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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem „Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické 
rozmanitosti“, jenž byl přijat dne 29. října 2010, je stanovit předvídatelnější podmínky pro 
přístup ke genetickým zdrojům, zajistit rozdělení přínosů mezi uživatele a poskytovatele 
genetických zdrojů a zajistit, že budou využívány pouze zákonně získané genetické zdroje. 
Vzhledem k tomu, že genetické zdroje a tradiční znalosti související s těmito zdroji poskytují 
především rozvojové země, je Nagojský protokol důležitým nástrojem boje proti biopirátství 
a k obnově spravedlnosti a rovnosti ve výměně genetických zdrojů, zejména tehdy, když se 
uživatelé těchto zdrojů nacházejí hlavně v rozvinutých zemích. Komise však při přípravě 
navrhovaného systému provádění Nagojského protokolu zjevně přikládala větší význam 
zájmům a obavám uživatelů než poskytovatelů. Hlavní prioritou je minimalizace zátěže a 
nákladů uživatelů a snadnější přístup, zatímco totéž nelze v žádném případě říci o podpoře 
účinného rozdělování přínosů. 

V souladu s cílem soudržnosti politik ve prospěch rozvoje stanoveným v článku 208 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU) toto nařízení obnovuje spravedlivou rovnováhu mezi 
poskytovateli a uživateli genetických zdrojů a tradičních znalostí souvisejících s těmito zdroji 
a současně přispívá k ochraně biologické rozmanitosti a trvale udržitelnému využívání jejích 
složek v souladu s cíli Úmluvy o biologické rozmanitosti. Je třeba zpřísnit zejména 
ustanovení týkající se dodržování a sledování povinností náležité pečlivosti na straně 
uživatelů, a umožnit tak účinné prosazování předchozího informovaného souhlasu a vzájemně 
dohodnutých podmínek v celém řetězci využívání genetických zdrojů a souvisejících 
tradičních znalostí. Vzhledem k tomu, že tradiční znalosti, které mají domorodá a místní 
společenství, mohou poskytnout informace důležité pro vědecké objevy případně cenných 
genetických nebo biochemických vlastností genetických zdrojů, by nařízení EU mělo 
respektovat práva těchto společenství a usnadňovat jejich dodržování, jak je stanoveno 
v úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 169 o domorodém a kmenovém obyvatelstvu a 
rovněž v deklaraci OSN o právech původního obyvatelstva, kterou přijalo Valné shromáždění 
OSN v roce 2007. Evropská unie by navíc měla jednat proaktivně a zajistit, aby bylo 
dosaženo cílů Nagojského protokolu týkajících se globálního mnohostranného mechanismu 
rozdělení přínosů. Dokud tento mnohostranný mechanismus nebude zaveden, je třeba v praxi 
zřídit fond Unie pro rozdělení přínosů, v němž budou shromažďovány příspěvky získané na 
základě rozdělení přínosů, které budou využívány na ochranu biologické rozmanitosti po 
celém světě. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Právní východisko -1 (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S ohledem na Úmluvu o biologické 
rozmanitosti a na Nagojský protokol 
o přístupu ke genetickým zdrojům a 
spravedlivém a rovnocenném rozdělení 
přínosů plynoucích z jejich využívání,

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Genetické zdroje představují genofond 
jak přírodního, tak pěstovaného či 
domestikovaného původu a hrají 
významnou a rostoucí roli v mnoha 
hospodářských odvětvích, včetně produkce 
potravin, lesnictví, vývoje léčiv nebo 
vývoje obnovitelných zdrojů energie 
biologického původu.

(2) Genetické zdroje představují genofond 
jak přírodního, tak pěstovaného či 
domestikovaného původu a hrají 
významnou a rostoucí roli v mnoha 
hospodářských odvětvích, včetně produkce
potravin, lesnictví, biotechnologie, vývoje 
a produkce léčiv a kosmetických 
přípravků nebo vývoje obnovitelných 
zdrojů energie biologického původu.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Tradiční znalosti, které mají domorodá 
a místní společenství, mohou poskytnout 
důležité základní informace při vědeckých 
objevech zajímavých genetických nebo 
biochemických vlastností genetických 
zdrojů.

(3) Tradiční znalosti, které mají domorodá 
a místní společenství, mohou poskytnout 
důležité základní informace při vědeckých 
objevech potenciálně cenných genetických 
nebo biochemických vlastností genetických 
zdrojů, včetně znalostí, inovací a postupů 
domorodých a místních společenství, která 
představují tradiční životní styl vhodný 
pro zachování a trvale udržitelné 
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využívání biologické rozmanitosti. Je 
třeba respektovat práva těchto 
společenství stanovená v úmluvě 
Mezinárodní organizace práce č. 169 
o domorodém a kmenovém obyvatelstvu 
a rovněž v deklaraci OSN o právech 
původního obyvatelstva, kterou přijalo 
Valné shromáždění OSN v roce 2007, 
a jejich dodržování by měla usnadnit 
prováděcí opatření EU.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Je důležité připomenout, že v souladu 
s Evropskou patentovou úmluvou nelze 
patentovat odrůdy rostlin a plemena zvířat 
(čl. 53 písm. a)) ani biologické způsoby 
pro pěstování rostlin a chov zvířat (čl. 53 
písm. b)). Jsou-li vynálezy založeny na 
genetických zdrojích nebo složkách 
genetických zdrojů a žádosti o udělení 
patentu se týkají mj. genetických zdrojů, 
produktů, včetně derivátů, a postupů 
odvozených na základě využívání 
biotechnologie nebo tradičních znalostí 
souvisejících s genetickými zdroji, měly by 
být zdroje označeny a jejich původ je třeba 
sdělit příslušným orgánům a následně 
odpovědnému orgánu. Tatáž povinnost by 
se měla uplatňovat i v případě nových 
odrůdových práv.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Genetické zdroje by měly být 
zachovány „in situ“ a využívány 
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udržitelným způsobem a přínosy plynoucí 
z jejich využívání by měly být rozděleny 
spravedlivým a rovnocenným způsobem. 
EU a její členské státy se jako smluvní 
strany Úmluvy o biologické rozmanitosti 
zavázaly k dodržování těchto zásad. EU a 
její členské státy se rovněž připojily k 
Nagojskému protokolu o přístupu ke 
genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů 
plynoucích z jejich využívání. Je třeba 
vytvořit kapacitu k účinnému provádění 
tohoto protokolu. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Při rozdělování přínosů je třeba mít 
na paměti, že genetické zdroje poskytují 
především rozvojové země s bohatou 
biologickou rozmanitostí, zatímco 
uživatelé těchto zdrojů se nacházejí 
hlavně v rozvinutých zemích. Kromě toho, 
že přístup ke zdrojům a rozdělení přínosů 
mohou přispívat k ochraně a trvale 
udržitelnému využívání biologické 
rozmanitosti, mohou přispívat rovněž k 
vymýcení chudoby a k udržitelnosti 
životního prostředí, a tím i k dosažení 
rozvojových cílů tisíciletí, jak je uvedeno v 
preambuli Nagojského protokolu. Při 
provádění Nagojského protokolu je třeba 
usilovat i o využití těchto možností.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) Právo na potraviny stanovené 
v článku 25 Všeobecné deklarace lidských 
práv a v článku 11 Mezinárodního paktu 
o hospodářských, sociálních a kulturních 
právech, stejně jako právo na nejvyšší 
dosažitelnou úroveň zdraví uznané 
v článku 12 Mezinárodního paktu o 
hospodářských, sociálních a kulturních 
právech mají mimořádný význam a je 
nezbytné je za všech okolností chránit.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4d) Stejně jako genetické zdroje i tradiční 
znalosti související s těmito zdroji se 
nacházejí především v rozvojových 
zemích, zejména v domorodých a místních 
společenstvích. Je třeba respektovat práva 
těchto společenství stanovená v úmluvě 
Mezinárodní organizace práce č. 169 
o domorodém a kmenovém obyvatelstvu 
a rovněž v deklaraci OSN o právech 
původního obyvatelstva, kterou přijalo 
Valné shromáždění OSN v roce 2007, 
a jejich dodržování by měla usnadnit 
prováděcí opatření EU.  
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Úmluva uznává, že státy mají suverénní 
právo na přírodní zdroje nacházející se 
v jejich působnosti a pravomoc určit 
přístup k jejich genetickým zdrojům. 
Úmluva ukládá všem smluvním stranám 
povinnost, aby usnadnily přístup ke 
genetickým zdrojům, na něž mají 
suverénní právo. Zároveň musí všechny 
smluvní strany přijmout taková opatření, 
aby byly výsledky výzkumu a vývoje a 
přínosy vyplývající z komerčního a jiného 
využívání genetických zdrojů rozděleny 
spravedlivě a rovnocenně se smluvní 
stranou poskytující takové zdroje. Takové 
rozdělení se musí dít na základě vzájemně 
dohodnutých podmínek. Úmluva rovněž 
řeší přístup a rozdělení přínosů, pokud jde 
o znalosti, inovace a postupy domorodých 
a místních společenství vhodné pro 
ochranu a trvale udržitelné využívání 
biologické rozmanitosti.

