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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το «Πρωτόκολλο της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον 
δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, το 
οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα», που εγκρίθηκε στις 29 
Οκτωβρίου 2010, αποσκοπεί στη συνομολόγηση πιο προβλέψιμων συνθηκών για πρόσβαση 
στους γενετικούς πόρους· στην εξασφάλιση του καταμερισμού των οφελών μεταξύ των 
χρηστών και των παρόχων γενετικών πόρων και, τέλος, στην εξασφάλιση της 
χρησιμοποίησης αποκλειστικά πόρων που αποκτήθηκαν νόμιμα. Γι’ αυτόν τον λόγο, 
δεδομένου ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες κατέχουν κυρίαρχο ρόλο στην παροχή γενετικών 
πόρων και παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με τους πόρους αυτούς, το Πρωτόκολλο 
της Ναγκόγια αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της βιοπειρατείας και για 
την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της ισοτιμίας στην ανταλλαγή γενετικών πόρων, 
ιδίως σε ένα πλαίσιο στο οποίο οι χρήστες εντοπίζονται συνήθως σε κάποια ανεπτυγμένη 
χώρα. Ωστόσο, κατά την εκπόνηση του προτεινόμενου συστήματός της για την εφαρμογή του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, είναι προφανές ότι η Επιτροπή μεριμνά περισσότερο για τα 
συμφέροντα και τις ανησυχίες των χρηστών παρά για εκείνα των παρόχων. Φαίνεται ότι 
βασικές προτεραιότητες είναι η ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης και των δαπανών και η 
διευκόλυνση της πρόσβασης των χρηστών, ενώ σίγουρα δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί το 
ίδιο όσον αφορά την προώθηση του αποτελεσματικού καταμερισμού των οφελών (BS). 

Σύμφωνα με τον στόχο του άρθρου 208 σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ο κανονισμός θα 
αποκαταστήσει μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των παρόχων και των χρηστών των γενετικών 
πόρων και των συνδεόμενων με αυτούς παραδοσιακών γνώσεων, ενώ παράλληλα θα 
συμβάλει στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας κα στην αειφορική χρήση των 
συστατικών της στοιχείων, σύμφωνα με τους στόχους που θέτει η σύμβαση για τη βιολογική 
ποικιλότητα. Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή 
και την παρακολούθηση των υποχρεώσεων των χρηστών όσον αφορά τα μέτρα δέουσας 
επιμέλειας, ώστε να καταστεί εφικτή η επιβολή συναίνεσης μετά από ενημέρωση (PIC) και 
αμοιβαίως αποδεκτών όρων (MAT) κατά τη διαδικασία χρησιμοποίησης των γενετικών 
πόρων ή των συνδεόμενων με αυτούς παραδοσιακών γνώσεων.
 Παρομοίως, δεδομένου ότι οι παραδοσιακές γνώσεις που κατέχουν αυτόχθονες και τοπικές 
κοινότητες μπορούν να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για την επιστημονική 
ανακάλυψη δυνητικά πολύτιμων γενετικών ή βιοχημικών ιδιοτήτων γενετικών πόρων, ο 
κανονισμός της ΕΕ θα πρέπει να σεβαστεί και να διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων 
των εν λόγω κοινοτήτων, όπως προβλέπει η Σύμβαση αριθ. 169 της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας σχετικά με τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τις φυλές και όπως επίσης ορίζεται 
στη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών, που 
εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2007. Επιπλέον, η ΕΕ πρέπει 
να δράσει προδραστικά προκειμένου να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με τους παγκόσμιους πολυμερείς μηχανισμούς 
καταμερισμού των οφελών. Στην πράξη, έως ότου τεθεί σε ισχύ ο πολύπλευρος μηχανισμός, 
πρέπει να θεσπιστεί ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Καταμερισμού των Οφελών, το οποίο θα 
συλλέγει τις συνεισφορές καταμερισμού των οφελών και θα τις διοχετεύει στη διατήρηση της 
βιολογικής ποικιλότητας παγκοσμίως. 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα και το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια σχετικά με 
την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους 
και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό 
των οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους,

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι γενετικοί πόροι αντιστοιχούν στη 
γονιδιακή δεξαμενή τόσο των άγριων όσο 
και των καλλιεργούμενων ή κατοικίδιων 
ζωντανών οργανισμών και διαδραματίζουν 
σημαντικό και ολοένα μεγαλύτερο ρόλο σε 
πολλούς τομείς της οικονομίας, μεταξύ 
των οποίων η παραγωγή τροφίμων, η 
δασοκομία και η ανάπτυξη φαρμάκων ή 
βιολογικών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

(2) Οι γενετικοί πόροι αντιστοιχούν στη 
γονιδιακή δεξαμενή τόσο των άγριων όσο 
και των καλλιεργούμενων ή κατοικίδιων 
ζωντανών οργανισμών και διαδραματίζουν 
σημαντικό και ολοένα μεγαλύτερο ρόλο σε 
πολλούς τομείς της οικονομίας, μεταξύ 
των οποίων η παραγωγή τροφίμων, η 
δασοκομία, η βιοτεχνολογία η ανάπτυξη 
και η παραγωγή φαρμάκων, καλλυντικών
ή βιολογικών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι παραδοσιακές γνώσεις τις οποίες 
κατέχουν αυτόχθονες και τοπικές 
κοινότητες μπορούν να προσφέρουν 
σημαντικές ενδείξεις για την επιστημονική 
ανακάλυψη αξιόλογων γενετικών ή 
βιοχημικών ιδιοτήτων των γενετικών 
πόρων.

(3) Οι παραδοσιακές γνώσεις τις οποίες 
κατέχουν αυτόχθονες και τοπικές 
κοινότητες μπορούν να προσφέρουν 
σημαντικές ενδείξεις για την επιστημονική 
ανακάλυψη δυνητικά πολύτιμων 
γενετικών ή βιοχημικών ιδιοτήτων των 
γενετικών πόρων, όπως γνώσεις, 
καινοτομίες και πρακτικές αυτόχθονων 
και τοπικών κοινοτήτων που εκφράζουν 
παραδοσιακούς τρόπους ζωής, συναφείς 
με τη διατήρηση και την αειφορική 
χρήση της βιολογικής ποικιλότητας. Τα 
δικαιώματα αυτών των κοινοτήτων, 
όπως ορίζονται στη Σύμβαση 169 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά 
με τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τις 
φυλές καθώς και στη Διακήρυξη των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
αυτόχθονων πληθυσμών, του 2007, 
πρέπει να γίνονται σεβαστά, κάτι που 
πρέπει να καταστεί ευκολότερο μέσω των 
εκτελεστικών μέτρων της ΕΕ.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι, σύμφωνα 
με τη σύμβαση για το ευρωπαϊκό 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, οι ποικιλίες 
φυτών και ζώων (άρθρο 53α) καθώς και 
οι βιολογικές διαδικασίες παραγωγής 
φυτών και ζώων (άρθρο 53β) δεν 
μπορούν να κατοχυρωθούν με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας. Σε περιπτώσεις 
εφευρέσεων που βασίζονται σε γενετικούς 
πόρους ή σε συστατικά στοιχεία αυτών, 
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οι αιτήσεις για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 
οποίο θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, 
γενετικούς πόρους, προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένων παραγώγων, και 
διαδικασίες που προκύπτουν από τη 
χρήση της βιοτεχνολογίας, ή 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
τους γενετικούς πόρους, πρέπει να 
αναγράφονται οι πόροι, η δε προέλευσή 
τους θα πρέπει να αναφέρεται στις 
σχετικές αρχές και να διαβιβάζεται στην 
αρμόδια αρχή. Η ίδια υποχρέωση πρέπει 
να καλύπτει και τα δικαιώματα νέων 
ποικιλιών φυτών.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Οι γενετικοί πόροι πρέπει να 
διατηρούνται «in situ» και να 
χρησιμοποιούνται με αειφορικούς 
τρόπους, ενώ τα οφέλη που προκύπτουν 
από τη χρησιμοποίησή τους πρέπει να 
διανέμονται δίκαια και ισότιμα. Η ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της, ως συμβαλλόμενα 
μέρη της σύμβασης για τη βιολογική 
ποικιλότητα, έχουν δεσμευτεί να τηρούν 
τις εν λόγω αρχές. Η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της έχουν επίσης υπογράψει το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια σχετικά με 
την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους 
και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό 
των οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους. Πρέπει να 
αναπτυχθεί η ικανότητα 
αποτελεσματικής εφαρμογής αυτού του 
Πρωτοκόλλου. 
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Ο καταμερισμός των οφελών πρέπει 
να εξεταστεί σε ένα πλαίσιο στο οποίο οι 
αναπτυσσόμενες χώρες με πλούσια 
βιολογική ποικιλότητα κατέχουν 
κυρίαρχο ρόλο στην παροχή γενετικών 
πόρων, ενώ οι χρήστες εντοπίζονται 
κυρίως σε ανεπτυγμένες χώρες. Εκτός 
από τη δυνατότητα να συμβάλουν στη 
διατήρηση και την αειφορική χρήση της 
βιολογικής ποικιλότητας, της πρόσβασης 
και του καταμερισμού των οφελών, 
μπορούν να συμβάλουν στην εξάλειψη 
της φτώχειας και στην περιβαλλοντική 
αειφορία και, ως εκ τούτου, στην πρόοδο 
προς την επίτευξη των αναπτυξιακών 
στόχων της χιλιετίας, όπως επισημαίνεται 
στο προοίμιο του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια. Η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια πρέπει επίσης να 
αποσκοπεί στην υλοποίηση αυτών των 
δυνατοτήτων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4γ) Το δικαίωμα στη διατροφή, όπως 
απορρέει από το άρθρο 25 της 
Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από το 
άρθρο 11 του Διεθνούς Συμφώνου για τα 
Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά 
Δικαιώματα, καθώς επίσης το δικαίωμα 
στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας, 
όπως απορρέει από το άρθρο 12 του 
Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, 
Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα, 
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είναι υψίστης σημασίας και πρέπει 
πάντοτε να προστατεύονται.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4δ) Όπως συμβαίνει με τους γενετικούς 
πόρους, έτσι και οι παραδοσιακές 
γνώσεις που συνδέονται με αυτούς 
βρίσκονται κατά κύριο λόγο 
συγκεντρωμένες σε αναπτυσσόμενες 
χώρες, ιδίως σε αυτόχθονες και τοπικές 
κοινότητες. Τα δικαιώματα αυτών των 
κοινοτήτων, όπως ορίζονται στη 
Σύμβαση 169 της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας σχετικά με τους αυτόχθονες 
πληθυσμούς και τις φυλές καθώς και στη 
Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών, 
του 2007, πρέπει να γίνονται σεβαστά, 
κάτι που πρέπει να καταστεί ευκολότερο 
μέσω των εκτελεστικών μέτρων της ΕΕ.  

