednarodna 
pogodba, ki so jo 29. oktobra 2010 sprejele 
pogodbenice Konvencije. . Nagojski 
protokol nadalje podrobno navaja splošna 
pravila Konvencije o dostopu in delitvi 
koristi za uporabo genskih virov in 
tradicionalnega znanja, povezanega z 
genskimi viri.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi zagotovili pravno varnost, je 
pomembno, da bi se pravila, ki izvajajo 
Nagojski protokol, uporabljala samo za 

(9) Da bi zagotovili pravno varnost, je 
pomembno, da bi se pravila, ki izvajajo 
Nagojski protokol, uporabljala samo za 
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tiste genske vire oziroma tradicionalno 
znanje v zvezi z njimi, do katerih je bil 
dostop omogočen po začetku veljave 
Nagojskega protokola v Uniji.

tiste genske vire oziroma tradicionalno 
znanje v zvezi z njimi, do katerih je bil 
dostop ali njihova uporaba omogočena po 
začetku veljave Nagojskega protokola v 
Uniji.

Obrazložitev

Člena 1 in 3 Nagojskega protokola, ki obravnavata njegove cilje in področje uporabe, se 
nanašata na „uporabo“ genskih virov in ne zgolj na dostop do njih. V členu 1 tega protokola 
je navedeno, da je njegov cilj poštena in pravična delitev koristi uporabe genskih virov. 

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) V skladu z Nagojskim protokolom je 
treba določiti, da države članice pri svoji 
razlagi Direktive 98/44/ES o pravnem 
varstvu biotehnoloških izumov (direktiva 
o bioloških patentih) na nacionalni ravni 
niso omejene.  Zagotoviti je treba 
predvsem, da se biološki materiali 
uporabljajo za gojenje, odkrivanje in 
razvoj drugih rastlinskih vrst in da kmet 
svoj pridelek uporablja za njihovo širjenje 
in razmnoževanje na svojem posestvu.

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi zagotovili učinkovito izvajanje 
Nagojskega protokola, bi morali vsi 
uporabniki genskih virov in z njimi 
povezanega tradicionalnega znanja ravnati 
s primerno skrbnostjo, da tako zagotovijo, 
da je bil dostop do genskih virov in z njimi 

(14) Da bi zagotovili učinkovito izvajanje 
Nagojskega protokola, bi morali vsi 
uporabniki genskih virov in z njimi 
povezanega tradicionalnega znanja ravnati 
s primerno skrbnostjo, da tako zagotovijo, 
da je bil dostop do genskih virov in z njimi 
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povezanega tradicionalnega znanja skladen 
s pravnimi zahtevami, ki se za njih 
uporabljajo, ter, kjer je primerno, da se 
koristi delijo. Vendar glede na raznolikost 
uporabnikov v Uniji ni primerno zavezati 
vseh uporabnikov k sprejemanju istih 
ukrepov zavoljo ravnanja s primerno 
skrbnostjo. Zato je treba določiti samo 
najosnovnejše značilnosti ukrepov za 
primerno skrbnost. Posamezne odločitve, 
ki jih uporabniki sprejmejo glede orodij in 
ukrepov, ki se uporabljajo za ravnanje s 
primerno skrbnostjo, bi bilo treba podpreti 
s priznanjem najboljših praks in 
dopolnilnih ukrepov v podporo sektorskim 
kodeksom ravnanja, vzorčnim 
pogodbenim klavzulam in smernicam, da 
se poveča pravna varnost in znižajo 
stroški. Obveznost uporabnikov, da morajo 
hraniti informacije, relevantne za dostop in 
delitev koristi, bi bilo treba časovno 
omejiti, skladno s časovnim razponom za 
morebitno inovacijo.