(5) Úmluva uznává, že státy mají suverénní 
právo na přírodní zdroje nacházející se 
v jejich působnosti a pravomoc určit 
přístup k jejich genetickým zdrojům. 
Úmluva ukládá všem smluvním stranám 
povinnost, aby usnadnily přístup ke 
genetickým zdrojům, na něž mají 
suverénní právo, za účelem jejich využití 
jinými smluvními stranami způsobem 
šetrným k životnímu prostředí. Zároveň 
musí všechny smluvní strany přijmout 
taková opatření, aby byly výsledky 
výzkumu a vývoje a přínosy vyplývající z 
komerčního a jiného využívání 
genetických zdrojů rozděleny spravedlivě a 
rovnocenně se smluvní stranou poskytující 
takové zdroje. Takové rozdělení se musí dít 
na základě žádosti země původu tohoto 
zdroje o předchozí informovaný souhlas a 
přínosy budou stanoveny na základě 
vzájemně dohodnutých podmínek. Úmluva 
rovněž řeší přístup a rozdělení přínosů, 
pokud jde o znalosti, inovace a postupy 
domorodých a místních společenství 
vhodné pro ochranu a trvale udržitelné 
využívání biologické rozmanitosti. 
Spravedlivé a nestranné sdílení 
příležitostí, rozvoje a výhod plynoucích z 
využívání genetických zdrojů je nicméně 
možné zajistit všem stranám pouze jejich 
vyrovnaným a udržitelným používáním a 
legitimním zapojením místních komunit.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Nagojský protokol o přístupu ke 
genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích 
z jejich využívání k Úmluvě o biologické 
rozmanitosti (dále jen „Nagojský 
protokol“) je mezinárodní smlouvou 
přijatou dne 29. října 2010 smluvními 
stranami Úmluvy. Nagojský protokol 
výrazně rozšiřuje obecná pravidla Úmluvy 
týkající se přístupu ke genetickým zdrojům 
a k tradičním znalostem s nimi 
souvisejícím a rozdělení přínosů z jejich 
využívání.

(6) Nagojský protokol o přístupu ke 
genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích 
z jejich využívání k Úmluvě o biologické 
rozmanitosti (dále jen „Nagojský 
protokol“) je mezinárodní smlouvou 
přijatou dne 29. října 2010 smluvními 
stranami Úmluvy. Nagojský protokol 
výrazně rozšiřuje obecná pravidla Úmluvy 
týkající se přístupu ke genetickým zdrojům 
a k tradičním znalostem s nimi 
souvisejícím a rozdělení přínosů z jejich 
využívání a následného uvádění na trh.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Je třeba vytvořit srozumitelný a 
spolehlivý rámec pro provedení 
Nagojského protokolu, který by měl v Unii 
posílit možnosti výzkumu a vývoje 
v oblasti přírody. Je rovněž nezbytné, aby 
se v Unii zabránilo využívání protiprávně 
získaných genetických zdrojů nebo 
tradičních znalostí souvisejících s 
genetickými zdroji a podpořilo účinné 
provádění závazků týkajících se rozdělení 
přínosů, které byly stanoveny 
v podmínkách, na nichž se mezi sebou 
dohodli poskytovatelé a uživatelé 
genetických zdrojů.

(8) Je třeba vytvořit srozumitelný a 
spolehlivý rámec pro provedení 
Nagojského protokolu, který by měl 
podporovat jeho hlavní cíl, zejména 
ochranu biologické rozmanitosti a trvale 
udržitelné využívání jejích složek a 
spravedlivé a rovnocenné rozdělení 
přínosů plynoucích z využívání 
genetických zdrojů. Znamená to také, že 
je třeba v Unii zabránit využívání 
protiprávně získaných genetických zdrojů
nebo tradičních znalostí souvisejících s 
těmito zdroji. Je rovněž nezbytné posílit 
v Unii možnosti výzkumu a vývoje 
v oblasti přírody, zejména lepšími 
podmínkami pro právní jistotu, pokud jde 
o využívání genetických zdrojů a 
tradičních znalostí.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Biopirátství, jež spočívá buď 
v nepovolené těžbě genetických zdrojů, 
nebo v nepovoleném využívání produktů 
pocházejících z těchto zdrojů nebo 
souvisejících tradičních znalostí či v jejich 
následném uvedení na trh, je třeba 
zakázat a měly by se na něj vztahovat 
trestněprávní sankce podle směrnice 
2008/99/ES.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) Rámce vytvořeného tímto nařízením 
je rovněž zapotřebí k zachování a 
prohloubení důvěry mezi smluvními 
stranami, domorodými a místními 
společenstvími a skupinami zúčastněných 
stran, jež využívají přístupu ke genetickým 
zdrojům a rozdělení přínosů z nich.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby byla zajištěna právní jistota, je 
důležité, aby se prováděcí předpisy k 
Nagojskému protokolu vztahovaly pouze 
na genetické zdroje a tradiční znalosti 
související s genetickými zdroji, k nimž 
bude umožněn přístup až poté, kdy vstoupí 
Nagojský protokol v platnost pro Unii. 

(9) Aby byla zajištěna právní jistota, je 
důležité, aby se prováděcí předpisy k 
Nagojskému protokolu vztahovaly pouze 
na nové případy získání a využívání 
genetických zdrojů a tradičních znalostí 
souvisejících s genetickými zdroji, jež 
nastanou až poté, kdy vstoupí Nagojský 
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protokol v platnost pro Unii. 