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η Σύμβαση αναγνωρίζει τα κυριαρχικά 
δικαιώματα των κρατών επί των φυσικών 
πόρων που βρίσκονται στην περιοχή 
δικαιοδοσίας τους, καθώς και την εξουσία 
των κρατών όσον αφορά τον καθορισμό 
της πρόσβασης στους γενετικούς πόρους 
τους. Επιβάλλει σε όλα τα συμβαλλόμενα 
μέρη την υποχρέωση να διευκολύνουν την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους επί 
των οποίων έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. 
Καθιστά επίσης υποχρεωτική για κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος τη λήψη μέτρων με 

(5) Η Σύμβαση αναγνωρίζει τα κυριαρχικά 
δικαιώματα των κρατών επί των φυσικών 
πόρων που βρίσκονται στην περιοχή 
δικαιοδοσίας τους, καθώς και την εξουσία 
των κρατών όσον αφορά τον καθορισμό 
της πρόσβασης στους γενετικούς πόρους 
τους. Επιβάλλει σε όλα τα συμβαλλόμενα 
μέρη την υποχρέωση να διευκολύνουν την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους επί 
των οποίων έχουν κυριαρχικά δικαιώματα, 
για περιβαλλοντικά ορθές χρήσεις από 
άλλα μέρη. Καθιστά επίσης υποχρεωτική 



AD\937492EL.doc 9/46 PE507.953v02-00

EL

στόχο τον δίκαιο και ισόρροπο 
καταμερισμό των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και των 
οφελών που προκύπτουν από την εμπορική 
και άλλου είδους χρησιμοποίηση 
γενετικών πόρων, μεταξύ του ιδίου και του 
συμβαλλομένου μέρους που παρέχει τους 
πόρους αυτούς. Ο εν λόγω καταμερισμός 
των οφελών συμφωνείται με βάση 
αμοιβαία αποδεκτούς όρους. Η Σύμβαση 
καλύπτει επίσης την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών ως προς τις 
γνώσεις, καινοτομίες και πρακτικές των 
αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων, που 
είναι συναφείς με τη διατήρηση και την 
αειφορική χρήση της βιολογικής 
ποικιλότητας.

για κάθε συμβαλλόμενο μέρος τη λήψη 
μέτρων με στόχο τον δίκαιο και ισόρροπο 
καταμερισμό των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και των 
οφελών που προκύπτουν από την εμπορική 
και άλλου είδους χρησιμοποίηση 
γενετικών πόρων, μεταξύ του ιδίου και του 
συμβαλλομένου μέρους που παρέχει τους 
πόρους αυτούς. Ο εν λόγω καταμερισμός 
των οφελών συμφωνείται με βάση τη 
συναίνεση μετά από ενημέρωση της 
χώρας προέλευσης του εν λόγω πόρου, 
και τα οφέλη θα βασίζονται σε αμοιβαία 
αποδεκτούς όρους. Η Σύμβαση καλύπτει 
επίσης την πρόσβαση και τον καταμερισμό 
των οφελών ως προς τις γνώσεις, 
καινοτομίες και πρακτικές των 
αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων, που 
είναι συναφείς με τη διατήρηση και την 
αειφορική χρήση της βιολογικής 
ποικιλότητας. Πράγματι, μόνο με την 
ισόρροπη και αειφορική χρήση των 
γενετικών πόρων και με τη νόμιμη 
σύμπραξη των τοπικών κοινοτήτων θα 
καταστεί δυνατός ο δίκαιος 
καταμερισμός ευκαιριών, ανάπτυξης και 
οφελών μεταξύ όλων των μερών.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («Πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια»), είναι διεθνής συνθήκη που 
εγκρίθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2010 από τα 
συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης. Με το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια διευρύνθηκαν 
σημαντικά οι γενικοί κανόνες της 

(6) Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη
χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («Πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια»), είναι διεθνής συνθήκη που 
εγκρίθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2010 από τα 
συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης. Με το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια διευρύνθηκαν 
σημαντικά οι γενικοί κανόνες της 
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Σύμβασης που αφορούν την πρόσβαση και 
τον καταμερισμό των οφελών για τη 
χρήση γενετικών πόρων και 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους.

Σύμβασης που αφορούν την πρόσβαση και 
τον καταμερισμό των οφελών για τη 
χρησιμοποίηση και την επακόλουθη 
εμπορευματοποίηση γενετικών πόρων και 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Είναι σημαντικό να διαμορφωθεί ένα 
σαφές και ισχυρό πλαίσιο εφαρμογής του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, το οποίο θα 
πρέπει να ενισχύει τις διαθέσιμες 
δυνατότητες στην Ένωση για 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
που βασίζονται στη φύση. Επίσης, είναι 
απαραίτητο να αποτραπεί η χρήση, στην 
Ένωση, γενετικών πόρων ή συνδεόμενων 
με γενετικούς πόρους παραδοσιακών 
γνώσεων που έχουν αποκτηθεί παράνομα 
και να υποστηριχθεί η αποτελεσματική 
τήρηση των δεσμεύσεων που αφορούν 
τον καταμερισμό των οφελών και 
καθορίζονται σε αμοιβαία αποδεκτούς 
όρους οι οποίοι συμφωνούνται μεταξύ 
παρόχων και χρηστών.

(8) Είναι σημαντικό να διαμορφωθεί ένα 
σαφές και ισχυρό πλαίσιο εφαρμογής του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, το οποίο θα 
πρέπει να στηρίζει τον βασικό του στόχο, 
ιδίως τη διατήρηση της βιολογικής 
ποικιλότητας και την αειφορική χρήση 
των συστατικών της μερών καθώς επίσης 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίηση γενετικών πόρων. Σε αυτό 
περιλαμβάνεται η αποτροπή της χρήσης,
στην Ένωση, γενετικών πόρων ή 
συνδεόμενων με τέτοιους πόρους 
παραδοσιακών γνώσεων. Επίσης, είναι 
απαραίτητο να ενισχυθούν οι διαθέσιμες 
ευκαιρίες για έρευνα βασιζόμενη στη 
φύση και για αναπτυξιακές 
δραστηριότητες στην Ένωση, κυρίως 
βελτιώνοντας τις συνθήκες ασφάλειας 
δικαίου που συνδέονται με τη χρήση 
γενετικών πόρων και παραδοσιακών 
γνώσεων.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η βιοπειρατεία που συνίσταται είτε 
στην αυθαίρετη απόσπαση γενετικών 
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πόρων είτε στην αυθαίρετη 
χρησιμοποίηση ή επακόλουθη 
εμπορευματοποίηση προϊόντων που έχουν 
ως βάση τους εν λόγω πόρους ή τις 
συνδεόμενες με αυτούς παραδοσιακές 
γνώσεις, πρέπει να απαγορεύεται και να 
υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα 
με την οδηγία 2008/99/ΕΚ.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Το πλαίσιο που δημιουργεί ο εν λόγω 
κανονισμός είναι επίσης απαραίτητο για 
τη διατήρηση και την αύξηση της 
εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών, των 
αυτόχθονων και τοπικών κοινοτήτων 
καθώς και των ενδιαφερόμενων μερών 
που συμμετέχουν στην πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών που απορρέουν 
από γενετικούς πόρους.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, 
είναι σημαντικό να ισχύουν οι κανόνες 
εφαρμογής του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια μόνο για τους γενετικούς πόρους 
και τις παραδοσιακές γνώσεις που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους, στα 
οποία παρέχεται πρόσβαση μετά την 
έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια για την Ένωση. 

(9) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι 
σημαντικό να ισχύουν οι κανόνες 
εφαρμογής του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια μόνο για τους πρόσφατα 
αποκτηθέντες και χρησιμοποιηθέντες
γενετικούς πόρους και τις παραδοσιακές 
γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους, που έχουν ξεκινήσει μετά την 
έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια για την Ένωση. 
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Είναι σημαντικό να οριστεί, σύμφωνα 
με το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια, ότι η 
χρήση γενετικών πόρων αναφέρεται στην 
έρευνα και ανάπτυξη με αντικείμενο τη 
γενετική ή βιοχημική σύνθεση δειγμάτων 
γενετικού υλικού, στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται η έρευνα και ανάπτυξη 
με αντικείμενο ενώσεις που 
απομονώνονται από γενετικό υλικό στο 
οποίο αποκτήθηκε πρόσβαση σε 
συμβαλλόμενο μέρος του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια.