povezanega tradicionalnega znanja skladen 
s pravnimi zahtevami, ki se za njih 
uporabljajo, ter, kjer je primerno, da se 
koristi delijo. Vendar glede na raznolikost 
uporabnikov v Uniji vsi ne smejo biti 
zavezani k sprejemanju istih ukrepov 
zavoljo ravnanja s primerno skrbnostjo.   
Tu gre zlasti za naslednike, kjer naj 
primerna skrbnost velja le v primeru, ko 
imajo ti uporabniki dostop do genskih 
virov in njihove uporabe v enaki obliki kot 
prvotni uporabnik. Obveznost 
uporabnikov, da morajo hraniti 
informacije, relevantne za dostop in delitev 
koristi, zlasti dokazila o popolnem in 
zakonitem izvajanju delitve koristi, bi bilo 
treba časovno omejiti, skladno s časovnim 
razponom za morebitno inovacijo.

Obrazložitev

Jasno je treba navesti, da morajo uporabniki hraniti dokazila o tem, da so izpolnili svojo 
obveznost o delitvi koristi.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Uspešno izvajanje Nagojskega 
protokola je odvisno od tega, ali se 
uporabniki genskih virov in 
tradicionalnega znanja in tisti, ki jih 
zagotovijo, s pogajanji medsebojno 
dogovorijo o pogojih, ki ne bodo privedli 
le do pravične delitve koristi, temveč bodo 
tudi prispevali k doseganju širšega cilja 
tega protokola, in sicer pomoči pri 
ohranitvi biotske raznovrstnosti.
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Obrazložitev

Cilji Nagojskega protokola iz člena 1 se navezujejo tudi na to, da naj bi delitev koristi od 
genskih virov prispevala k ohranitvi biotske raznovrstnosti in trajnostni uporabi njihovih 
sestavnih delov.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Najboljše prakse, ki so jih razvili 
uporabniki, imajo pomembno vlogo pri 
prepoznavanju ukrepov za primerno 
skrbnost, ki so še posebej primerni za 
doseganje skladnosti s sistemom izvajanja 
Nagojskega protokola z visoko pravno 
varnostjo in nizkimi stroški. Uporabnikom 
bi bilo treba omogočiti nadgrajevanje 
obstoječih kodeksov ravnanja v zvezi z 
dostopom in delitvijo koristi, ki so bili 
razviti za akademski sektor in različne 
industrije. Zvezam uporabnikov bi bilo 
treba omogočiti, da Komisijo zaprosijo, naj 
odloči, ali se določena kombinacija 
postopkov, orodij ali mehanizmov, ki jo 
zveza nadzira, lahko prizna kot najboljša 
praksa. Pristojni organi držav članic bi 
morali upoštevati, da če uporabniki 
izvajajo priznane najboljše prakse, se s tem 
zmanjša tveganje za uporabnikovo 
neizpolnjevanje zahtev, kar pa upravičuje 
zoževanje pregledov skladnosti. Enako bi 
moralo veljati za najboljše prakse, ki jih 
sprejme kolektiv pogodbenic Nagojskega 
protokola.

(16) Najboljše prakse, ki so jih razvili 
uporabniki, imajo pomembno vlogo pri 
prepoznavanju ukrepov za primerno 
skrbnost, ki so še posebej primerni za 
doseganje skladnosti s sistemom izvajanja 
Nagojskega protokola z visoko pravno 
varnostjo in nizkimi stroški. Uporabnikom 
bi bilo treba omogočiti nadgrajevanje 
obstoječih kodeksov ravnanja v zvezi z 
dostopom in delitvijo koristi, ki so bili 
razviti za akademski sektor in različne 
industrije. Zvezam uporabnikov bi bilo 
treba omogočiti, da Komisijo zaprosijo, naj 
odloči, ali se določena kombinacija ciljev, 
dejavnosti, postopkov, orodij ali 
mehanizmov, ki jo zveza nadzira, lahko 
prizna kot najboljša praksa. Pristojni organi 
držav članic bi morali upoštevati, da če 
uporabniki izvajajo priznane najboljše 
prakse, se s tem zmanjša tveganje za 
uporabnikovo neizpolnjevanje zahtev, kar 
pa upravičuje zoževanje pregledov 
skladnosti. Enako bi moralo veljati za 
najboljše prakse, ki jih sprejme kolektiv 
pogodbenic Nagojskega protokola.