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je důležité stanovit v souladu s 
Nagojským protokolem, že využívání 
genetických zdrojů se týká výzkumu a 
vývoje v oblasti genetického a 
biochemického složení vzorků genetického 
materiálu, což zahrnuje výzkum a vývoj 
izolovaných složek extrahovaných z 
genetického materiálu, ke kterému byl 
v smluvní straně Nagojského protokolu dán 
přístup.

(11) Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14). S cílem zajistit efektivní provedení 
Nagojského protokolu by měli mít všichni 
uživatelé genetických zdrojů a tradičních 
znalostí souvisejících s těmito zdroji za 
povinnost postupovat s náležitou pečlivostí 
při zajišťování toho, aby byl přístup ke 
genetickým zdrojům a souvisejícím 
tradičním znalostem využíván v souladu 
s platnými právními předpisy, a při 
případném rozdělování přínosů. 
Vzhledem k rozmanitosti uživatelů v Unii 
není vhodné uložit všem uživatelům 
povinnost přijmout stejná opatření při 
uplatňování náležité pečlivosti. Měly by být 
proto stanoveny pouze minimální prvky 
pro opatření náležité pečlivosti. Konkrétní
volba nástrojů a opatření použitých při
uplatňování náležité pečlivosti uživateli by 
měla být podporována uznáváním 

(14). S cílem zajistit efektivní provedení 
Nagojského protokolu by měli mít všichni 
uživatelé genetických zdrojů a tradičních 
znalostí souvisejících s těmito zdroji za 
povinnost postupovat s náležitou pečlivostí 
při zajišťování toho, aby byl přístup ke 
genetickým zdrojům a souvisejícím 
tradičním znalostem využíván v souladu 
s platnými právními předpisy a v každém 
takovém případě došlo ke spravedlivému a 
rovnocennému rozdělení přínosů. 
Vzhledem k rozmanitosti uživatelů v Unii 
není vhodné uložit všem uživatelům 
povinnost přijmout stejná opatření při 
uplatňování náležité pečlivosti. Nástroje a 
opatření použité pro snadnější uplatňování 
náležité pečlivosti, jejichž spolehlivost a 
účinnost byla prokázána, je třeba 
podporovat uznáváním osvědčených 
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osvědčených postupů a doplňujícími 
opatřeními na podporu odvětvových 
kodexů chování, vzorových smluvních
ustanovení a pokynů, aby se zvýšila právní 
jistota a snížily náklady. Povinnost 
uživatelů uchovávat informace relevantní 
pro přístup a rozdělení přínosů by měla být 
časově omezena a mělo by být ponecháno 
určité časové rozpětí pro případnou 
inovaci.

postupů. Rovněž je třeba podporovat 
odvětvové kodexy chování, vzorová 
smluvní ustanovení a pokyny, aby se 
zvýšila právní jistota a snížily náklady. 
Povinnost uživatelů uchovávat informace 
relevantní pro přístup a rozdělení přínosů 
by měla být časově omezena a mělo by být 
ponecháno určité časové rozpětí pro 
případnou inovaci. 

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Při stanovování opatření náležité 
pečlivosti by měly hrát důležitou úlohu 
osvědčené postupy vyvinuté uživateli, 
které jsou zvlášť vhodné pro dodržení 
systému provádění Nagojského protokolu s 
vysokou právní jistotou a s nízkými 
náklady. Uživatelé by měli mít možnost 
navazovat na stávající kodexy chování 
zabývající se přístupem a rozdělováním 
přínosů, které byly vytvořeny pro 
akademickou sféru a různá průmyslová 
odvětví. Sdružení uživatelů by měla mít 
možnost požádat Komisi, aby určila, zda 
může být konkrétní kombinace postupů, 
nástrojů nebo mechanismů, na kterou 
sdružení dohlíží, uznána za osvědčený 
postup. Příslušné orgány členských států 
by měly vycházet z toho, že provádění 
uznaného osvědčeného postupu uživatelem 
snižuje riziko, že uživatel nedodrží 
pravidla, a odůvodňuje menší míru nutné 
kontroly dodržování pravidel. Totéž by 
mělo platit pro osvědčené postupy, jež byly 
přijaty společně smluvními stranami 
Nagojského protokolu.

(16) Osvědčené postupy vyvinuté uživateli 
nebo organizací, jež má zájem na 
využívání genetických zdrojů a přístupu a 
rozdělení přínosů a má v této oblasti 
odborné znalosti, by měly být 
vyhodnocovány. Zjistí-li se, že jsou 
užitečné a v souladu s Nagojským 
protokolem a tímto nařízením, je třeba 
jich využívat při stanovování opatření 
náležité pečlivosti, která jsou zvlášť 
vhodná pro dodržení systému provádění 
Nagojského protokolu s vysokou právní 
jistotou a s nízkými náklady. Uživatelé by 
měli mít možnost navazovat na stávající 
kodexy chování zabývající se přístupem a 
rozdělováním přínosů, které byly 
vytvořeny pro akademickou sféru a různá 
průmyslová odvětví za předpokladu, že 
uživatelům usnadňují plnění jejich 
povinností, mezi něž bude patřit i 
spravedlivé a rovnocenné rozdělení 
přínosů. Sdružení uživatelů by měla mít 
možnost požádat Komisi, aby určila, zda 
může být konkrétní kombinace postupů, 
nástrojů nebo mechanismů, na kterou 
sdružení dohlíží, uznána za osvědčený 
postup, jenž uživatelům usnadňuje plnění 
jejich povinností. Příslušné orgány 
členských států by měly vycházet z toho, 
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že provádění uznaného osvědčeného 
postupu uživatelem snižuje riziko, že 
uživatel nedodrží pravidla, a odůvodňuje 
menší míru nutné kontroly dodržování 
pravidel. Totéž by mělo platit pro 
osvědčené postupy, jež byly přijaty 
společně smluvními stranami Nagojského 
protokolu.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Uživatelé by měli při přesně 
stanovených příležitostech v rámci řetězce 
činností, které tvoří využívání, prohlásit, že 
plní povinnost náležité pečlivosti. Vhodné 
příležitosti pro tato prohlášení jsou 
obdržení veřejných prostředků na výzkum, 
schválení uvedení produktu vyvinutého na 
základě genetických zdrojů na trh, nebo 
v případě, kdy takové schválení není 
vyžadováno, okamžik jeho uvedení na trh. 
Prohlášení učiněné při podávání žádosti o
schválení produktu pro uvedení na trh by 
nebylo součástí schvalovacího postupu 
jako takového a bylo by určeno pro 
příslušné orgány zřízené podle tohoto 
nařízení.