(11) Είναι σημαντικό να οριστεί, σύμφωνα 
με το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια, ότι η 
χρησιμοποίηση γενετικών πόρων 
αναφέρεται στην έρευνα και ανάπτυξη με 
αντικείμενο τη γενετική ή βιοχημική
σύνθεση δειγμάτων γενετικού υλικού, στην 
οποία συμπεριλαμβάνεται η έρευνα και 
ανάπτυξη με αντικείμενο ενώσεις που 
απομονώνονται από γενετικό υλικό στο 
οποίο αποκτήθηκε πρόσβαση σε 
συμβαλλόμενο μέρος του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14). Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, θα πρέπει 
όλοι οι χρήστες γενετικών πόρων και 
παραδοσιακών γνώσεων οι οποίες 
συνδέονται με τους πόρους αυτούς να 
επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια, για να 
εξακριβώνουν ότι η πρόσβαση στους 
χρησιμοποιούμενους γενετικούς πόρους 
και στις χρησιμοποιούμενες σχετικές 
παραδοσιακές γνώσεις έχει αποκτηθεί 
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 
απαιτήσεις και για να εξασφαλίζουν, κατά 
περίπτωση, ότι τα οφέλη καταμερίζονται.
Ωστόσο, με δεδομένη την ποικιλία 
χρηστών στην Ένωση, δεν είναι σκόπιμο 
να υποχρεούνται όλοι οι χρήστες να 
λαμβάνουν τα ίδια μέτρα για να επιδείξουν 
τη δέουσα επιμέλεια. Για τον λόγο αυτό, 
θα πρέπει να καθοριστούν μόνο τα 

(14). Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, θα πρέπει 
όλοι οι χρήστες γενετικών πόρων και 
παραδοσιακών γνώσεων οι οποίες 
συνδέονται με τους πόρους αυτούς να 
επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια, για να 
εξακριβώνουν ότι η πρόσβαση στους 
χρησιμοποιούμενους γενετικούς πόρους 
και στις χρησιμοποιούμενες σχετικές 
παραδοσιακές γνώσεις έχει αποκτηθεί 
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 
απαιτήσεις και για να εξασφαλίζουν δίκαιο 
και ισότιμο καταμερισμό των οφελών, 
όποτε προκύπτει ανάλογη ανάγκη.
Ωστόσο, με δεδομένη την ποικιλία 
χρηστών στην Ένωση, δεν είναι σκόπιμο 
να υποχρεούνται όλοι οι χρήστες να 
λαμβάνουν τα ίδια μέτρα για να επιδείξουν 
τη δέουσα επιμέλεια. Τα μέσα και τα 
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ελάχιστα χαρακτηριστικά των μέτρων 
δέουσας επιμέλειας. Οι συγκεκριμένες 
επιλογές των χρηστών, όσον αφορά τα
μέσα και τα μέτρα που εφαρμόζουν
προκειμένου να επιδείξουν τη δέουσα 
επιμέλεια, θα πρέπει να υποστηρίζονται με 
την αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών, 
καθώς και με συμπληρωματικά μέτρα για 
τη στήριξη της ανάπτυξης τομεακών 
κωδίκων δεοντολογίας, υποδειγμάτων 
συμβατικών ρητρών και κατευθυντήριων 
γραμμών, με προοπτική την αύξηση της 
ασφάλειας δικαίου και τη μείωση των 
δαπανών. Η υποχρέωση των χρηστών να 
φυλάσσουν τις πληροφορίες που είναι 
συναφείς με την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών θα πρέπει να 
είναι χρονικά περιορισμένη, ανάλογα με το 
χρονικό διάστημα που απαιτούν οι 
ενδεχόμενες καινοτομίες.

μέτρα που εφαρμόζονται προκειμένου να 
διευκολυνθεί η επίδειξη της δέουσας 
επιμέλειας, τα οποία έχουν αποδειχτεί 
αξιόπιστα και αποτελεσματικά, θα πρέπει 
να υποστηρίζονται με την αναγνώριση των 
βέλτιστων πρακτικών. Πρέπει επίσης να 
υποστηριχθούν τομεακοί κώδικες
δεοντολογίας, υποδείγματα συμβατικών 
ρητρών και κατευθυντήριες γραμμές, με 
προοπτική την αύξηση της ασφάλειας 
δικαίου και τη μείωση των δαπανών. Η 
υποχρέωση των χρηστών να φυλάσσουν 
τις πληροφορίες που είναι συναφείς με την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών θα πρέπει να είναι χρονικά 
περιορισμένη, ανάλογα με το χρονικό 
διάστημα που απαιτούν οι ενδεχόμενες 
καινοτομίες. 

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι βέλτιστες πρακτικές που 
αναπτύσσονται από τους χρήστες θα 
πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στον καθορισμό μέτρων δέουσας 
επιμέλειας που είναι ιδιαίτερα πρόσφορα 
για την επίτευξη συμμόρφωσης με το 
σύστημα εφαρμογής του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια, με υψηλή ασφάλεια δικαίου και 
χαμηλό κόστος. Οι χρήστες θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να βασίζονται σε 
υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας 
σχετικά με την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών, οι οποίοι έχουν 
καταρτιστεί για τα πανεπιστήμια και 
διάφορους βιομηχανικούς κλάδους. Οι 
ενώσεις χρηστών θα πρέπει να μπορούν να 
ζητούν από την Επιτροπή να κρίνει αν ένας 
συγκεκριμένος συνδυασμός διαδικασιών, 
μέσων ή μηχανισμών, που επιβλέπει η 

(16) Θα πρέπει να αξιολογηθούν οι
βέλτιστες πρακτικές που αναπτύσσονται 
από τους χρήστες ή από κάποιον 
οργανισμό που ενδιαφέρεται και 
εξειδικεύεται στη χρησιμοποίηση 
γενετικών πόρων, στην πρόσβαση και 
στον καταμερισμό των οφελών. Όταν 
αποδεικνύονται χρήσιμες και συνεπείς 
προς το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια και 
τον παρόντα κανονισμό, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό 
μέτρων δέουσας επιμέλειας που είναι 
ιδιαίτερα πρόσφορα για την επίτευξη 
συμμόρφωσης με το σύστημα εφαρμογής 
του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, με 
υψηλή ασφάλεια δικαίου και χαμηλό 
κόστος. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να βασίζονται σε 
υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας 
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εκάστοτε ένωση, είναι δυνατόν να 
αναγνωριστεί ως βέλτιστη πρακτική. Οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι η 
εφαρμογή αναγνωρισμένης βέλτιστης 
πρακτικής από χρήστη περιορίζει τον 
κίνδυνο αδυναμίας συμμόρφωσης του εν 
λόγω χρήστη και δικαιολογεί μείωση των 
ελέγχων της συμμόρφωσης. Το ίδιο θα 
πρέπει να ισχύει για τις βέλτιστες 
πρακτικές που εγκρίνονται από το 
συλλογικό όργανο των συμβαλλομένων 
μερών του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.

σχετικά με την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών, οι οποίοι έχουν 
καταρτιστεί για τα πανεπιστήμια και 
διάφορους βιομηχανικούς κλάδους, με την 
προϋπόθεση ότι διευκολύνουν τη 
συμμόρφωση των χρηστών προς τις 
υποχρεώσεις τους, στις οποίες 
περιλαμβάνεται ο δίκαιος και ισότιμος 
καταμερισμός των οφελών. Οι ενώσεις 
χρηστών θα πρέπει να μπορούν να ζητούν 
από την Επιτροπή να κρίνει αν ένας 
συγκεκριμένος συνδυασμός διαδικασιών, 
μέσων ή μηχανισμών, που επιβλέπει η 
εκάστοτε ένωση, είναι δυνατόν να 
αναγνωριστεί ως βέλτιστη πρακτική με 
σκοπό τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης 
προς τις υποχρεώσεις των χρηστών. Οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι η 
εφαρμογή αναγνωρισμένης βέλτιστης 
πρακτικής από χρήστη περιορίζει τον 
κίνδυνο αδυναμίας συμμόρφωσης του εν 
λόγω χρήστη και δικαιολογεί μείωση των 
ελέγχων της συμμόρφωσης. Το ίδιο θα 
πρέπει να ισχύει για τις βέλτιστες 
πρακτικές που εγκρίνονται από το 
συλλογικό όργανο των συμβαλλομένων 
μερών του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Σε καθορισμένα σημεία της αλυσίδας 
των δραστηριοτήτων που απαρτίζουν τη 
χρήση, οι χρήστες θα πρέπει να δηλώνουν 
ότι επέδειξαν τη δέουσα επιμέλεια. 
Κατάλληλα σημεία για τις σχετικές 
δηλώσεις είναι κατά τη λήψη δημόσιων
χρηματοδοτικών πόρων για έρευνα, όταν 
ζητείται άδεια εμπορίας για προϊόν που 
αναπτύχθηκε με βάση γενετικούς πόρους 
ή, εφόσον δεν απαιτείται άδεια εμπορίας, 
κατά τον χρόνο της εμπορικής 

(17) Σε καθορισμένα σημεία της αλυσίδας 
των δραστηριοτήτων, οι χρήστες θα πρέπει 
να δηλώνουν ότι επέδειξαν τη δέουσα 
επιμέλεια και να παρέχουν σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία. Κατάλληλα σημεία 
για τις σχετικές δηλώσεις είναι η 
διασφάλιση συναίνεσης μετά από 
ενημέρωση και αμοιβαία αποδεκτών 
όρων, η λήψη χρηματοδοτικών πόρων για 
έρευνα, όταν υποβάλλεται αίτηση για 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε 
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εκμετάλλευσης. Επισημαίνεται ότι οι 
δηλώσεις που υποβάλλονται όταν ζητείται 
άδεια εμπορίας δεν θα αποτελούν μέρος 
της καθαυτό διαδικασίας χορήγησης 
άδειας και θα απευθύνονται στις αρμόδιες 
αρχές που ορίζονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