Obrazložitev

Najboljša praksa se ne nanaša le na postopke, orodja ali mehanizme, temveč vključuje tudi 
cilje in dejavnosti.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Zbirke so večji dobavitelji genskih 
virov in tradicionalnega znanja v zvezi z 
njimi, ki se uporabljajo v Uniji. Vzpostaviti 
je treba sistem zanesljivih zbirk Unije. Ta 
bi zagotavljal, da zbirke, vključene v 
register zanesljivih zbirk Unije, učinkovito 
izvajajo ukrepe za dobavo vzorcev genskih 
virov samo tretjim osebam z 
dokumentacijo, ki dokazuje zakonito 
pridobitev in vzpostavitev medsebojno 
dogovorjenih pogojev, če je to potrebno. 
Sistem zanesljivih zbirk Unije bi moral 
znatno znižati tveganje uporabe nezakonito 
pridobljenih genskih virov v Uniji. 
Pristojni organi držav članic bi preverili, ali 
zbirka izpolnjuje zahteve za priznanje kot 
zanesljiva zbirka Unije. Za uporabnike, ki 
pridobijo genske vire iz zbirke, vključene v 
register Unije, bi štelo, da so pri iskanju 
vseh potrebnih informacij ravnali s 
primerno skrbnostjo. To bi bilo zlasti 
koristno za akademske raziskovalce ter 
mala in srednje velika podjetja. 

(19) Zbirke so najbolj dostopni dobavitelji
genskih virov in tradicionalnega znanja v 
zvezi z njimi, ki se uporabljajo v Uniji. 
Vzpostaviti je treba sistem zanesljivih 
zbirk Unije. Ta zagotavlja, da zbirke, 
vključene v register zanesljivih zbirk 
Unije, učinkovito izvajajo ukrepe za 
dobavo vzorcev genskih virov samo tretjim 
osebam z dokumentacijo, ki dokazuje 
zakonito pridobitev in vzpostavitev 
medsebojno dogovorjenih pogojev, če je to 
potrebno. Sistem zanesljivih zbirk Unije bi 
moral znatno znižati tveganje uporabe 
nezakonito pridobljenih genskih virov v 
Uniji. Pristojni organi držav članic bi 
preverili, ali zbirka izpolnjuje zahteve za 
priznanje kot zanesljiva zbirka Unije, 
vključno z dokazovanjem sposobnosti 
spoštovanja širših ciljev Nagojskega 
protokola v zvezi z doseganjem poštene in 
pravične delitve koristi, ki izhajajo iz 
uporabe genskih virov, in v zvezi s 
prispevanjem k ohranitvi biotske 
raznovrstnosti; Za uporabnike, ki pridobijo 
genske vire iz zbirke, vključene v register 
Unije, bi štelo, da so pri iskanju vseh 
potrebnih informacij ravnali s primerno 
skrbnostjo. To bi bilo zlasti koristno za 
akademske raziskovalce ter mala in srednje 
velika podjetja. 

Obrazložitev

Poudariti je treba, da pogoji za to, da se zbirke obravnavajo kot zanesljive zbirke Unije, ne bi 
smeli biti zgolj tehnični. Prvi pogoj, ki ga mora zbirka izpolnjevati, da se obravnava kot 
zanesljiva, je, da omogoča pošteno in pravično delitev koristi.
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Predlog spremembe 12
Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Cilji te uredbe so zmanjšanje tveganja, 
da se nezakonito pridobljeni genski viri ali 
tradicionalno znanje v zvezi z njimi 
uporabljajo v Uniji, ter podpora pošteni in 
pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz 
uporabe genskih virov ali tradicionalnega 
znanja v zvezi z genskimi viri na podlagi 
medsebojno dogovorjenih pogojev. Teh 
države članice ne morejo doseči same ter 
jih je zato zaradi njihovega obsega in 
zagotavljanja delovanja notranjega trga 
lažje uresničiti na ravni Unije. Unija lahko 
zato sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega okvirov, potrebnih za 
doseganje teh ciljev –

