
AD\937492HU.doc PE507.953v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Fejlesztési Bizottság

2012/0278(COD)

30.5.2013

VÉLEMÉNY
a Fejlesztési Bizottság részéről

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
részére

a genetikai forrásokhoz való hozzáférésről és az uniós hasznosításukból 
származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD))

Előadó: Catherine Grèze



PE507.953v02-00 2/45 AD\937492HU.doc

HU

PA_Legam



AD\937492HU.doc 3/45 PE507.953v02-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

A Biológiai Sokféleség Egyezményhez csatolt, a genetikai forrásokhoz való hozzáférésről és 
a hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló 
2010. október 29-én elfogadott Nagojai Jegyzőkönyv célja, hogy kiszámíthatóbb feltételeket 
teremtsen a genetikai forrásokhoz való hozzáféréshez, gondoskodjon arról, hogy a genetikai 
források felhasználói és rendelkezésre bocsátói egymással megosszák a szerzett előnyöket, és 
végül gondoskodjon arról, hogy kizárólag jogszerűen beszerzett genetikai források 
felhasználására kerüljön sor. Ennek alapján és tekintettel arra, hogy a genetikai források és az 
ilyen forrásokhoz kapcsolódó hagyományos ismeretek rendelkezésre bocsátása terén a fejlődő 
országok meghatározó szerepet töltenek be, a Nagojai Jegyzőkönyv a biokalózkodás 
leküzdésének, valamint a genetikai források cseréjében az igazságosság és a méltányosság 
érvényesítésének fontos eszköze, különösen mivel a felhasználók főként a fejlett országokból 
kerülnek ki. Ugyanakkor a Nagojai Jegyzőkönyv javasolt végrehajtási rendszerének 
kidolgozásakor a Bizottság nyilvánvalóan nagyobb hangsúlyt helyezett a felhasználók, mint a 
rendelkezésre bocsátók érdekeire és aggodalmaira. A jelek szerint a felhasználók terheinek és 
költségeinek minimalizálása, valamint az egyszerű hozzáférés elősegítése képezi az 
elsődleges prioritást, a szerzett előnyök hatékony megosztásának előmozdításáról azonban 
már korántsem mondható el ugyanez. 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 208. cikkének a politikák fejlesztési 
célú koherenciájára vonatkozó célkitűzésével összhangban e rendelet helyreállítja a genetikai 
források és az ilyen forrásokhoz kapcsolódó hagyományos ismeretek rendelkezésre bocsátói 
és felhasználói közötti igazságos egyensúlyt, mindeközben a Biológiai Sokféleség 
Egyezmény célkitűzéseinek megfelelően hozzájárulva a biológiai sokféleség megőrzéséhez és 
összetevőinek fenntartható felhasználásához. Különösen a felhasználók kellő gondosságra 
vonatkozó kötelezettségeinek végrehajtásával és nyomon követésével kapcsolatos 
rendelkezéseket kell megerősíteni, hogy a genetikai források vagy a hozzájuk kapcsolódó 
hagyományos ismeretek felhasználási láncolatában hatékonyan érvényesíthessék az előzetes 
tájékoztatáson alapuló jóváhagyást és a kölcsönösen elfogadott feltételeket. Ehhez hasonlóan, 
tekintettel arra, hogy a bennszülött és helyi közösségek hagyományos ismeretei fontos 
információkkal szolgálhatnak a genetikai források potenciálisan értékes genetikai vagy 
biokémiai tulajdonságainak tudományos felfedezéséhez, az uniós rendeletnek tiszteletben kell 
tartania és elő kell segítenie az ilyen közösségek jogainak érvényesítését, a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet bennszülött és törzsi népekről szóló, 169. számú egyezményében, 
valamint az őslakos népek jogairól szóló, az ENSZ Közgyűlése által 2007-ben elfogadott 
ENSZ-nyilatkozatban foglaltak szerint. Az Uniónak emellett proaktívan kell fellépnie annak 
biztosítása érdekében, hogy teljesülnek a Nagojai Jegyzőkönyvben foglalt, az előnyök 
megosztására szolgáló globális multilaterális mechanizmusra vonatkozó célkitűzések. A 
multilaterális mechanizmus kialakításáig a gyakorlatban létre kell hozni az Unió 
Előnymegosztási Alapját, amely összegyűjti a szerzett előnyök megosztásával kapcsolatos 
hozzájárulásokat, és a biológiai sokféleség globális megőrzésére fordítja azokat. 