αρμόδια εθνικά, περιφερειακά ή διεθνή 
όργανα, όταν ζητείται άδεια εμπορίας για 
προϊόν που αναπτύχθηκε με βάση 
γενετικούς πόρους ή, εφόσον δεν 
απαιτείται άδεια εμπορίας, κατά τον χρόνο 
της εμπορικής εκμετάλλευσης 
Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις που 
υποβάλλονται όταν υποβάλλεται αίτηση 
για δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 
ή όταν ζητείται άδεια εμπορίας δεν θα 
αποτελούν μέρος της καθαυτό διαδικασίας 
χορήγησης άδειας και θα απευθύνονται 
στις αρμόδιες αρχές που ορίζονται δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η συλλογή γενετικών πόρων στην 
άγρια φύση πραγματοποιείται ως επί το 
πλείστον από πανεπιστημιακούς ερευνητές 
ή από συλλέκτες για μη εμπορικούς 
σκοπούς. Στη συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων και σχεδόν σε όλους τους 
τομείς, πρόσβαση σε πρόσφατα 
συλλεχθέντες γενετικούς πόρους 
αποκτάται μέσω μεσαζόντων, συλλογών ή 
αντιπροσώπων που αποκτούν τους πόρους 
αυτούς σε τρίτες χώρες.

(18) Η συλλογή γενετικών πόρων στην 
άγρια φύση πραγματοποιείται ως επί το 
πλείστον από πανεπιστημιακούς ερευνητές 
ή από συλλέκτες για μη εμπορικούς 
σκοπούς. Στη συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων και σχεδόν σε όλους τους 
τομείς, πρόσβαση σε πρόσφατα 
συλλεχθέντες γενετικούς πόρους 
αποκτάται μέσω μεσαζόντων, συλλογών ή 
αντιπροσώπων που αποκτούν τους πόρους 
αυτούς σε τρίτες χώρες. Ο εν λόγω 
κανονισμός πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα 
τα συμμετέχοντα μέρη τηρούν τις 
διατάξεις των αμοιβαία αποδεκτών όρων 
αρχικής πρόσβασης που αφορούν τη 
διαβίβαση σε τρίτους. Σε πολλές 
περιπτώσεις, η επακόλουθη 
χρησιμοποίηση και εμπορευματοποίηση 
ενδεχομένως να απαιτεί εκ νέου 
συναίνεση μετά από ενημέρωση καθώς 
και νέους αμοιβαία αποδεκτούς όρους.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι συλλογές αποτελούν μεγάλους
προμηθευτές των χρησιμοποιούμενων στην 
Ένωση γενετικών πόρων και 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους. Θα πρέπει να 
συγκροτηθεί ένα σύστημα αξιόπιστων 
συλλογών της Ένωσης. Το σύστημα αυτό 
θα εξασφαλίζει ότι οι συλλογές που 
περιλαμβάνονται στο μητρώο αξιόπιστων 
συλλογών της Ένωσης εφαρμόζουν 
πράγματι μέτρα ώστε να προμηθεύουν σε 
τρίτους μόνο δείγματα γενετικών πόρων 
που συνοδεύονται από έγγραφα 
τεκμηρίωσης, τα οποία αποδεικνύουν τη 
νόμιμη απόκτηση και, όπου απαιτείται, τη 
συνομολόγηση αμοιβαία αποδεκτών όρων. 
Με το σύστημα αξιόπιστων συλλογών της 
Ένωσης θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά ο 
κίνδυνος χρήσης παρανόμως 
αποκτηθέντων γενετικών πόρων στην 
Ένωση. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών θα ελέγχουν αν η συλλογή 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
αναγνώρισης ως αξιόπιστη συλλογή της 
Ένωσης. Θα πρέπει να θεωρείται ότι οι 
χρήστες που αποκτούν γενετικό πόρο από 
συλλογή η οποία περιλαμβάνεται στο 
ενωσιακό μητρώο έχουν επιδείξει τη 
δέουσα επιμέλεια ως προς την αναζήτηση 
όλων των απαραίτητων πληροφοριών. 
Αυτό αναμένεται να ωφελήσει ιδιαίτερα 
τους πανεπιστημιακούς ερευνητές, καθώς 
και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

(19) Οι περισσότερες συλλογές αποτελούν 
τους πλέον προσβάσιμους προμηθευτές 
των χρησιμοποιούμενων στην Ένωση 
γενετικών πόρων και παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους. Ως προμηθευτές μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
παροχή βοήθειας προς τους χρήστες στην 
αλυσίδα σύνδεσης της πρώτης ύλης με το 
τελικό προϊόν, με στόχο τη συμμόρφωση 
προς τις υποχρεώσεις τους. Για τον σκοπό 
αυτό θα πρέπει να συγκροτηθεί ένα 
σύστημα αξιόπιστων συλλογών της 
Ένωσης Το σύστημα αυτό θα εξασφαλίζει 
ότι οι συλλογές που περιλαμβάνονται στο 
μητρώο αξιόπιστων συλλογών της Ένωσης 
εφαρμόζουν πράγματι μέτρα ώστε να 
προμηθεύουν σε τρίτους μόνο δείγματα 
γενετικών πόρων που συνοδεύονται από 
έγγραφα τεκμηρίωσης, τα οποία 
αποδεικνύουν τη νόμιμη απόκτηση και, 
όπου απαιτείται, τη συνομολόγηση 
αμοιβαία αποδεκτών όρων. Με το σύστημα 
αξιόπιστων συλλογών της Ένωσης θα 
πρέπει να μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος 
χρήσης παρανόμως αποκτηθέντων 
γενετικών πόρων στην Ένωση. Οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα 
ελέγχουν αν η συλλογή ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις αναγνώρισης ως αξιόπιστη 
συλλογή της Ένωσης. Θα πρέπει να 
θεωρείται ότι οι χρήστες που αποκτούν 
γενετικό πόρο από συλλογή η οποία 
περιλαμβάνεται στο ενωσιακό μητρώο 
έχουν επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια ως 
προς την αναζήτηση όλων των 
απαραίτητων πληροφοριών. Αυτό 
αναμένεται να ωφελήσει ιδιαίτερα τους 
πανεπιστημιακούς ερευνητές, καθώς και 
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Οι αξιόπιστες συλλογές της 
Ένωσης θα πρέπει να τηρούν τον στόχο 
του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια. Πρέπει 
να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση 
και στη δημιουργία ικανοτήτων, 
σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 του 
Πρωτοκόλλου, στο βαθμό που επιτρέπουν 
οι πόροι που έχουν στη διάθεσή τους. Οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο να παρέχουν χρηματοδότηση 
σε συλλογές για τέτοιου είδους 
δραστηριότητες. Κάθε αξιόπιστη συλλογή 
της Ένωσης πρέπει να επιδιώκει τη 
συμμετοχή της σε προσπάθειες 
τεκμηρίωσης των παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με τους 
γενετικούς πόρους, σε συνεργασία, κατά 
περίπτωση, με αυτόχθονες και τοπικές 
κοινότητες, αρχές, ανθρωπολόγους και 
άλλους παράγοντες. Η διαχείριση των εν 
λόγω γνώσεων πρέπει να γίνεται με 
απόλυτο σεβασμό στα συναφή 
δικαιώματα. Οι πληροφορίες που 
σχετίζονται με τέτοιου είδους γνώσεις 
πρέπει να δημοσιοποιούνται όταν κάτι 
τέτοιο εξυπηρετεί και δεν αντιβαίνει ούτε 
παρεμποδίζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την 
προστασία των συναφών δικαιωμάτων.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να 
διασφαλίζει ότι το αντίστοιχο νομικό 
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σύστημα προβλέπει τη δυνατότητα 
προσφυγής, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
δικαιοδοτικές απαιτήσεις, σε περιπτώσεις 
διαφορών που προκύπτουν από αμοιβαία 
αποδεκτούς όρους. Οι συμφωνίες επί των 
όρων θα είναι συμφωνίες ιδιωτικού 
δικαίου. Τα κράτη μέλη της ΕΕ, ως 
συμβαλλόμενα μέρη του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια, πρέπει να θέσουν σε ισχύ 
μηχανισμούς προσφυγής. Οι εν λόγω 
μηχανισμοί πρέπει να διακρίνονται από 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομοιομορφία.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
δράσει προδραστικά ώστε να διασφαλίσει 
την επίτευξη των στόχων του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με 
τους παγκόσμιους πολύπλευρους 
μηχανισμούς καταμερισμού των οφελών, 
προκειμένου να αυξηθούν οι πόροι για τη 
στήριξη της διατήρησης της βιολογικής 
ποικιλότητας και της αειφορικής χρήσης 
των συστατικών της μερών παγκοσμίως.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22β) Η αρχή του καταμερισμού των 
οφελών όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 
10 του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια 
πρέπει να εφαρμόζεται από την πλευρά 
της Ένωσης, όσο αναμένεται η 
δημιουργία ενός παγκόσμιου πολύπλευρου 
μηχανισμού, όπως προβλέπεται στο 
Πρωτόκολλο. Έως ότου τεθεί σε ισχύ ο 
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πολύπλευρος μηχανισμός, πρέπει να 
θεσπιστεί ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Καταμερισμού των Οφελών το οποίο θα 
συλλέγει τις συνεισφορές καταμερισμού 
των οφελών και θα τις διοχετεύει στη 
διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας 
παγκοσμίως. Προς τούτο, πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά 
αναλυτικά κριτήρια και κανόνες για τον 
καταμερισμό των οφελών σε περιπτώσεις 
όπου οι γενετικοί πόροι προέρχονται από 
περιοχές που δεν εμπίπτουν στη 
δικαιοδοσία των κρατών μελών, ή όταν η 
χώρα καταγωγής των εν λόγω πόρων δεν 
μπορεί να καθοριστεί, ή όταν δεν είναι 
δυνατό να χορηγηθεί ή να αποκτηθεί 
συναίνεση μετά από ενημέρωση. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η 
Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την επεξεργασία 
και την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή πρέπει να 
εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
δέουσα διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Μια ενωσιακή πλατφόρμα για την 
πρόσβαση θα πρέπει να διευκολύνει τη 
συζήτηση των εξής ζητημάτων και να 
συμβάλλει σε αυτά: εξορθολογισμός των 
σχετικών με την πρόσβαση όρων των 
κρατών μελών, σχεδιασμός και επιδόσεις 
των καθεστώτων πρόσβασης, 