(28) Cilji te uredbe so zmanjšanje tveganja, 
da se nezakonito pridobljeni genski viri ali 
tradicionalno znanje v zvezi z njimi 
uporabljajo v Uniji, ter podpora pošteni in 
pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz 
uporabe genskih virov ali tradicionalnega 
znanja v zvezi z genskimi viri na podlagi 
medsebojno dogovorjenih pogojev. Teh 
države članice ne morejo doseči same ter 
jih je zato zaradi njihovega obsega in 
zagotavljanja delovanja notranjega trga 
lažje uresničiti na ravni Unije. Unija lahko 
zato sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega okvirov, potrebnih za 
doseganje teh ciljev – Obenem je eden od 
ciljev te uredbe pravična in enakopravna 
delitev koristi, ki izhajajo iz rabe genskih 
virov, s čimer bi pomagali ohraniti biotsko 
raznovrstnost v skladu s smernicami 
strategije EU za biotsko raznovrstnost do 
leta 2020.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) Cilj te uredbe je poštena in pravična 
delitev koristi, ki izhajajo iz uporabe 
genskih virov, in s tem doprinos k 
ohranitvi biotske raznovrstnosti in 
trajnostni rabi njenih sestavnih delov v 
skladu s cilji Konvencije o biološki 
raznovrstnosti.
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Obrazložitev

Pomembno je vključiti cilje Konvencije o biološki raznovrstnosti v člen 1. Nagojski protokol 
to konvencijo dopolnjuje, v bistvu njen člen 15 pretvarja v mednarodni režim za dostop in 
delitev koristi v pravem pomenu. 

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa pravila, ki urejajo dostop 
in delitev koristi v zvezi z genskimi viri ter 
tradicionalno znanje v zvezi z njimi v 
skladu z določbami Nagojskega protokola 
o dostopu do genskih virov ter pošteno in 
pravično delitev koristi, ki izvirajo iz 
njihove uporabe, h Konvenciji o biološki 
raznovrstnosti (Nagojski protokol).

Ta uredba določa pravila, ki urejajo 
skladnost z režimom za dostop in delitev 
koristi v zvezi z genskimi viri ter 
tradicionalno znanje v zvezi z njimi v 
skladu z določbami Nagojskega protokola 
o dostopu do genskih virov ter pošteno in 
pravično delitev koristi, ki izvirajo iz 
njihove uporabe, h Konvenciji o biološki 
raznovrstnosti (Nagojski protokol).

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja za genske vire, nad 
katerimi članice izvršujejo suverene 
pravice, in tradicionalno znanje v zvezi z 
njimi, do katerih se dostopa po začetku 
veljavnosti Nagojskega protokola za Unijo. 
Uporablja se tudi za koristi, ki izvirajo iz 
uporabe takih genskih virov, in 
tradicionalno znanje v zvezi z genskimi 
viri.

Ta uredba se uporablja za genske vire, nad 
katerimi članice izvršujejo suverene 
pravice, in tradicionalno znanje v zvezi z 
njimi, do katerih se dostopa in ki se 
uporabljajo po začetku veljavnosti 
Nagojskega protokola za Unijo. Uporablja 
se tudi za koristi, ki izvirajo iz uporabe 
takih genskih virov, in tradicionalno znanje 
v zvezi z genskimi viri.

Obrazložitev

Člena 1 in 3 Nagojskega protokola, ki obravnavata njegove cilje in področje uporabe, se 
nanašata na „uporabo“ genskih virov in ne zgolj na dostop do njih. V členu 1 tega protokola 
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je navedeno, da je njegov cilj poštena in pravična delitev koristi uporabe genskih virov.  