MÓDOSÍTÁSOK
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A Költségvetési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi 
módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
-1 bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel a Biológiai Sokféleség 
Egyezményre, valamint a genetikai 
forrásokhoz való hozzáférésről és a 
hasznosításukból származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztásáról 
szóló Nagojai Jegyzőkönyvre,

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A genetikai források a természetes és a 
nemesített, illetve a vad és a háziasított 
élőlények genetikai állományát jelentik, és 
szerepük számos gazdasági ágazatban – így 
az élelmiszeriparban, az erdészetben, a 
gyógyszerfejlesztésben vagy a biológiai 
alapú megújuló energiaforrások 
kifejlesztésében is – jelentős és egyre 
nagyobb.

(2) A genetikai források a természetes és a 
nemesített, illetve a vad és a háziasított 
élőlények genetikai állományát jelentik, és 
szerepük számos gazdasági ágazatban – így 
az élelmiszeriparban, az erdészetben, a
biotechnológiában, a
gyógyszerfejlesztésben és -gyártásban, a 
kozmetikai iparban vagy a biológiai alapú 
megújuló energiaforrások kifejlesztésében 
is – jelentős és egyre nagyobb.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bennszülött és helyi közösségek 
hagyományos ismeretei fontos feltáró 
adatokkal szolgálhatnak a genetikai 

(3) A bennszülött és helyi közösségek 
hagyományos ismeretei fontos feltáró 
adatokkal szolgálhatnak a genetikai 
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források figyelemre méltó genetikai vagy 
biokémiai tulajdonságainak tudományos 
felfedezéséhez.

források potenciálisan értékes genetikai 
vagy biokémiai tulajdonságainak 
tudományos felfedezéséhez, beleértve a 
hagyományos életmódot folytató 
bennszülött és helyi közösségeknek a 
biológiai sokféleség megőrzése és 
fenntartható felhasználása szempontjából 
lényeges ismereteit, innovációit és 
gyakorlatait is. Az ilyen közösségeknek a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
bennszülött és törzsi népekről szóló, 
169. számú egyezményében, valamint az 
őslakos népek jogairól szóló, az ENSZ 
Közgyűlése által 2007-ben elfogadott 
ENSZ-nyilatkozatban foglalt jogait 
tiszteletben kell tartani, és ezt az uniós 
végrehajtási intézkedéseknek is elő kell 
segíteniük.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Fontos emlékeztetni arra, hogy az 
Európai Szabadalmi Egyezmény 
értelmében a növény- és állatfajták (az 
53. cikk a) pontja), valamint a növények 
vagy állatok előállítására szolgáló 
biológiai eljárások (az 53. cikk b) pontja) 
nem szabadalmaztathatók. Ha a 
találmányok genetikai forrásokon vagy 
genetikai források alkotóelemein 
alapulnak, a többek között genetikai 
forrásokra, termékekre – köztük a 
származékokra –, valamint a 
biotechnológiai felhasználásból származó 
folyamatokra vagy a genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretekre is kiterjedő szabadalmi 
bejelentésekben a releváns hatóságok 
számára meg kell jelölni a forrásokat és 
azok eredetét, és ezeket az illetékes 
hatóság részére is továbbítani kell. 
Ugyanez a kötelezettség vonatkozik az új 
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növényfajta-oltalmi jogokra.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A genetikai forrásokat helyben kell 
megőrizni, és fenntartható módon kell 
felhasználni, a hasznosításukból származó 
előnyöket pedig igazságosan és 
méltányosan kell megosztani. A Biológiai 
Sokféleség Egyezmény részes feleiként az 
Unió és tagállamai kötelezettséget 
vállaltak ezen elvek betartására. Az Unió 
és a tagállamok emellett aláírták a 
genetikai forrásokhoz való hozzáférésről 
és a hasznosításukból származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztásáról 
szóló Nagojai Jegyzőkönyvet. Ki kell 
építeni e jegyzőkönyv hatékony 
végrehajtásához szükséges kapacitást. 