(23) Μια ενωσιακή πλατφόρμα για την 
πρόσβαση και τον δίκαιο και ισότιμο 
καταμερισμό των οφελών θα πρέπει να 
διευκολύνει τη συζήτηση των εξής 
ζητημάτων και να συμβάλλει σε αυτά: 
εξορθολογισμός των σχετικών με την 
πρόσβαση όρων των κρατών μελών, 
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απλουστευμένη πρόσβαση για έρευνα 
διεξαγόμενη από μη εμπορικούς φορείς, 
πρακτικές πρόσβασης που εφαρμόζονται 
από τις συλλογές στην Ένωση, πρόσβαση 
των ενδιαφερομένων φορέων της Ένωσης 
σε τρίτες χώρες και ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών. 

σχεδιασμός και επιδόσεις των καθεστώτων 
πρόσβασης και καταμερισμού των 
οφελών, απλουστευμένη πρόσβαση και 
καταμερισμός των οφελών για έρευνα 
διεξαγόμενη από μη εμπορικούς φορείς, 
πρακτικές πρόσβασης και καταμερισμού 
των οφελών που εφαρμόζονται από τις 
συλλογές στην Ένωση, πρόσβαση των 
ενδιαφερομένων φορέων της Ένωσης και 
καταμερισμός των οφελών σε τρίτες 
χώρες και ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών. 

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - εδάφιο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι ο 
δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων, 
συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της 
βιολογικής ποικιλότητας και στην 
αειφορική χρήση των συστατικών 
στοιχείων της, σύμφωνα με τους στόχους 
που θέτει η σύμβαση για τη βιολογική 
ποικιλότητα. 

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει τους κανόνες 
που διέπουν την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών στην περίπτωση 
των γενετικών πόρων και των 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους, σύμφωνα με το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 

Ο παρών κανονισμός ορίζει τους κανόνες 
που διέπουν την πρόσβαση και τον δίκαιο
και ισότιμο καταμερισμό των οφελών στην 
περίπτωση των γενετικών πόρων και των 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους, σύμφωνα με και για 
τη στήριξη του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια για την πρόσβαση στους 
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τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («το Πρωτόκολλο 
της Ναγκόγια»). 

γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και 
ισότιμο καταμερισμό των οφελών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, το 
οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («το Πρωτόκολλο 
της Ναγκόγια»). 

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - εδάφιο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
υποχρεώσεις για τους χρήστες γενετικών 
πόρων και παραδοσιακών γνώσεων που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους. Το 
σύστημα εφαρμογής του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια που θεσπίζει ο παρών 
κανονισμός περιλαμβάνει επίσης 
ρυθμίσεις προκειμένου να επιτρέπεται η 
συμμόρφωση των χρηστών με τις 
υποχρεώσεις τους, καθώς και ένα πλαίσιο 
διατάξεων παρακολούθησης και ελέγχου 
που πρέπει να εκπονηθούν και να 
εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη. Ο 
παρών κανονισμός επίσης περιλαμβάνει 
διατάξεις που ενθαρρύνουν 
δραστηριότητες από συναφείς φορείς με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση όσον αφορά 
τη σημασία των γενετικών πόρων και των 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους και με σχετικά 
θέματα πρόσβασης και καταμερισμού 
των οφελών, καθώς και δραστηριότητες 
που συμβάλλουν στη δημιουργία 
ικανότητας σε αναπτυσσόμενες χώρες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στους 
γενετικούς πόρους επί των οποίων 
ασκούνται κυριαρχικά δικαιώματα 
κρατών, καθώς και στις παραδοσιακές 
γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους, στα οποία αποκτάται πρόσβαση 
μετά την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια για την Ένωση. 
Εφαρμόζεται επίσης στα οφέλη που 
απορρέουν από τη χρήση των εν λόγω 
γενετικών πόρων και των παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς
πόρους. 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στους 
γενετικούς πόρους, καθώς και στις 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους, στα οποία αποκτάται 
πρόσβαση ή τα οποία χρησιμοποιούνται 
μετά την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια για την Ένωση. 
Εφαρμόζεται επίσης στα οφέλη που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίηση των εν 
λόγω γενετικών πόρων και των 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους καθώς και στις 
επακόλουθες εφαρμογές και στην 
εμπορική εκμετάλλευση. 

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «γενετικοί πόροι»: γενετικό υλικό 
υφιστάμενης ή δυνητικής αξίας·

(3) «γενετικοί πόροι»: γενετικό υλικό
υφιστάμενης ή δυνητικής αξίας ή 
παράγωγα αυτού·

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - εδάφιο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) «παράγωγο»: βιοχημική ένωση που 
απαντά στη φύση και προκύπτει από τη 
γενετική έκφραση ή τον μεταβολισμό 
βιολογικών ή γενετικών πόρων, έστω και 
αν δεν περιέχει λειτουργικές μονάδες 
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κληρονομικότητας·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «χρήστης»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
το οποίο χρησιμοποιεί γενετικούς πόρους ή 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους·

(5) «χρήστης»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
το οποίο χρησιμοποιεί γενετικούς πόρους ή 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους ή ακολούθως 
εκμεταλλεύεται εμπορικά γενετικούς 
πόρους ή προϊόντα που βασίζονται σε 
γενετικούς πόρους, ή παραδοσιακές 
γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «χρήση γενετικών πόρων»: η 
διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης με
αντικείμενο τη γενετική ή βιοχημική 
σύνθεση γενετικών πόρων·

(6) «χρησιμοποίηση γενετικών πόρων»: η 
διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης με 
αντικείμενο τη γενετική ή βιοχημική 
σύνθεση γενετικών πόρων, μεταξύ άλλων, 
με την εφαρμογή βιοτεχνολογίας·

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - εδάφιο 10α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) «παρανόμως αποκτηθέντες 
γενετικοί πόροι»: γενετικοί πόροι και 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους η πρόσβαση στους 
οποίους αποκτήθηκε παραβιάζοντας τις 
ισχύουσες διεθνείς και εθνικές 
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νομοθετικές ή ρυθμιστικές διατάξεις 
σχετικά με την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών στην χώρα 
καταγωγής·

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - εδάφιο 10β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) «βιοπειρατεία»: χρησιμοποίηση ή 
επακόλουθη εμπορική εκμετάλλευση 
παρανόμως αποκτηθέντων γενετικών 
πόρων ή προϊόντων που παράγονται από 
τους εν λόγω πόρους, ή συνδεδεμένων 
παραδοσιακών γνώσεων·

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3β
Ορισμός του καταλόγου

Οι γενετικοί κατάλογοι αποτελούνται από 
άτομα που ανήκουν σε ορισμένα είδη. Το 
επόμενο σημαντικό στοιχείο είναι οι 
τοπικοί πληθυσμοί (αβελτίωτες ποικιλίες, 
οικότυποι, ενδημικές ποικιλίες ή ακόμη 
υποείδη). Ως προς την ιχνηλασιμότητα, 
για τους γενετικούς καταλόγους 
απαιτείται μια αμερόληπτη μέθοδος 
γραμμωτής κωδικοποίησης με βάση τις 
τεχνολογίες των αλληλουχιών DNA.
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - εδάφιο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Η χρησιμοποίηση και εμπορική 
εκμετάλλευση παρανόμως αποκτηθέντων 
γενετικών πόρων απαγορεύεται εντός της 
ΕΕ.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος -1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι χρήστες επιδεικνύουν τη δέουσα 
επιμέλεια για να εξακριβώνουν ότι η 
πρόσβαση στους χρησιμοποιούμενους 
γενετικούς πόρους και στις 
χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές γνώσεις 
που συνδέονται με γενετικούς πόρους 
αποκτήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες 
νομοθετικές διατάξεις ή ρυθμιστικές 
απαιτήσεις που αφορούν την πρόσβαση και 
τον καταμερισμό των οφελών και, κατά 
περίπτωση, ότι τα οφέλη καταμερίζονται 
δίκαια και ισότιμα υπό αμοιβαία 
αποδεκτούς όρους. Οι χρήστες ζητούν, 
φυλάσσουν και διαβιβάζουν στους 
επόμενους χρήστες πληροφορίες που είναι 
συναφείς με την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών. 