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba držav članic ne omejuje pri 
njihovi razlagi Direktive 98/44/ES o 
pravnem varstvu biotehnoloških izumov 
(direktiva o bioloških patentih).  
Zagotavlja se predvsem, da se biološki 
materiali uporabljajo za gojenje, 
odkrivanje in razvoj drugih rastlinskih 
vrst in da kmet svoj pridelek uporablja za 
njihovo širjenje in razmnoževanje na 
svojem posestvu.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) „derivat“ pomeni v naravi prisotno 
biokemijsko spojino, ki je posledica 
genskega izraza ali metabolizma bioloških 
ali genskih virov, tudi če ne vsebuje 
funkcionalnih enot dednosti;

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „uporaba genskih virov“ pomeni 
izvajanje raziskav in razvoja na genski ali 
biokemijski sestavi genskih virov;

(6) „uporaba genskih virov“ pomeni 
izvajanje raziskav in razvoja na genski ali 
biokemijski sestavi genskih virov, tudi z 
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uporabo biotehnologije;

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Uporabniki ravnajo s primerno 
skrbnostjo, da zagotovijo, da je bil dostop
do genskih virov in tradicionalnega znanja 
v zvezi z njimi v skladu z veljavno 
zakonodajo o dostopu in delitvi koristi ali 
regulativnimi zahtevami, ter, kjer je 
primerno, da se koristi pošteno in pravično 
delijo na podlagi medsebojno dogovorjenih 
pogojev. Uporabniki iščejo, hranijo in 
svojim naslednikom prenašajo določene 
informacije, ki so relevantne za dostop in 
delitev koristi.

1. Uporabniki ravnajo s primerno 
skrbnostjo, da zagotovijo, da se do genskih 
virov in tradicionalnega znanja v zvezi z 
njimi dostopa s soglasjem na podlagi 
predhodnega informiranja in v skladu z
medsebojno dogovorjenimi pogoji, kakor
je opredeljeno v veljavni zakonodaji o 
dostopu in delitvi koristi ali z regulativnimi 
zahtevami, ter, kjer je primerno, da se 
koristi pošteno in pravično delijo na 
podlagi medsebojno dogovorjenih pogojev.
Uporabniki iščejo, hranijo in svojim 
naslednikom prenašajo vse informacije in 
dokumente, ki so pomembni za dostop in 
delitev koristi ter za skladnost z določbami 
te uredbe, zlasti vsa dokazila o popolnem 
in zakonitem izpolnjevanju obveznosti v 
zvezi z delitvijo koristi.

Obrazložitev

Poudariti je treba, da morajo uporabniki hraniti dokazila o tem, da so izpolnili svojo 
obveznost o delitvi koristi pod medsebojno dogovorjenimi pogoji.

Predlog spremembe 20
Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka a – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) viru, iz katerega so bili viri ali znanje 
neposredno pridobljeni, ter naslednjih 
uporabnikih genskih virov ali 
tradicionalnega znanja v zvezi s takimi
viri;

(3) viru, iz katerega so bili viri ali znanje 
neposredno pridobljeni;
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Predlog spremembe 21
Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka a – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) dostopu do odločitev in medsebojno 
dogovorjenih pogojev, kadar je to 
primerno;

(5) dostopu do dovoljenj in medsebojno 
dogovorjenih pogojev, kadar je to 
primerno;

Predlog spremembe 22
Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pridobijo ustrezno dovoljenje za dostop, 
vzpostavijo medsebojno dogovorjene 
pogoje ali prekinejo uporabo, če se zdi, da 
dostop ni bil v skladu z veljavno 
zakonodajo o dostopu in delitvi koristi ali 
regulativnimi zahtevami.