(17) Uživatelé by měli při přesně 
stanovených příležitostech v rámci řetězce 
činností prohlásit, že plní povinnost 
náležité pečlivosti, a měli by tuto 
skutečnost průkazně doložit. Vhodné 
příležitosti pro tato prohlášení jsou 
stanovení předchozího informovaného 
souhlasu a vzájemně dohodnutých 
podmínek, obdržení prostředků na 
výzkum, registrace práv duševního 
vlastnictví u příslušných vnitrostátních, 
regionálních nebo mezinárodních 
institucí, schválení uvedení produktu 
vyvinutého na základě genetických zdrojů 
na trh, nebo v případě, kdy takové 
schválení není vyžadováno, okamžik jeho 
uvedení na trh. Prohlášení učiněné při 
registraci práv duševního vlastnictví nebo
podávání žádosti o schválení produktu pro 
uvedení na trh by nebylo součástí 
schvalovacího postupu jako takového a 
bylo by určeno pro příslušné orgány 
zřízené podle tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Sběr genetických zdrojů ve volné 
přírodě většinou provádějí pro nekomerční 
účely univerzitní výzkumní pracovníci a 
sběratelé. V převážné většině případů a v 
téměř všech sektorech se přístup k nově 
získaným genetickým zdrojům uskutečňuje 
prostřednictvím zprostředkovatelů, sbírek 
nebo subjektů, které získávají genetické 
zdroje ve třetích zemích.

(18) Sběr genetických zdrojů ve volné 
přírodě většinou provádějí pro nekomerční 
účely univerzitní výzkumní pracovníci a 
sběratelé. V převážné většině případů a v 
téměř všech sektorech se přístup k nově 
získaným genetickým zdrojům uskutečňuje 
prostřednictvím zprostředkovatelů, sbírek 
nebo subjektů, které získávají genetické 
zdroje ve třetích zemích. Toto nařízení by 
mělo zajistit, aby všechny zúčastněné 
strany dodržovaly ustanovení vzájemně 
dohodnutých podmínek prvotního 
přístupu týkající se převodu provedeného 
třetí stranou. V mnoha případech by 
následné využívání nebo uvedení na trh 
mohlo vyžadovat další předchozí 
informovaný souhlas a stanovení 
vzájemně dohodnutých podmínek.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Hlavními dodavateli genetických 
zdrojů a tradičních znalostí souvisejících s 
genetickými zdroji využívaných v Unii 
jsou sbírky. Je třeba zavést v Unii systém 
důvěryhodných sbírek. Díky tomuto 
systému by bylo u sbírek uvedených v 
registru důvěryhodných sbírek Unie 
zaručeno, že by třetím osobám byly 
dodávány pouze vzorky genetických zdrojů 
s dokumentací prokazující jejich zákonné 
získání a v případě potřeby existenci 
vzájemně dohodnutých podmínek. Systém 
důvěryhodných sbírek Unie by výrazně 
snížil riziko, že by se v Unii využívaly 

(19) Nejdostupnějšími dodavateli 
genetických zdrojů a tradičních znalostí 
souvisejících s genetickými zdroji 
využívaných v Unii je většina sbírek. 
Jakožto dodavatelé mohou hrát 
významnou úlohu a pomoci jiným
uživatelům dodavatelského řetězce 
dodržovat své povinnosti. Za tímto účelem 
je třeba zavést v Unii systém 
důvěryhodných sbírek. Díky tomuto 
systému by bylo u sbírek uvedených v 
registru důvěryhodných sbírek Unie 
zaručeno, že by třetím osobám byly 
dodávány pouze vzorky genetických zdrojů 
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protiprávně získané genetické zdroje. 
Příslušné orgány členských států by 
ověřily, zda sbírka splňuje požadavky pro 
uznání za důvěryhodnou sbírku Unie. U 
uživatelů, kteří získali nějaký genetický 
zdroj ze sbírky zařazené do registru Unie, 
by mělo platit, že postupovali s náležitou 
pečlivostí při získávání všech nezbytných 
informací. To by mělo být výhodné zvláště 
pro výzkumné pracovníky v akademické 
sféře, jakož i pro malé a střední podniky.

s dokumentací prokazující jejich zákonné 
získání a v případě potřeby existenci 
vzájemně dohodnutých podmínek. Systém 
důvěryhodných sbírek Unie by výrazně 
snížil riziko, že by se v Unii využívaly 
protiprávně získané genetické zdroje. 
Příslušné orgány členských států by 
ověřily, zda sbírka splňuje požadavky pro 
uznání za důvěryhodnou sbírku Unie. U 
uživatelů, kteří získali nějaký genetický 
zdroj ze sbírky zařazené do registru Unie, 
by mělo platit, že postupovali s náležitou 
pečlivostí při získávání všech nezbytných 
informací. To by mělo být výhodné zvláště 
pro výzkumné pracovníky v akademické 
sféře, jakož i pro malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Důvěryhodné sbírky Unie by měly 
sdílet cíl Nagojského procesu. V souladu 
s články 21 a 22 protokolu by měly 
přispívat ke zvyšování povědomí a 
budování kapacit v rozsahu, v jakém to 
umožňují zdroje, které mají k dispozici. 
Příslušné orgány mohou zvážit, zda 
sbírkám na tyto činnosti poskytnou 
finanční prostředky. Každá důvěryhodná 
sbírka Unie by se měla snažit přispět k 
úsilí o zdokumentování tradičních znalostí 
souvisejících s genetickými zdroji, a to ve 
spolupráci s domorodými a místními 
společenstvími, orgány, antropology a 
v případě potřeby i jinými subjekty. Při 
nakládání s těmito znalostmi je nezbytné 
plně dodržovat příslušná práva. 
Informace o těchto znalostech je třeba 
zveřejňovat, pokud zveřejnění slouží dané 
věci a v žádném případě nenarušuje 
ochranu příslušných práv nebo jejich 
ochraně nebrání.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Článek 18 Nagojského protokolu 
stanoví, že jednotlivé smluvní strany 
zajistí, aby v případě sporů vyplývajících 
ze vzájemně dohodnutých podmínek byla 
v rámci jejich právních systémů k 
dispozici možnost použití právního 
prostředku, a to v souladu s platnými 
požadavky na soudní příslušnost. Smlouvy 
o podmínkách budou soukromoprávními 
smlouvami. Členské státy EU musí jako 
smluvní strany Nagojského protokolu 
zavést odvolací mechanismy. Tyto 
mechanismy by si měly být co nejvíce 
podobné.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Evropská unie by měla jednat 
proaktivně a zajistit, aby bylo dosaženo 
cílů Nagojského protokolu týkajících se 
globálního mnohostranného mechanismu 
rozdělení přínosů s cílem navýšit zdroje 
na podporu ochrany biologické 
rozmanitosti a trvale udržitelného 
využívání jejích složek po celém světě.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22b) Zásadu rozdělení přínosů, jak je 
zakotvena v článku 10 Nagojského 
protokolu, by Unie měla provést ještě před 
zavedením globálního mnohostranného 
mechanismu, s nímž protokol počítá. 
Dokud tento mechanismus nebude 
zaveden, je třeba zřídit fond Unie pro 
rozdělení přínosů, v němž budou 
shromažďovány příspěvky získané na 
základě rozdělení přínosů, které budou 
využívány na ochranu biologické 
rozmanitosti po celém světě. Za tím 
účelem by Komisi měla být svěřena 
pravomoc přijímat v souladu s článkem 
290 Smlouvy o fungování Evropské unie 
akty, v nichž stanoví podrobná kritéria a 
pravidla pro rozdělení přínosů 
v případech, že genetické zdroje pocházejí 
z oblastí mimo působnost členských států 
nebo nelze určit zemi původu těchto 
zdrojů nebo nelze udělit či získat 
předchozí informovaný souhlas. Obzvlášť 
důležité je, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a 
to i na odborné úrovni. Při přípravě a 
vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Platforma Unie pro přístup by měla 
umožnit projednávání takových otázek, 

(23) Platforma Unie pro přístup a 
spravedlivé a rovnocenné rozdělení 
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jako jsou podmínky přístupu v členských 
státech, navržení a účinnost režimů 
přístupu, jednodušší přístup pro 
nekomerční výzkum, postupy přístupu ke 
sbírkám v Unii, přístup zúčastněných stran 
Unie v třetích zemích či sdílení 
osvědčených postupů, a přispět 
k optimálnímu řešení uvedených problémů. 

přínosů by měla umožnit projednávání 
takových otázek, jako jsou podmínky 
přístupu v členských státech, navržení a 
účinnost režimů přístupu a rozdělení 
přínosů, jednodušší přístup a rozdělení 
přínosů pro nekomerční výzkum, postupy 
přístupu ke sbírkám v Unii a rozdělení 
přínosů, přístup a rozdělení přínosů
zúčastněných stran Unie v třetích zemích či 
sdílení osvědčených postupů, a přispět k 
optimálnímu řešení uvedených problémů. 