1. Οι χρήστες επιδεικνύουν τη δέουσα 
επιμέλεια για να εξακριβώνουν ότι η 
πρόσβαση στους χρησιμοποιούμενους 
γενετικούς πόρους και στις 
χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές γνώσεις 
που συνδέονται με γενετικούς πόρους 
αποκτήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες 
νομοθετικές διατάξεις ή ρυθμιστικές 
απαιτήσεις που αφορούν την πρόσβαση και 
τον καταμερισμό των οφελών, κατόπιν 
απόκτησης συναίνεσης μετά από 
ενημέρωση, όταν απαιτείται, και με 
πλήρη σεβασμό των υφιστάμενων 
καθηκόντων σχετικά με τον δίκαιο και 
ισότιμο καταμερισμό των οφελών υπό 
αμοιβαία αποδεκτούς όρους. Οι χρήστες 
ζητούν, φυλάσσουν και διαβιβάζουν στους 
επόμενους χρήστες πληροφορίες που είναι 
συναφείς με την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών και τη 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Γενετικοί πόροι και συνδεδεμένες 
παραδοσιακές γνώσεις μεταβιβάζονται σε 
άλλους χρήστες μόνον στο πλαίσιο 
συναίνεσης μετά από ενημέρωση και 
αμοιβαία αποδεκτών όρων. Οι 
επακόλουθοι χρήστες μπορούν να 
χρησιμοποιούν το υλικό που λαμβάνουν 
μόνο σύμφωνα με τους αρχικούς όρους. 
Σε περίπτωση που δεν παρέχεται 
συναίνεση μετά από ενημέρωση και 
αμοιβαίως αποδεκτοί όροι ή εάν οι 
επακόλουθοι χρήστες προσδοκούν να 
χρησιμοποιήσουν τους γενετικούς πόρους 
ή τις παραδοσιακές γνώσεις υπό όρους οι 
οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους 
αρχικούς όρους, είναι υποχρεωμένοι να 
ζητήσουν συναίνεση μετά από ενημέρωση 
από την χώρα καταγωγής και αμοιβαία 
αποδεκτούς όρους πριν από την έναρξη 
της νέας χρησιμοποίησης.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Όσον αφορά τους γενετικούς πόρους 
που προέρχονται από περιοχές οι οποίες 
δεν εμπίπτουν στην εθνική δικαιοδοσία, ή 
όταν δεν μπορεί να προσδιοριστεί η χώρα 
καταγωγής τους, ή όταν δεν είναι δυνατό 
να χορηγηθεί ή να αποκτηθεί συναίνεση 
μετά από ενημέρωση, οι νέοι χρήστες 
προβαίνουν σε καταμερισμό των οφειλών 
προς ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Καταμερισμού των Οφελών που 
ασχολείται με τη διατήρηση της 
βιολογικής ποικιλότητας σε παγκόσμιο 
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επίπεδο, μέχρι να θεσπιστεί ένας 
παγκόσμιος πολύπλευρος μηχανισμός 
καταμερισμού των οφελών σύμφωνα με 
το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια. 

Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ζητούν, φυλάσσουν και διαβιβάζουν 
στους επόμενους χρήστες πληροφορίες 
σχετικά με:

(α) ζητούν, φυλάσσουν και διαβιβάζουν 
στους επόμενους χρήστες το διεθνώς 
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης, για τους γενετικούς 
πόρους στους οποίους έχουν πρόσβαση 
τα συμβαλλόμενα μέρη του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια στο πλαίσιο της άσκησης 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων τους, 
όπως προβλέπει το άρθρο 6 του 
Πρωτοκόλλου· ή, σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει:

(1) την ημερομηνία και τον τόπο 
πρόσβασης στους γενετικούς πόρους και 
στις παραδοσιακές γνώσεις που 
συνδέονται με αυτούς,
(2) την περιγραφή των 
χρησιμοποιούμενων γενετικών πόρων ή 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των 
διαθέσιμων μοναδικών αναγνωριστικών,
(3) την πηγή από την οποία ελήφθησαν 
απευθείας οι πόροι ή οι γνώσεις, καθώς 
και τους επόμενους χρήστες των 
γενετικών πόρων ή των παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με αυτούς,
(4) την ύπαρξη ή απουσία δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων όσον αφορά την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών,
(5) τις αποφάσεις παροχής πρόσβασης 
και τους αμοιβαία αποδεκτούς όρους, 
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κατά περίπτωση·

Αιτιολόγηση

Οι παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου 4, σημείο 2 περιλαμβάνονται στη δεύτερη τροπολογία.

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) ζητούν, φυλάσσουν και διαβιβάζουν 
στους επόμενους χρήστες πληροφορίες 
σχετικά με:
(1) την ημερομηνία και τον τόπο 
πρόσβασης στους γενετικούς πόρους και 
στις παραδοσιακές γνώσεις που 
συνδέονται με αυτούς,
(2) την περιγραφή των 
χρησιμοποιούμενων γενετικών πόρων ή 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των 
διαθέσιμων μοναδικών αναγνωριστικών,
(3) την πηγή από την οποία ελήφθησαν 
απευθείας οι πόροι ή οι γνώσεις, καθώς 
και τους επόμενους χρήστες των 
γενετικών πόρων ή των παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με αυτούς,
(4) την ύπαρξη ή απουσία δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων όσον αφορά την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών,
(5) τις αποφάσεις παροχής πρόσβασης 
και τους αμοιβαία αποδεκτούς όρους, 
κατά περίπτωση·

Αιτιολόγηση

Οι παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου 4, σημείο 2 αλλάζουν θέση και γίνονται σημείο αα (νέο).



AD\937492EL.doc 29/46 PE507.953v02-00

EL

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εδάφιο 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) τις αποφάσεις παροχής πρόσβασης και 
τους αμοιβαία αποδεκτούς όρους, κατά 
περίπτωση·

(5) τις αποφάσεις παροχής πρόσβασης και 
τους αμοιβαία αποδεκτούς όρους, 
περιλαμβανομένων των διατάξεων για 
τον καταμερισμό των οφελών, κατά 
περίπτωση·

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι χρήστες που αποκτούν γενετικό πόρο 
από συλλογή, η οποία περιλαμβάνεται στο 
αναφερόμενο στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
ενωσιακό μητρώο αξιόπιστων συλλογών, 
θεωρείται ότι έχουν επιδείξει τη δέουσα 
επιμέλεια ως προς την αναζήτηση 
πληροφοριών που είναι συναφείς με την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών για γενετικούς πόρους και 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους.

4. Οι χρήστες που απέκτησαν πρόσβαση
σε γενετικό πόρο ή παραδοσιακές γνώσεις 
που συνδέονται με γενετικούς πόρους από 
συλλογή, η οποία περιλαμβάνεται στο 
αναφερόμενο στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
ενωσιακό μητρώο αξιόπιστων συλλογών, 
και προσκομίζουν τα έγγραφα 
τεκμηρίωσης που έχουν αποκτήσει από 
την εν λόγω συλλογή μαζί με τους 
γενετικούς πόρους ή τις παραδοσιακές 
γνώσεις θεωρείται ότι έχουν επιδείξει τη 
δέουσα επιμέλεια ως προς την αναζήτηση 
πληροφοριών που είναι συναφείς με την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών για γενετικούς πόρους και 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους
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Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
προκειμένου να θεσπίσει τους κανόνες για 
τον καταμερισμό των οφελών σύμφωνα 
με την παράγραφο 1γ έως [έξι μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού]. Οι εν λόγω κανόνες 
απαιτούν τον καταμερισμό των οφελών 
τουλάχιστον στο επίπεδο των βέλτιστων 
πρακτικών στον οικείο τομέα και 
θεσπίζουν προϋποθέσεις για τον 
καταμερισμό των μη χρηματικών 
οφελών. 

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να εφαρμόζει τυποποιημένες 
διαδικασίες ανταλλαγής δειγμάτων 
γενετικών πόρων και συναφών
πληροφοριών με άλλες συλλογές και να 
προμηθεύει δείγματα γενετικών πόρων και 
συναφείς πληροφορίες σε τρίτους για ιδία 
χρήση·

α) να εφαρμόζει τυποποιημένες 
διαδικασίες ανταλλαγής δειγμάτων 
γενετικών πόρων και πληροφοριών 
σχετικά με τις παραδοσιακές γνώσεις που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους με άλλες 
συλλογές και να προμηθεύει δείγματα 
γενετικών πόρων και πληροφορίες για τις 
εν λόγω γνώσεις σε τρίτους για ιδία χρήση·

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να προμηθεύει σε τρίτους, για ιδία 
χρήση μόνο, δείγματα γενετικών πόρων 

β) να προμηθεύει σε τρίτους, για ιδία 
χρησιμοποίηση μόνο, δείγματα γενετικών 
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και συναφείς πληροφορίες που 
συνοδεύονται από έγγραφα τεκμηρίωσης, 
τα οποία αποδεικνύουν ότι για την 
πρόσβαση στους πόρους και στις 
πληροφορίες, τηρήθηκαν οι ισχύουσες
νομοθετικές απαιτήσεις και, κατά 
περίπτωση, οι αμοιβαία αποδεκτοί όροι 
για τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό 
των οφελών·

πόρων και συναφείς πληροφορίες που 
συνοδεύονται από έγγραφα τεκμηρίωσης, 
τα οποία αποδεικνύουν ότι για την 
πρόσβαση στους πόρους και στις 
πληροφορίες, τηρήθηκαν οι ισχύουσες 
νομοθετικές διατάξεις ή ρυθμιστικές
απαιτήσεις που αφορούν την πρόσβαση 
και τον καταμερισμό των οφελών και οι 
αμοιβαία αποδεκτοί όροι για τον δίκαιο και 
ισότιμο καταμερισμό των οφελών·

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) να καταβάλλει προσπάθειες, σε 
συνεργασία με αυτόχθονες και τοπικές 
κοινότητες, άλλες συλλογές, αρχές, 
οργανισμούς ή ιδρύματα, ανάλογα με την 
περίπτωση, για να τεκμηριώνει τις 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους ή να διαθέτει 
πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω 
γνώσεις προκειμένου να συνεισφέρει στην 
προστασία των σχετικών δικαιωμάτων 
και στη διευκόλυνση της χρήσης των εν 
λόγω γνώσεων τηρώντας πλήρως τα 
οικεία δικαιώματα·

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εβ) να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση 
όσον αφορά τη σημασία των γενετικών 
πόρων και των παραδοσιακών γνώσεων 
που συνδέονται με γενετικούς πόρους, 
καθώς και ζητήματα σχετικά για την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών, σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
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Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια·   

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εγ) να συμβάλει στη δημιουργία 
ικανότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 22 του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια·

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι χρήστες δηλώνουν στις αρμόδιες 
αρχές που έχουν συσταθεί βάσει του 
άρθρου 6 παράγραφος 1 ότι επέδειξαν τη 
δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με το άρθρο
4, όταν ζητούν άδεια εμπορίας για προϊόν 
που αναπτύχθηκε με βάση γενετικούς 
πόρους ή παραδοσιακές γνώσεις που 
συνδέονται με τους πόρους αυτούς ή, 
εφόσον δεν απαιτείται άδεια εμπορίας, 
κατά τον χρόνο της εμπορικής 
εκμετάλλευσης.