(c) pridobijo ustrezno dovoljenje za dostop 
in vzpostavijo medsebojno dogovorjene 
pogoje, če se zdi, da dostop ni bil v skladu 
z veljavno zakonodajo o dostopu in delitvi 
koristi ali regulativnimi zahtevami.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Uporabniki pri pogajanjih o 
medsebojno dogovorjenih pogojih s 
tistimi, ki zagotavljajo genske vire ali 
tradicionalno znanje, skušajo zagotoviti, 
da ti pogoji prispevajo k ohranjanju 
biotske raznovrstnosti in trajnostni 
uporabi njenih sestavnih delov ter k 
prenosu tehnologije v države v razvoju.
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Obrazložitev

Cilji Nagojskega protokola iz člena 1 se navezujejo tudi na to, da naj bi delitev koristi od 
genskih virov prispevala k ohranitvi biotske raznovrstnosti in trajnosti uporabi njihovih 
sestavnih delov. V členu 1 je izrecno naveden prenos tehnologije. Ker se bosta morala tisti, ki 
zagotovi genske vire in tradicionalno znanje, in uporabnik skupaj dogovoriti o medsebojno 
dogovorjenih pogojih, morata skupaj zagotoviti, da bodo dogovorjeni pogoji povečali biotsko 
raznovrstnost, ne pa je zmanjšali.  

Predlog spremembe 24
Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Obveza iz odstavkov 1 in 3 ne velja za 
naslednike, ko imajo dostop do genskih 
virov in njihove uporabe v enaki obliki kot 
prvotni uporabnik.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 – točka (-a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  (-a) spoštuje splošne cilje Nagojskega 
protokola s prizadevanjem za pošteno in 
pravično delitev koristi, ki izhajajo iz 
uporabe genskih virov, ob hkratnem 
prispevanju k ohranjanju biotske 
raznovrstnosti;

Obrazložitev

Koristno je opozoriti na to, da pogoji za obravnavanje zbirke kot zanesljive zbirke Unije, ne 
bi smeli biti zgolj tehnični. Pomembno je poudariti, da je treba pri zbirki najprej dokazati 
prizadevanje za pošteno in pravično delitev koristi, da se ta zbirka obravnava kot zanesljiva.
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Predlog spremembe 26
Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice redno preverjajo, da vsaka 
zbirka pod njihovo jurisdikcijo, ki je 
vključena v register zanesljivih zbirk 
Unije, učinkovito uporablja ukrepe iz 
odstavka 3.

Države članice redno preverjajo, da vsaka 
zbirka pod njihovo jurisdikcijo, ki je 
vključena v register zanesljivih zbirk 
Unije, učinkovito uporablja ukrepe iz 
odstavka 3. Obenem sprejete določbe ne 
smejo povzročiti povečanja upravnih 
bremen ali dodatnih stroškov.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pristojni organi in kontaktna točka za 
dostop in delitev koristi zagotovijo mnenje 
za javne in morebitne uporabnike, ki 
iščejo informacije o izvajanju te uredbe in 
ustreznih določb Konvencije in 
Nagojskega protokola v Uniji.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice in Komisija zahtevajo od 
vseh prejemnikov javnega financiranja 
raziskav, ki vključujejo uporabo genskih 
virov in tradicionalnega znanja v zvezi z 
njimi, da izjavijo, da bodo ravnali s 
primerno skrbnostjo v skladu s členom 4.

črtano

Obrazložitev

Ni razloga za uporabo posebnih pravil za prejemnike javnih sredstev za raziskave. 
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organi vsaki dve leti pošljejo 
Komisiji informacije, ki so jih prejeli na 
podlagi odstavkov 1 in 2. Komisija 
povzame prejete informacije in jih da na 
voljo posredovalnemu mehanizmu za 
informacije o dostopu in delitvi koristi.