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az előnyök megosztását abban az 
összefüggésben kell látni, hogy a 
genetikai források rendelkezésre 
bocsátása terén a biológiai sokféleségben 
gazdag fejlődő országok töltenek be 
meghatározó szerepet, míg a felhasználók 
elsősorban a fejlett országokból kerülnek 
ki. Amellett, hogy magában rejti a 
biológiai sokféleség megőrzéséhez és 
fenntartható felhasználásához való 
hozzájárulás lehetőségét, a hozzáférés és 
az előnyök megosztása hozzájárulhat a 
szegénység felszámolásához és a 
környezeti fenntarthatósághoz, ezáltal 
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pedig a millenniumi fejlesztési célok 
megvalósításához is, amint azt a Nagojai 
Jegyzőkönyv preambuluma is elismeri. A 
Nagojai Jegyzőkönyv végrehajtásakor is 
törekedni kell e lehetőségek 
kibontakoztatására.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) Az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatának 25. cikkében, valamint a 
Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmányának 
11. cikkében rögzített élelemhez való jog, 
valamint a Gazdasági, Szociális és 
Kulturális Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányának 12. cikke által 
elismert, az elérhető legmagasabb szintű 
egészséghez való jog kiemelkedő 
fontosságú, és ezeket mindenkor 
védelmezni kell.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
4 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4d) A genetikai forrásokhoz hasonlóan 
az ilyen forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek is nagymértékben 
a fejlődő országokban, különösen a 
bennszülött és helyi közösségeknél 
összpontosulnak. Az ilyen közösségeknek 
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
bennszülött és törzsi népekről szóló, 
169. számú egyezményében, valamint az 
őslakos népek jogairól szóló, az ENSZ 
Közgyűlése által 2007-ben elfogadott 
ENSZ-nyilatkozatban foglalt jogait 
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tiszteletben kell tartani, és ezt az uniós 
végrehajtási intézkedéseknek is elő kell 
segíteniük.  

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Egyezmény elismeri, hogy az 
államok szuverén jogokkal rendelkeznek a 
joghatóságuk alá tartozó biológiai források 
felett, és hogy hatáskörükbe tartozik a 
genetikai forrásaikhoz való hozzáférés 
meghatározása. Az Egyezmény értelmében 
valamennyi részes fél köteles 
megkönnyíteni a hozzáférést azokhoz a 
genetikai forrásokhoz, amelyek felett 
szuverén jogokkal rendelkezik. Az 
Egyezmény értelmében továbbá 
valamennyi részes fél köteles 
intézkedéseket tenni annak érdekében, 
hogy a forrást biztosító részes féllel 
méltányos és egyenlő módon osztozzon 
meg a kutatás és fejlesztés eredményein, 
valamint a genetikai források kereskedelmi 
vagy egyéb hasznosításából származó 
előnyökön. A fenti megosztás kölcsönösen 
elfogadott feltételek alapján történik. Az 
Egyezmény továbbá a bennszülött és helyi 
közösségeknek a biológiai sokféleség 
megőrzése és fenntartható használata 
szempontjából fontos ismeretei, innovációi 
és gyakorlatai kapcsán is foglalkozik a 
hozzáférés és az előnymegosztás 
kérdésével.