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 1 – pododstavec -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem tohoto nařízení je spravedlivé a 
rovnocenné rozdělení přínosů plynoucích 
z využívání genetických zdrojů, což 
přispívá k ochraně biologické 
rozmanitosti a trvale udržitelnému 
způsobu využívání jejích složek v souladu 
s cíli Úmluvy o biologické rozmanitosti. 

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví pravidla upravující 
přístup ke genetickým zdrojům a tradičním 
znalostem souvisejícím s genetickými 
zdroji a rozdělení přínosů z nich 
plynoucích v souladu s ustanoveními 
Nagojského protokolu o přístupu ke 
genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích 
z jejich využívání k Úmluvě o biologické 
rozmanitosti (Nagojský protokol). 

Toto nařízení stanoví pravidla upravující 
přístup ke genetickým zdrojům a tradičním 
znalostem souvisejícím s genetickými 
zdroji a spravedlivé a rovnocenné
rozdělení přínosů z nich plynoucích v 
souladu s ustanoveními Nagojského 
protokolu o přístupu ke genetickým 
zdrojům a spravedlivém a rovnocenném 
rozdělení přínosů plynoucích z jejich 
využívání k Úmluvě o biologické 
rozmanitosti (Nagojský protokol) a na 
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jejich podporu. 

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví povinnosti uživatelů 
genetických zdrojů a tradičních znalostí 
souvisejících s genetickými zdroji. 
Součástí systému pro provedení 
Nagojského protokolu zřízeného tímto 
nařízením jsou i opatření, jež uživatelům 
usnadňují plnění jejich povinností, 
a rovněž rámec opatření pro sledování a 
kontrolu, jež členské státy Unie musí 
vypracovat a zavést. Součástí tohoto 
nařízení jsou i ustanovení, jež podporují 
činnosti příslušných aktérů ke zvyšování 
povědomí o významu genetických zdrojů a 
tradičních znalostí souvisejících 
s genetickými zdroji a o souvisejících 
otázkách přístupu a rozdělení přínosů, 
jakož i činnosti přispívající k budování 
kapacit v rozvojových zemích, a to 
v souladu s ustanoveními Nagojského 
protokolu.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se vztahuje na genetické 
zdroje, na něž mají státy suverénní právo,
a na tradiční znalosti související s 
genetickými zdroji, k nimž je umožněn 
přístup po vstupu Nagojského protokolu 
v platnost pro Unii. Vztahuje se také na 
přínosy plynoucí z využívání těchto 
genetických zdrojů a tradičních znalostí 

Toto nařízení se vztahuje na genetické 
zdroje a na tradiční znalosti související 
s genetickými zdroji, k nimž je umožněn 
přístup nebo jsou využívány po vstupu 
Nagojského protokolu v platnost pro Unii. 
Vztahuje se také na přínosy plynoucí z 
využívání těchto genetických zdrojů a 
tradičních znalostí souvisejících s 
genetickými zdroji a také na následné 
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souvisejících s genetickými zdroji. aplikace a uvedení na trh. 

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „genetickými zdroji“ genetický materiál 
skutečné nebo potenciální hodnoty;

3. „genetickými zdroji“ genetický materiál 
skutečné nebo potenciální hodnoty nebo 
jeho deriváty;

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 3 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. „derivátem“ přirozeně se vyskytující 
biochemická sloučenina plynoucí 
z genetické exprese nebo metabolismu 
biologických či genetických zdrojů, a to i 
pokud neobsahuje funkční jednotky 
dědičnosti;

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 3 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „uživatelem“ fyzická nebo právnická 
osoba, která využívá genetické zdroje nebo 
tradiční znalosti související s genetickými 
zdroji;

5. „uživatelem“ fyzická nebo právnická 
osoba, která využívá genetické zdroje nebo 
tradiční znalosti související s genetickými 
zdroji anebo genetické zdroje nebo 
produkty pocházející z genetických zdrojů 
či tradičních znalostí souvisejících 
s genetickými zdroji následně uvádí na 
trh;
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 3 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „využíváním genetických zdrojů“ 
uskutečňování výzkumu a vývoje v oblasti 
genetického nebo biochemického složení 
genetických zdrojů;

6. „využíváním genetických zdrojů“ 
uskutečňování výzkumu a vývoje v oblasti 
genetického nebo biochemického složení 
genetických zdrojů, a to i prostřednictvím 
biotechnologií;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 3 – pododstavec 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. „protiprávně získanými genetickými 
zdroji“ genetické zdroje a tradiční znalosti 
související s genetickými zdroji, k nimž byl 
přístup získán v rozporu s platnými 
mezinárodními a vnitrostátními právními 
předpisy nebo regulačními požadavky 
týkajícími se přístupu a rozdělení přínosů 
v zemi původu;

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 3 – pododstavec 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10b. „biopirátstvím“ využití protiprávně 
získaných genetických zdrojů nebo 
produktů získaných z těchto zdrojů nebo 
souvisejících tradičních znalostí či jejich 
následné uvedení na trh;
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Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Článek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3b
Definice katalogu

Genetické katalogy sestávají z jedinců 
náležejících k určitému druhu. Další 
důležitou položkou jsou místní populace 
(plané formy, ekotypy, endemismy, odrůdy 
nebo dokonce poddruhy). Genetické 
katalogy vyžadují z důvodu 
vysledovatelnosti objektivní metodu 
čárového kódování, která by se měla 
zakládat na technologii skenování DNA.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Využití protiprávně získaných 
genetických zdrojů a jejich uvedení na trh 
je v EU zakázáno.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. -1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Uživatelé musí postupovat s náležitou 
pečlivostí při zajišťování toho, aby byly 
genetické zdroje a tradiční znalosti 
související s genetickými zdroji využívány 
v souladu s platnými právními předpisy o 
přístupu a rozdělení přínosů nebo 
regulačními požadavky a aby byly 
případné přínosy spravedlivě a 

1. Uživatelé musí postupovat s náležitou 
pečlivostí při zajišťování toho, aby byly 
genetické zdroje a tradiční znalosti 
související s genetickými zdroji využívány 
v souladu s platnými právními předpisy o 
přístupu a rozdělení přínosů nebo 
regulačními požadavky až poté, co byl 
získán předchozí informovaný souhlas, je-
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rovnocenně rozděleny na základě 
vzájemně dohodnutých podmínek. 
Uživatelé získávají, uchovávají a předávají 
dalším uživatelům informace významné 
z hlediska přístupu a rozdělení přínosů. 