2. Οι χρήστες δηλώνουν στις αρμόδιες 
αρχές που έχουν συσταθεί βάσει του 
άρθρου 6 παράγραφος 1 ότι 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 και υποβάλλουν τις συναφείς 
πληροφορίες όταν:

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αποκτούν συναίνεση μετά από 
ενημέρωση και θεσπίζουν αμοιβαία 
αποδεκτούς όρους·
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Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) λαμβάνουν χρηματοδότηση για έρευνα 
σχετικά με τη χρησιμοποίηση γενετικών 
πόρων και παραδοσιακών γνώσεων που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους· 

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) υποβάλλουν αιτήσεις για διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας ή για δικαιώματα νέων 
ποικιλιών φυτών σε σχετικά εθνικά, 
περιφερειακά ή διεθνή ιδρύματα που, 
μεταξύ άλλων, καλύπτουν γενετικούς 
πόρους στους οποίους αποκτήθηκε 
πρόσβαση, προϊόντα, περιλαμβανομένων 
των παραγώγων, και διαδικασίες που 
απορρέουν από τη χρήση βιοτεχνολογίας, 
ή παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους· 

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ζητούν άδεια εμπορίας για προϊόν που 
αναπτύχθηκε με βάση γενετικούς πόρους 
ή παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται 
με τους πόρους αυτούς, ή 

(Το κείμενο αντλείται από το τέλος του άρθρου 7 παράγραφος 2)
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Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανά διετία, οι αρμόδιες αρχές 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις 
πληροφορίες που λαμβάνουν βάσει των 
παραγράφων 1 και 2. Η Επιτροπή 
συνοψίζει τις πληροφορίες που λαμβάνει 
και τις θέτει στη διάθεση του Κέντρου 
Πληροφοριών για την Πρόσβαση και τον 
Καταμερισμό των Οφελών.

3. Οι αρμόδιες αρχές επιβεβαιώνουν τις 
πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με 
τα στοιχεία β) έως ε) και διαβιβάζουν 
στην Επιτροπή εντός τριών μηνών τις 
πληροφορίες που λαμβάνουν δυνάμει του 
παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή συνοψίζει 
εντός τριών μηνών τις πληροφορίες που 
λαμβάνει και θέτει τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για το διεθνώς 
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό στη 
διάθεση του Κέντρου Πληροφοριών για 
την Πρόσβαση και τον Καταμερισμό των 
Οφελών καθώς και στο κοινό σε εύκολα 
προσβάσιμο ανοιχτό μορφότυπο.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε ένωση χρηστών μπορεί να 
υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή για την 
αναγνώριση συνδυασμού διαδικασιών, 
μέσων ή μηχανισμών, που έχει αναπτύξει 
και επιβλέπει η εν λόγω ένωση, ως 
βέλτιστης πρακτικής. Η αίτηση 
υποστηρίζεται με αποδεικτικά στοιχεία και 
με πληροφορίες. 

1. Κάθε ένωση χρηστών ή οργανισμός με 
συμφέρον και εμπειρία στη 
χρησιμοποίηση γενετικών πόρων και 
στην πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών μπορεί να υποβάλλει αίτηση στην 
Επιτροπή για την αναγνώριση συνδυασμού 
διαδικασιών, μέσων ή μηχανισμών, που 
έχει αναπτύξει και επιβλέπει η εν λόγω 
ένωση, ως βέλτιστης πρακτικής. Η αίτηση 
υποστηρίζεται με αποδεικτικά στοιχεία και 
με πληροφορίες. 
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Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον η Επιτροπή κρίνει, με βάση τις 
πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία 
που της προσκομίζει η ένωση χρηστών,
ότι όταν ο συγκεκριμένος συνδυασμός 
διαδικασιών, μέσων ή μηχανισμών 
εφαρμόζεται πράγματι από χρήστη, 
παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τα άρθρα 4 και 7, χορηγεί 
αναγνώριση βέλτιστης πρακτικής.

2. Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε αίτηση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες και 
τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζει 
ο αιτών, σχετικοί πάροχοι, χρήστες, 
αρχές, ιδρύματα, διακυβερνητικές 
οργανώσεις, καθώς και αντιπρόσωποι 
αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και άλλοι 
φορείς, ανάλογα με την περίπτωση. Η 
Επιτροπή κρίνει, με βάσει τις εν λόγω 
πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία 
εάν ο συγκεκριμένος συνδυασμός 
διαδικασιών, μέσων ή μηχανισμών 
εφαρμόζεται πράγματι από χρήστη, 
παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τα άρθρα 4 και 7, 
περιλαμβανομένων όσων σχετίζονται με 
την απόκτηση συναίνεσης μετά από 
ενημέρωση και με τον δίκαιο και ισότιμο 
καταμερισμό των οφελών υπό αμοιβαία 
αποδεκτούς όρους, ανάλογα με την 
περίπτωση. Η Επιτροπή χορηγεί 
αναγνώριση βέλτιστης πρακτικής στον 
συνδυασμό διαδικασιών, μέσω ή 
μηχανισμών για τον οποίο έχει υποβληθεί 
αίτηση εφόσον ο εν λόγω συνδυασμός 
επιτρέπει στους χρήστες να εκπληρώνουν 
τις υποχρεώσεις τους, και το επιτρέπει με 
τον πλέον αξιόπιστο και αποτελεσματικό 
τρόπο σε σύγκριση με άλλους 
υφιστάμενους ή αναδυόμενους 
συνδυασμούς.
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Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν η χρήση γενετικών πόρων ή 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους έχει τη δυνατότητα 
να καταλήξει στην ανάπτυξη 
φαρμακευτικών προϊόντων που 
εξυπηρετούν το συμφέρον του παρόχου 
και είναι σημαντικά για το δικαίωμα του 
ανθρώπου να απολαμβάνει το υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο υγείας, η οικονομικώς 
προσιτή πρόσβαση στα εν λόγω προϊόντα 
μπορεί να αποτελέσει σημαντική πτυχή 
του δίκαιου και ισότιμου καταμερισμού 
των οφελών ενώ λαμβάνεται υπόψη από 
βέλτιστες πρακτικές σε συναφείς τομείς.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Όταν η χρήση γενετικών πόρων ή 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους ενδέχεται να 
επηρεάσει την ασφάλεια τροφίμων, π.χ. 
επιφέροντας περιορισμούς στις 
δυνατότητες των αγροτών να σπείρουν εκ 
νέου ή να ανταλλάσσουν σπόρους, η 
αποφυγή των εν λόγω αρνητικών 
επιδράσεων μπορεί να αποτελέσει 
σημαντική πτυχή δίκαιου και ισότιμου 
καταμερισμού των οφελών και 
λαμβάνεται υπόψη από βέλτιστες 
πρακτικές σε συναφείς τομείς.
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Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Είναι δυνατόν να διεξάγονται έλεγχοι 
όταν η αρμόδια αρχή διαθέτει ουσιαστικές 
πληροφορίες σχετικά με την αδυναμία 
συμμόρφωσης χρήστη με τον παρόντα 
κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
βάσιμων ανησυχιών που εκφράζονται από 
τρίτους.

3. Διεξάγονται έλεγχοι όταν η αρμόδια 
αρχή διαθέτει ουσιαστικές πληροφορίες 
σχετικά με την αδυναμία συμμόρφωσης 
χρήστη με τον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των βάσιμων 
ανησυχιών που εκφράζονται από τρίτους.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) χρηματικές ποινές· (α) χρηματικές ποινές ανάλογα με την αξία 
της οικείας χρήσης γενετικών πόρων·

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την άμεση αναστολή συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων χρήσης·

(β) την άμεση αναστολή συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων χρήσης 
περιλαμβανομένης της εμπορικής 
εκμετάλλευσης προϊόντων που βασίζονται 
σε γενετικούς πόρους και συνδεδεμένες 
παραδοσιακές γνώσεις·
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Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται 
μεταξύ τους, με τις διοικητικές αρχές 
τρίτων χωρών και με την Επιτροπή, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση των 
χρηστών με τον παρόντα κανονισμό.

1. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται 
μεταξύ τους, με τις διοικητικές αρχές 
τρίτων χωρών και με την Επιτροπή, ώστε 
να ενισχύεται η αποτελεσματική 
συνεργασία και να εξασφαλίζεται η 
συμμόρφωση των χρηστών με τον παρόντα 
κανονισμό. Η συνεργασία 
πραγματοποιείται επίσης με άλλους 
σχετικούς φορείς, περιλαμβανομένων των 
συλλογών, μη κυβερνητικών οργανισμών 
και αντιπροσώπων αυτοχθόνων και 
τοπικών κοινοτήτων, όταν κρίνεται 
σκόπιμο για την ενδεδειγμένη εφαρμογή 
του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια και του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν με τις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και 
την Επιτροπή πληροφορίες για τις σοβαρές 
ελλείψεις που διαπιστώνονται μέσω των 
αναφερόμενων στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
ελέγχων, καθώς και για τα είδη ποινών που 
επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11.

2. Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν 
πληροφορίες από οικείους παράγοντες 
και ανταλλάσσουν μεταξύ τους με τις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και 
την Επιτροπή πληροφορίες για τις σοβαρές 
ελλείψεις που διαπιστώνονται μέσω των 
αναφερόμενων στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
ελέγχων, καθώς και για τα είδη ποινών που 
επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11.
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Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή αναζητά διατάξεις με το 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας και με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας για 
να διασφαλίζει ότι οι εγγραφές 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας περιέχουν 
αναφορές σε γενετικούς πόρους και την 
καταγωγής τους.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενωσιακή πλατφόρμα για την πρόσβαση Ενωσιακή πλατφόρμα για την πρόσβαση 
και τον καταμερισμό των οφελών

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δημιουργείται ενωσιακή πλατφόρμα για 
την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους και σε 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους. 

1. Δημιουργείται ενωσιακή πλατφόρμα για 
την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους και σε 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους και για τον δίκαιο και 
ισότιμο καταμερισμό των οφελών.
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Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενωσιακή πλατφόρμα συμβάλλει στον 
εξορθολογισμό των όρων πρόσβασης σε 
ενωσιακό επίπεδο μέσω της συζήτησης 
των σχετικών ζητημάτων, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται ο σχεδιασμός και οι 
επιδόσεις των καθεστώτων πρόσβασης που 
εγκαθιδρύονται από τα κράτη μέλη, η 
απλουστευμένη πρόσβαση για έρευνα 
διεξαγόμενη από μη εμπορικούς φορείς, οι 
πρακτικές πρόσβασης που εφαρμόζονται 
από τις συλλογές στη Ένωση, η πρόσβαση 
των ενδιαφερομένων φορέων της Ένωσης 
σε τρίτες χώρες και η ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών.

2. Η ενωσιακή πλατφόρμα συμβάλλει στον 
εξορθολογισμό των όρων πρόσβασης σε 
ενωσιακό επίπεδο μέσω της συζήτησης 
των σχετικών ζητημάτων, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται ο σχεδιασμός και οι 
επιδόσεις των καθεστώτων πρόσβασης που 
εγκαθιδρύονται από τα κράτη μέλη, η 
προώθηση της έρευνας η οποία
συμβάλλει στη διατήρηση και αειφορική 
χρήση της βιολογικής ποικιλότητας, 
ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ 
περιλαμβάνεται η απλουστευμένη 
πρόσβαση για έρευνα διεξαγόμενη από μη 
εμπορικούς φορείς, οι πρακτικές 
πρόσβασης που εφαρμόζονται από τις 
συλλογές στη Ένωση, η πρόσβαση των 
ενδιαφερομένων φορέων της Ένωσης σε 
τρίτες χώρες υπό αμοιβαία αποδεκτούς 
όρους κατόπιν απόκτησης συναίνεσης 
μετά από ενημέρωση, πρακτικές 
καταμερισμού των οφελών, η εφαρμογή 
και περαιτέρω ανάπτυξη βέλτιστων 
πρακτικών και η λειτουργία διατάξεων 
διευθέτησης διαφορών.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε κράτος μέλος και η Επιτροπή 
μπορούν να ορίσουν ένα τακτικό μέλος της 
ενωσιακής πλατφόρμας. Είναι δυνατόν να 
προσκαλούνται, κατά περίπτωση, 
ενδιαφερόμενοι φορείς και άλλοι 
εμπειρογνώμονες στα θέματα που καλύπτει 
ο παρών κανονισμός.

4. Κάθε κράτος μέλος και η Επιτροπή 
μπορούν να ορίσουν ένα τακτικό μέλος της 
ενωσιακής πλατφόρμας. Προσκαλούνται, 
κατά περίπτωση, ενδιαφερόμενοι φορείς, 
αντιπρόσωποι των σχετικών 
διακυβερνητικών και μη κυβερνητικών 
οργανισμών και άλλοι εμπειρογνώμονες 
στα θέματα που καλύπτει ο παρών 
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κανονισμός.

Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) καταρτίζουν κατάλογο των 
διαθέσιμων γενετικών πόρων, που 
προέρχονται από κάθε κράτος μέλος, 
κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 7 της 
Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα, για να 
προσδιορίζεται η βιοποικιλότητά τους· 
επιπλέον, παροτρύνουν τις τρίτες χώρες 
να καταρτίσουν κατάλογο των γενετικών 
τους πόρων με στόχο τη βελτίωση της
διαφάνειας στην πρόσβαση των χρηστών.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – σημείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) διασφαλίζουν ότι, σε περιπτώσεις 
στις οποίες γενετικοί πόροι και 
συνδεδεμένες παραδοσιακές γνώσεις 
χρησιμοποιούνται παρανόμως ή χωρίς να 
συμμορφώνονται με συναίνεση μετά από 
ενημέρωση ή με αμοιβαία αποδεκτούς 
όρους, αυτοί που είναι αρμόδιοι για τη 
χορήγηση πρόσβασης σε γενετικούς 
πόρους και την υπογραφή αμοιβαία 
αποδεκτών όρων έχουν δικαίωμα να 
προβαίνουν σε ενέργειες με σκοπό να 
αποτρέψουν ή να αναστείλουν την εν 
λόγω χρησιμοποίηση, όπως μεταξύ άλλων 
με διαταγές, και να ζητούν αποζημίωση 
για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από την 
εν λόγω χρησιμοποίηση, καθώς και την 
κατάσχεση των σχετικών γενετικών 
πόρων, ανάλογα με την περίπτωση. 
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Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δγ) ενθαρρύνουν τους χρήστες και τους 
παρόχους να διοχετεύουν στη διατήρηση 
της βιολογικής ποικιλότητας και την 
αειφορική χρήση των συστατικών της 
στοιχείων τα οφέλη που απορρέουν από 
τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δδ) στηρίζουν την περιφερειακή 
συνεργασία στον καταμερισμό των 
οφελών όσον αφορά διασυνοριακούς 
γενετικούς πόρους και συνδεδεμένες 
παραδοσιακές γνώσεις.

Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δε) μεριμνούν, όταν τεθεί σε λειτουργία 
το Ταμείο τη δημιουργία του οποίου 
προβλέπει η Σύμβαση για τη 
Βιοποικιλότητα ή οιοδήποτε άλλο 
συναφές ταμείο, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι τα ταμεία αυτά παρέχουν 
χρηματοδότηση για την έρευνα και την 
κατάρτιση των καταλόγων για τους 
γενετικούς πόρους. 
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Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14α (νέο) - Τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ευρωπαϊκό Ταμείο Καταμερισμού των 
Οφελών

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14α (νέο) – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ιδρύεται Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Καταμερισμού των Οφελών.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14α (νέο) – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ταμείο λαμβάνει έσοδα από την 
εφαρμογή του άρθρου 4 σημείο 1γ.

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14α (νέο) – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για να 
θεσπίζει τις διαδικασίες για την 
εφαρμογή και λειτουργία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Καταμερισμού των 
Οφελών με στόχο τη χρηματοδότηση της 
διατήρησης της βιοποικιλότητας σε 
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παγκόσμιο επίπεδο. 

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15α (νέο) - Τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Φόρουμ διαβούλευσης

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15α (νέο) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι, κατά την 
εφαρμογή του κανονισμού, εξασφαλίζεται 
ισόρροπη συμμετοχή αντιπροσώπων των 
κρατών μελών και των οικείων 
οργανισμών παρόχων, ενώσεων χρηστών, 
διακυβερνητικών και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων καθώς και αντιπροσώπων 
των αυτοχθόνων και τοπικών 
κοινοτήτων. Τα εν λόγω συμβαλλόμενα 
μέρη συμβάλλουν, ιδιαιτέρως, στον 
καθορισμό και στην αναθεώρηση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του 
άρθρου 4 παράγραφος 5, του άρθρου 9 
παράγραφος 8 και του άρθρου 14α 
παράγραφος 3, καθώς και στην εφαρμογή 
των άρθρων 5, 7 και 8, και τυχόν 
κατευθυντήριων γραμμών για τη θέσπιση 
αμοιβαία αποδεκτών όρων. Τα εν λόγω 
μέρη συναντώνται σε ένα φόρουμ 
διαβούλευσης. Η Επιτροπή καταρτίζει 
τον εσωτερικό κανονισμό του φόρουμ. 
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Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16α (νέο)
Οδηγία 2008/99/ΕΚ
Άρθρο 3 - παράγραφος iα (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16α. Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 
στο άρθρο 3 της οδηγίας 2008/99/ΕΚ, με 
ισχύ από…*:
iα) βιοπειρατεία»

*ΕΕ: ένα έτος από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16β (νέο)
Οδηγία 2008/99/ΕΚ
Παράρτημα Α – περίπτωση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16β. Η ακόλουθη περίπτωση προστίθεται 
στο Παράρτημα Α της οδηγίας 
2008/99/ΕΚ, με ισχύ από…*:
«– Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της … για την πρόσβαση 
στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο 
και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους 
στην Ένωση.»
*ΕΕ: ένα έτος από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
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