3. Pristojni organi preverijo informacije iz 
odstavka (2) in jih pošljejo Komisiji v 
roku šestih mesecev on njihovega 
prejetja.. Komisija v šestih mesecih
povzame prejete informacije in 
informacije, ki se zahtevajo za 
mednarodno priznano potrdilo, da na 
voljo posredovalnemu mehanizmu za 
informacije o dostopu in delitvi koristi in 
javnosti v enostavno dostopni odprti 
obliki.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsako združenje uporabnikov lahko 
Komisiji predloži zahtevek za priznanje 
kombinacije postopkov, orodij ali 
mehanizmov, ki jih je razvilo in jih
nadzira, kot najboljšo prakso. Zahtevek se 
podpre z dokazi in informacijami.

1. Vsako združenje uporabnikov ali 
organizacija z interesi in strokovnim 
znanjem za uporabo genskih virov ter 
dostop in delitev koristi lahko Komisiji
predložita zahtevek za priznanje 
kombinacije ciljev, dejavnosti, postopkov, 
orodij ali mehanizmov, ki sta jih razvila in 
jih nadzirata, kot najboljšo prakso.
Zahtevek se podpre z dokazi in 
informacijami. Komisija pri obravnavanju 
vlog za priznanje najboljše prakse 
prednost nameni ciljem, dejavnostim, 
postopkom, orodjem ali mehanizmom, ki 
prispevajo k:
– ohranjanju biotske raznovrstnosti in 
trajnostni uporabi njenih sestavnih delov;
–prenosu tehnologije;
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–izkoreninjenju revščine v državah v 
razvoju.

Obrazložitev

Nagojski protokol vključuje cilje in besedilo, ki se ne odražajo v predlogu Komisije. Izvajanje 
pravil o delitvi koristi naj bi bilo v podporo širšim ciljem, kot sta ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in izkoreninjenje revščine. Najboljša praksa bi morala vključevati cilje in 
postopke.

Predlog spremembe 31
Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pregledi iz odstavka 1 tega člena se 
opravijo v skladu z redno revidiranim 
načrtom in v skladu s pristopom, ki temelji 
na tveganju. Pri razvoju pristopa, ki 
temelji na tveganju, države članice 
upoštevajo, da če uporabnik izvaja 
najboljšo prakso v skladu s členom 8(2) te 
uredbe ali v skladu s členom 20(2) 
Nagojskega protokola, to zmanjša 
uporabnikovo tveganje za neizpolnjevanje 
obveznosti.

2. Pregledi iz odstavka 1 tega člena se 
opravijo v skladu z redno revidiranim 
načrtom in v skladu s pristopom, ki temelji 
na tveganju, katerega glavna načela določi 
Komisija z izvedbenimi aktiv skladu s 
postopkom s pregledom iz člena 15(2). Pri
tem pristopu se upošteva, da če uporabnik 
izvaja najboljšo prakso v skladu s členom 
8(2) te uredbe ali v skladu s členom 20(2) 
Nagojskega protokola, to zmanjša 
uporabnikovo tveganje za neizpolnjevanje 
obveznosti.

Predlog spremembe 32
Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pregledi iz odstavka 1 vključujejo vsaj: 4. Pregledi iz odstavka 1 vključuje:
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Informacije iz odstavka 1 so na voljo v 
skladu z Direktivo 2003/4/ES.

2. Informacije iz odstavka 1 so na voljo v 
skladu z Direktivo 2003/4/ES v enostavno 
dostopni odprti obliki.

Predlog spremembe 34
Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organi si s pristojnimi organi 
drugih držav članic in Komisijo 
izmenjujejo informacije glede hujših 
pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene med 
pregledi iz člena 9(1), in o vrstah kazni, 
izrečenih v skladu s členom 11.