li požadován, přičemž musí být řádně 
splněny stávající povinnosti spojené 
se spravedlivým a rovnocenným 
rozdělením přínosů podle vzájemně 
dohodnutých podmínek. Uživatelé 
získávají, uchovávají a předávají dalším 
uživatelům informace významné z hlediska 
přístupu a rozdělení přínosů a důležité pro 
dodržování ustanovení tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Genetické zdroje a související tradiční 
znalosti jsou dalším uživatelům předávány 
pouze na základě předchozího 
informovaného souhlasu, a pokud jsou v 
souladu se vzájemně dohodnutými 
podmínkami. Následní uživatelé mohou 
získaný materiál využívat pouze v souladu 
s původními podmínkami. Není-li 
k dispozici předchozí informovaný 
souhlas ani vzájemně dohodnuté 
podmínky nebo následní uživatelé 
předpokládají, že genetické zdroje či 
tradiční znalosti budou využívat na 
základě podmínek, které nejsou uvedeny v 
původních podmínkách, musejí dříve, než 
je začnou nově využívat, získat předchozí 
informovaný souhlas země původu a 
stanovit vzájemně dohodnuté podmínky.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 4. – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. V případě, že genetické zdroje 
pocházejí z oblastí mimo působnost 
členských států, nebo v případě, že nelze 
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určit zemi původu, nebo v případě, že 
nelze udělit ani získat předchozí 
informovaný souhlas, musí noví uživatelé 
do fondu Unie pro rozdělení přínosů 
určeného na ochranu biologické 
rozmanitosti po celém světě poskytnout 
příspěvek získaný na základě rozdělení 
přínosů, dokud nebude vytvořen globální 
mnohostranný mechanismus rozdělení 
přínosů uvedený v článku 10 Nagojského 
protokolu. 

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) získávají, uchovávají a předávají dalším 
uživatelům informace o:

a) získávají, uchovávají a předávají dalším 
uživatelům mezinárodně uznávaný 
certifikát o shodě v případě genetických 
zdrojů zpřístupněných smluvním stranám 
Nagojského protokolu, které uplatnily svá 
svrchovaná práva v souladu s článkem 6 
Nagojského protokolu; nebo pokud takový 
certifikát není k dispozici,

1) datu a místě přístupu ke genetickým 
zdrojům a tradičním znalostem 
souvisejícím s těmito zdroji;
2) popisu genetických zdrojů nebo 
tradičních znalostí souvisejících s těmito 
využívanými zdroji, včetně dostupných 
unikátních identifikátorů;
3) bezprostředním původu získaných 
zdrojů nebo znalostí , jakož i o dalších 
uživatelích genetických zdrojů nebo 
tradičních znalostí souvisejících s těmito 
zdroji;
4) existenci nebo neexistenci práv a 
povinností týkajících se přístupu a 
rozdělení přínosů;
5) rozhodnutích o přístupu a případně 
vzájemně dohodnutých podmínkách;
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Odůvodnění

Čl 4 odst. 2 písm. a) bod 1 až 5 je uveden v následujícím pozměňovacím návrhu.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) získávají, uchovávají a předávají 
dalším uživatelům informace o:
1) datu a místě přístupu ke genetickým 
zdrojům a tradičním znalostem 
souvisejícím s těmito zdroji;
2) popisu genetických zdrojů nebo 
tradičních znalostí souvisejících s těmito 
využívanými zdroji, včetně dostupných 
unikátních identifikátorů;
3) bezprostředním původu získaných 
zdrojů nebo znalostí , jakož i o dalších 
uživatelích genetických zdrojů nebo 
tradičních znalostí souvisejících s těmito 
zdroji;
4) existenci nebo neexistenci práv a 
povinností týkajících se přístupu a 
rozdělení přínosů;
5) rozhodnutích o přístupu a případně 
vzájemně dohodnutých podmínkách;

Odůvodnění

Umístění čl. 4 odst. 2 písm. a) bodu 1 až 5 se změnilo a nyní se nachází pod písm. aa) (nové).

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) rozhodnutích o přístupu a případně 5) rozhodnutích o přístupu a případně 
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vzájemně dohodnutých podmínkách; vzájemně dohodnutých podmínkách, 
včetně opatření týkajících se rozdělení 
přínosů;

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. U uživatelů, kteří získávají genetické 
zdroje ze sbírky uvedené v registru Unie 
důvěryhodných sbírek podle čl. 5 odst. 1, 
se má se za to, že při získávání informací 
důležitých pro přístup a rozdělení přínosů v 
případě genetických zdrojů a tradičních 
znalostí souvisejících s genetickými zdroji 
postupovali s náležitou pečlivostí.

4. U uživatelů, kteří mají přístup ke 
genetickým zdrojům nebo tradičním 
znalostem souvisejícím s genetickými 
zdroji ze sbírky uvedené v registru Unie 
důvěryhodných sbírek podle čl. 5 odst. 1 
a předloží dokumentaci, kterou z této 
sbírky obdrželi spolu s genetickými zdroji 
nebo tradičními znalostmi, se má se za to, 
že při získávání informací důležitých pro 
přístup a rozdělení přínosů v případě 
genetických zdrojů a tradičních znalostí 
souvisejících s genetickými zdroji 
postupovali s náležitou pečlivostí.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise se zmocňuje k přijetí aktů 
v přenesené pravomoci za účelem 
stanovení pravidel pro rozdělení přínosů 
v souladu s odstavcem 1c do [šest měsíců 
od vstupu tohoto nařízení v platnost]. Tato 
pravidla vyžadují, aby k rozdělení přínosů 
docházelo alespoň na úrovni osvědčených 
postupů v dotčeném odvětví, a stanoví 
podmínky pro rozdělení nepeněžních 
přínosů. 
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Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) používat standardní postupy při výměně 
vzorků genetických zdrojů a souvisejících
informací s jinými sbírkami i při dodávaní 
vzorků genetických zdrojů a souvisejících 
informací třetím osobám pro jejich využití;

a) používat standardní postupy při výměně 
vzorků genetických zdrojů a informací o 
tradičních znalostech souvisejících 
s genetickými zdroji s jinými sbírkami i při 
dodávaní vzorků genetických zdrojů a 
informací o těchto znalostech třetím 
osobám pro jejich využití;

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dodávat vzorky genetických zdrojů a 
související informace k využití třetím 
osobám pouze s dokumentací dokládající, 
že ke zdrojům a informacím získal přístup 
v souladu s příslušnými právními předpisy, 
a případně za vzájemně dohodnutých 
podmínek pro spravedlivé a rovnocenné 
rozdělení přínosů;

b) dodávat vzorky genetických zdrojů a 
související informace k využití třetím 
osobám pouze s dokumentací dokládající, 
že ke zdrojům a informacím získal přístup 
v souladu s platnými právními předpisy o 
přístupu a rozdělení přínosů nebo 
regulačními požadavky a za vzájemně 
dohodnutých podmínek pro spravedlivé a 
rovnocenné rozdělení přínosů;

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) usilovat ve spolupráci s domorodými 
a místními společenstvími a podle potřeby 
s jinými sbírkami, orgány, organizacemi 
nebo institucemi o zdokumentování 
tradičních znalostí souvisejících 
s genetickými zdroji nebo zpřístupnění 
informací o těchto znalostech s cílem 
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podpořit ochranu příslušných práv a 
snadnější využívání těchto znalostí při 
současném řádném respektování 
příslušných práv;

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) přispívat ke zvyšování povědomí o 
významu genetických zdrojů a tradičních 
znalostí souvisejících s genetickými zdroji 
a o souvisejících otázkách přístupu a 
rozdělení přínosů v souladu s článkem 21 
Nagojského protokolu;   

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ec) přispívat k budování kapacit v 
rozvojových zemích v souladu s článkem 
22 Nagojského protokolu;

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Uživatelé příslušným orgánům určeným 
podle čl. 6 odst. 1 oznámí, že postupovali 
s náležitou pečlivostí v souladu s článkem 
4, když žádali o schválení uvedení na trh u 
produktu vyvinutého na základě 
genetických zdrojů nebo tradičních 
znalostí souvisejících s těmito zdroji, nebo 
v okamžiku jeho uvedení na trh, pokud se 

2. Uživatelé příslušným orgánům určeným 
podle čl. 6 odst. 1 oznámí, že dodrželi 
ustanovení článku 4, a předloží související 
informace v případě, že:
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takové schválení nevyžaduje.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) získali předchozí informovaný souhlas 
a byly stanoveny vzájemně dohodnuté 
podmínky;

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) obdrželi finanční prostředky na výzkum 
spojený s využíváním genetických zdrojů 
a tradičních znalostí souvisejících 
s genetickými zdroji; 

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podali žádost o udělení patentu nebo 
nových odrůdových práv u příslušných 
vnitrostátních, regionálních nebo 
mezinárodních institucí, jež se týká mj. 
genetických zdrojů, k nimž byl poskytnut 
přístup, produktů, včetně derivátů, a 
postupů odvozených na základě využívání 
biotechnologií nebo tradičních znalostí 
souvisejících s genetickým zdrojem; 
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Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) požádali o schválení uvedení na trh u 
produktu vyvinutého na základě 
genetických zdrojů nebo tradičních 
znalostí souvisejících s těmito zdroji, nebo 

(Znění převzato z poslední části čl. 7 odst. 2.)

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány zašlou Komisi 
každé dva roky informace získané na 
základě odstavců 1 a 2. Komise shrne 
získané informace a dá je k dispozici 
Informačnímu systému pro přístup a 
rozdělení přínosů.

3. Příslušné orgány ověří informace 
poskytnuté podle písmene b) až e) a 
informace získané podle tohoto článku
zašlou Komisi do tří měsíců. Komise do tří 
měsíců shrne získané informace a dá 
informace požadované pro mezinárodně 
uznávané osvědčení k dispozici 
Informačnímu systému pro přístup a 
rozdělení přínosů a zpřístupní je i 
veřejnosti ve snadno dostupném 
otevřeném formátu.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jakékoli sdružení uživatelů může 
Komisi předložit žádost o uznání určité 
kombinace postupů, nástrojů nebo 
mechanismů, kterou vypracovala a na niž 
dohlíží, za osvědčený postup. Žádost musí 
být podložena dokumentací a informacemi. 

1. Jakékoli sdružení uživatelů nebo 
organizace, jež má zájem na využívání 
genetických zdrojů a přístupu a rozdělení 
přínosů a má v této oblasti odborné 
znalosti, může Komisi předložit žádost o 
uznání určité kombinace postupů, nástrojů 
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nebo mechanismů, kterou vypracovala a na 
niž dohlíží, za osvědčený postup. Žádost 
musí být podložena dokumentací a 
informacemi. 

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě, že Komise na základě 
informací a dokumentace, kterou jí 
sdružení uživatelů poskytlo, dojde 
k závěru, že specifická kombinace postupů, 
nástrojů nebo mechanismů umožňuje 
uživateli, který ji efektivně provádí, 
dodržovat povinnosti stanovené v článcích 
4 a 7, uzná ji jako osvědčený postup.

2. Komise každou žádost posoudí, přičemž 
přihlédne k informacím a dokumentaci, 
jež předložil žadatel, příslušní 
poskytovatelé, uživatelé, orgány, instituce, 
mezivládní organizace a v případě potřeby 
také zástupci domorodých a místních 
společenství, nevládních organizací a 
jiných aktérů. Komise na základě těchto
informací a dokumentace určí, zda 
specifická kombinace postupů, nástrojů 
nebo mechanismů umožňuje uživateli, 
který ji efektivně provádí, dodržovat 
povinnosti stanovené v článcích 4 a 7,
včetně povinností spojených se získáním 
předchozího informovaného souhlasu a 
případně se spravedlivým a rovnocenným 
rozdělením přínosů na základě vzájemně 
dohodnutých podmínek. Komise uzná 
kombinaci postupů, nástrojů nebo 
mechanismů, pro niž byla podána žádost,
jako osvědčený postup, jestliže tato 
kombinace uživatelům umožňuje 
dodržovat povinnosti, a to spolehlivěji a 
účinněji než jiné stávající nebo 
navrhované kombinace.
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Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě, že využívání genetických 
zdrojů nebo tradičních znalostí 
souvisejících s genetickými zdroji může 
vést k vývoji léčivých přípravků, na nichž 
bude mít poskytovatel zájem a jež budou 
důležité pro lidské právo na nejvyšší
dosažitelnou úroveň zdraví, může být 
cenově přijatelný přístup k těmto 
produktům důležitým aspektem 
spravedlivého a rovnocenného rozdělení 
přínosů a osvědčené postupy v příslušných 
oblastech musí tuto skutečnost 
zohledňovat.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V případě, že má využívání 
genetických zdrojů nebo tradičních 
znalostí souvisejících s genetickými zdroji 
potenciální dopad na zajišťování 
potravin, např. v jeho důsledku mohou být 
omezeny možnosti zemědělců znovu 
zasadit semena nebo provádět jejich 
výměnu, může být předcházení takovým 
negativním dopadům důležitým aspektem 
spravedlivého a rovnocenného rozdělení 
přínosů a osvědčené postupy v příslušných 
oblastech musí tuto skutečnost 
zohledňovat.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kontroly mohou být prováděny v 
případě, že příslušný orgán má k dispozici 
důležité informace, včetně opodstatněných 
obav třetích osob, o nedodržování tohoto 
nařízení uživatelem.

3. Kontroly se provádějí v případě, že 
příslušný orgán má k dispozici důležité 
informace, včetně opodstatněných obav 
třetích osob, o nedodržování tohoto 
nařízení uživatelem.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) peněžité sankce; a) peněžité sankce přiměřené hodnotě 
využívání dotčeného genetického zdroje;

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) okamžité pozastavení konkrétního 
využívání genetických zdrojů;

b) okamžité pozastavení konkrétního 
využívání genetických zdrojů, jakož i 
uvádění na trh produktů pocházejících z 
genetických zdrojů a souvisejících 
tradičních znalostí;

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány spolupracují mezi 
sebou, se správními orgány třetích zemí 
a s Komisí, aby zajistily dodržování tohoto 
nařízení uživateli.