2. Pristojni organi si o organizaciji svojega 
sistema preverjanja za spremljanje 
izpolnjevanja obveznosti te uredbe pri 
uporabnikih s pristojnimi organi drugih 
držav članic in Komisijo izmenjujejo 
informacije glede hujših pomanjkljivosti, 
ki so bile ugotovljene med pregledi iz člena 
9(1), in o vrstah kazni, izrečenih v skladu s 
členom 11.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija si prizadeva za sporazum z 
Evropskim patentnim uradom in Svetovno 
organizacijo za intelektualno lastnino, s 
katerim se zagotovi, da se v registracijo 
patentov vključijo sklicevanja na genske 
vire in njihov izvor.
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Predlog spremembe 36
Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vzpostavi se platforma Unije za dostop 
do genskih virov in tradicionalnega znanja 
v zvezi z njimi.

1. Vzpostavi se platforma Unije za dostop 
do genskih virov in tradicionalnega znanja 
v zvezi z njimi. Države članice, ki 
predvidijo sprejetje pravil o dostopu do 
genskih virov, najprej opravijo oceno 
učinka teh pravil in njene rezultate 
predložijo v preučitev platformi Unije v 
skladu s postopkom iz odstavka 5 tega 
člena.

Predlog spremembe 37
Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Platforma Unije bo prispevala k 
racionalizaciji pogojev za dostop na ravni 
Unije z razpravami o povezanih vprašanjih, 
vključno z načrtovanjem in delovanjem 
režimov dostopa, vzpostavljenih v državah 
članicah, poenostavljenim dostopom za 
nekomercialne raziskave, praksami glede 
dostopa do zbirk v Uniji, dostopom 
zainteresiranih strani iz Unije v tretjih 
državah ter izmenjavo dobrih praks.

2. Platforma Unije bo prispevala k 
racionalizaciji pogojev za dostop na ravni 
Unije z razpravami o povezanih vprašanjih, 
vključno z načrtovanjem in delovanjem 
režimov dostopa, vzpostavljenih v državah 
članicah, poenostavljenim dostopom za 
nekomercialne raziskave, praksami glede 
dostopa do zbirk v Uniji, dostopom 
zainteresiranih strani iz Unije v tretjih 
državah ter izmenjavo dobrih praks. Ta 
platforma se zlasti zavzema za to, da se 
obveznost ravnanja s primerno skrbnostjo 
šteje za izpolnjeno in da za dostop ne 
veljajo dodatne obveznosti, če pristojni 
organi na zahtevo za dostop ne 
odgovorijo.
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Predlog uredbe
Člen 14 – točka d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) sprejmejo ukrepe v podporo 
uporabnikov, ki z omejenimi sredstvi 
prispevajo k ohranjanju biotske 
raznovrstnosti in raznovrstnosti kultur, da 
postanejo zanesljive zbirke;

Obrazložitev

Pomagati je treba projektom malega obsega, ki jih na primer razvijejo kmetje in lokalne 
skupnosti in prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti, da postanejo „zanesljive zbirke“, 
kakor so opredeljene v tej uredbi.

Predlog spremembe 39
Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija vsakih deset let po prvem 
poročilu na podlagi poročanja in izkušenj z 
izvajanjem te uredbe pregleda delovanje in 
učinkovitost te uredbe. Pri pripravi poročil 
Komisija upošteva zlasti upravne posledice 
za javne raziskovalne zavode, mala in 
srednje velika podjetja ter mikropodjetja. 
Upošteva tudi potrebo po nadaljnjih 
ukrepih Unije glede dostopa do genskih 
virov in tradicionalnega znanja v zvezi z 
njimi.

3. Komisija vsakih deset let po prvem 
poročilu na podlagi poročanja in izkušenj z 
izvajanjem te uredbe pregleda delovanje in 
učinkovitost te uredbe. Pri pripravi poročil 
Komisija upošteva zlasti upravne posledice 
za posebne sektorje, javne raziskovalne 
zavode, mala in srednje velika podjetja ter 
mikropodjetja. Upošteva tudi potrebo po 
nadaljnjih ukrepih Unije glede dostopa do 
genskih virov in tradicionalnega znanja v 
zvezi z njimi.
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