1. Příslušné orgány spolupracují mezi 
sebou, se správními orgány třetích zemí a s 
Komisí, aby upevnily účinnou spolupráci 
a zajistily dodržování tohoto nařízení 
uživateli. Rovněž dochází ke spolupráci s 
dalšími příslušnými aktéry, mezi něž patří 
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sbírky, nevládní organizace a zástupci 
domorodých a místních společenství, je-li 
to důležité pro řádné provádění 
Nagojského protokolu a tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány si s příslušnými orgány 
jiných členských států a s Komisí vyměňují 
informace o závažných nedostatcích 
zjištěných kontrolami podle čl. 9 odst. 1 
a druzích sankcí uložených podle článku 
11.

2. Příslušné orgány získávají informace od 
příslušných aktérů a mezi sebou a s 
příslušnými orgány jiných členských států 
a s Komisí si vyměňují informace o 
závažných nedostatcích zjištěných 
kontrolami podle čl. 9 odst. 1 a druzích 
sankcí uložených podle článku 11.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise usiluje o ujednání 
s Evropským patentovým úřadem a 
Světovou organizací duševního vlastnictví, 
aby zajistila, že v registracích patentů 
budou uváděny genetické zdroje a jejich 
původ.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platforma Unie pro přístup Platforma Unie pro přístup a rozdělení 
přínosů
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Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se platforma Unie pro přístup ke 
genetickým zdrojům a tradičním znalostem 
souvisejícím s genetickými zdroji. 

1. Zřizuje se platforma Unie pro přístup ke 
genetickým zdrojům a tradičním znalostem 
souvisejícím s genetickými zdroji a pro 
spravedlivé a rovnocenné rozdělení 
přínosů.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Platforma Unie přispěje k optimalizaci 
podmínek přístupu na úrovni Unie, neboť 
se zde budou projednávat související 
otázky, včetně navrhování a efektivity 
režimů přístupu zavedených v členských 
státech, jednoduššího přístupu pro 
nekomerční výzkum, postupů pro přístup 
ke sbírkám v Unii, přístupu zúčastněných 
stran Unie ve třetích zemích a sdílení
osvědčených postupů.

2. Platforma Unie přispěje k optimalizaci 
podmínek přístupu na úrovni Unie, neboť 
se zde budou projednávat související 
otázky, včetně navrhování a efektivity 
režimů přístupu zavedených v členských 
státech, podpory výzkumu, jenž přispívá 
k ochraně a trvale udržitelnému využívání 
biologické rozmanitosti, zejména 
v rozvojových zemích, včetně jednoduššího 
přístupu pro nekomerční výzkum, postupů 
pro přístup ke sbírkám v Unii, přístupu 
zúčastněných stran Unie ve třetích zemích 
na základě vzájemně dohodnutých 
podmínek poté, co získaly předchozí 
informovaný souhlas, postupů pro 
rozdělení přínosů, provádění a dalšího 
rozvoje osvědčených postupů a fungování 
mechanismů pro urovnávání sporů.



PE507.953v02-00 36/41 AD\937492CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každý členský stát a Komise mohou 
jmenovat do platformy Unie jednoho 
řádného člena. V případě potřeby mohou 
být přizvány zúčastněné strany i další 
odborníci na záležitosti upravené tímto 
nařízením.

4. Každý členský stát a Komise mohou 
jmenovat do platformy Unie jednoho 
řádného člena. V případě potřeby jsou
přizvány zúčastněné strany, zástupci 
příslušných mezivládních i nevládních 
organizací i další odborníci na záležitosti 
upravené tímto nařízením.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) vytvářejí katalog dostupných 
genetických zdrojů pocházejících z 
členských států, a to v souladu s článkem 
7 Úmluvy o biologické rozmanitosti, aby 
tak určily jejich biologickou rozmanitost. 
Kromě toho povzbuzují třetí země, aby 
vytvářely katalogy svých genetických 
zdrojů s cílem zlepšit transparentnost 
uživatelského přístupu.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) zajistí, aby v případě, že genetické 
zdroje a související tradiční znalosti jsou 
využívány protiprávně nebo v rozporu 
s předchozím informovaným souhlasem 
nebo vzájemně dohodnutými podmínkami, 
měly subjekty příslušné k poskytnutí 
přístupu ke genetickým zdrojům a 



AD\937492CS.doc 37/41 PE507.953v02-00

CS

k podpisu vzájemně dohodnutých 
podmínek nárok podat žalobu a zabránit 
tak tomuto využívání nebo jej ukončit, a to 
i prostřednictvím soudních příkazů, jakož 
i nárok požadovat náhradu škod 
způsobených tímto využíváním a případně 
i náhradu za zabavení dotčeného 
genetického zdroje; 

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) vybízejí uživatele a poskytovatele, aby 
směrovali přínosy plynoucí z využívání 
genetických zdrojů na ochranu biologické
rozmanitosti a trvale udržitelného 
způsobu využívání jejích složek;

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. d d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dd) podporují regionální spolupráci při 
rozdělování přínosů z přeshraničních 
genetických zdrojů a souvisejících 
tradičních znalostí;

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. d e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

de) jakmile fond, který bude vytvořen 
podle Úmluvy o biologické rozmanitosti, 
nebo jakýkoli jiný fond vytvořený ke 
stejnému účelu začne fungovat, musejí 
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zajistit, aby tyto fondy poskytovaly zdroje 
financování pro oblast výzkumu a 
sestavování katalogů genetických zdrojů. 

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 14 a (nový) – název 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fond Unie pro rozdělení přínosů

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 14 a (nový) – odst. 1  

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se fond Unie pro rozdělení
přínosů.

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 14 a (nový) – odst. 2  

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do fondu plynou příjmy z provádění 
čl. 4 odst. 1c.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 14 a (nový) – odst. 3  

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje k přijetí aktů 
v přenesené pravomoci za účelem 
stanovení postupů pro využívání a provoz 
fondu Unie pro rozdělení přínosů 
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k financování ochrany biologické 
rozmanitosti po celém světě. 

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 15 a (nový) – název 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konzultační fórum

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 15 a (nový) – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí vyváženou účast zástupců 
členských států a příslušných organizací 
poskytovatelů, sdružení uživatelů, 
mezivládních i nevládních organizací i 
zástupců domorodých a místních 
společenství v rámci provádění tohoto 
nařízení. Tyto strany připívají zejména 
k vymezení a přezkumu aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 4 odst. 5, čl. 9 odst. 8 
a čl. 14a odst. 3 a k provádění článků 5, 7 
a 8, jakož i případných pokynů ke 
stanovení vzájemně dohodnutých 
podmínek. Tyto strany se setkávají na 
konzultačním fóru. Jednací řád fóra 
stanoví Komise. 
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Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)
Směrnice 2008/99/ES
Čl. 3 – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16a. Do článku 3 směrnice 2008/99/ES se 
s účinkem ode dne …* doplňuje 
následující písmeno:
„ia) biopirátství.“
*Úř. věst.: jeden rok ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Článek 16 b (nový)
Směrnice 2008/99/ES
Příloha A – odrážka (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16b. Do přílohy A směrnice 2008/99/ES se 
s účinkem ode dne …* doplňuje 
následující odrážka:
„– nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. …/2013 o přístupu 
ke genetickým zdrojům a spravedlivém 
a rovnocenném rozdělení přínosů 
plynoucích z jejich využívání v Unii.“
*Úř. věst.: jeden rok ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost.
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