(5) Az Egyezmény elismeri, hogy az 
államok szuverén jogokkal rendelkeznek a 
joghatóságuk alá tartozó biológiai források 
felett, és hogy hatáskörükbe tartozik a 
genetikai forrásaikhoz való hozzáférés 
meghatározása. Az Egyezmény értelmében 
valamennyi részes fél köteles 
megkönnyíteni a hozzáférést azokhoz a 
genetikai forrásokhoz – e források más 
részes felek által történő környezetkímélő 
felhasználása érdekében –, amelyek felett 
szuverén jogokkal rendelkezik. Az 
Egyezmény értelmében továbbá 
valamennyi részes fél köteles 
intézkedéseket tenni annak érdekében, 
hogy a forrást biztosító részes féllel 
méltányos és egyenlő módon osztozzon 
meg a kutatás és fejlesztés eredményein, 
valamint a genetikai források kereskedelmi 
vagy egyéb hasznosításából származó 
előnyökön. A fenti megosztás az említett 
forrás származási országának előzetes 
tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával 
kapcsolatos követelmény betartása mellett 
történik, az előnyök megosztása pedig
kölcsönösen elfogadott feltételeken alapul.
Az Egyezmény továbbá a bennszülött és 
helyi közösségeknek a biológiai sokféleség 
megőrzése és fenntartható használata 
szempontjából fontos ismeretei, innovációi 
és gyakorlatai kapcsán is foglalkozik a 
hozzáférés és az előnymegosztás 
kérdésével. A genetikai erőforrásokat 
valóban kiegyensúlyozott és fenntartható 
módon kell hasznosítani, jogszerűen 
bevonva a helyi közösségeket, mivel ez az 
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egyetlen mód arra, hogy a 
hasznosításukból eredő lehetőségeken, 
fejleményeken és előnyökön valamennyi 
fél tisztességesen és egyenlő mértékben 
osztozzon.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A biológiai sokféleségről szóló 
egyezményhez csatolt, a genetikai 
erőforrásokhoz való hozzáférésről és a 
hasznosításukból származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztásáról 
szóló nagojai jegyzőkönyv (a 
továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) egy 
nemzetközi szerződés, amelyet az 
Egyezmény részes felei 2010. október 29-
én fogadtak el. A Nagojai Jegyzőkönyv a 
genetikai források és a genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretek használatát illetően jelentősen 
bővíti a hozzáférésnek és az 
előnymegosztásnak az Egyezményben 
foglalt általános szabályait.

(6) A biológiai sokféleségről szóló 
egyezményhez csatolt, a genetikai 
erőforrásokhoz való hozzáférésről és a 
hasznosításukból származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztásáról 
szóló nagojai jegyzőkönyv (a 
továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) egy 
nemzetközi szerződés, amelyet az 
Egyezmény részes felei 2010. október 29-
én fogadtak el. A Nagojai Jegyzőkönyv a 
genetikai források és a genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretek hasznosítását és ezt követő 
forgalomba hozatalát illetően jelentősen 
bővíti a hozzáférésnek és az 
előnymegosztásnak az Egyezményben 
foglalt általános szabályait.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Fontos a Nagojai Jegyzőkönyv 
végrehajtása céljára olyan egyértelmű és 
szilárd keretet meghatározni, amely bővíti 
a természettudományos kutató-fejlesztő 
munka már meglévő uniós lehetőségeit.
Kiemelten fontos továbbá megakadályozni
a jogellenesen szerzett genetikai
forrásoknak vagy genetikai forrásokhoz 

(8) Fontos a Nagojai Jegyzőkönyv 
végrehajtása céljára olyan egyértelmű és 
szilárd keretet meghatározni, amely
támogatja annak fő célkitűzését, 
nevezetesen a biológiai sokféleség 
megőrzését és alkotóelemeinek 
fenntartható felhasználását, valamint a 
genetikai források hasznosításából fakadó 
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kapcsolódó hagyományos ismereteknek az
Unióban történő használatát, valamint 
előmozdítani a források rendelkezésre 
bocsátója és felhasználója által 
kölcsönösen elfogadott feltételekben 
foglalt előnymegosztási 
kötelezettségvállalások tényleges érvényre 
jutását.

előnyök igazságos és méltányos 
megosztását. Ez magában foglalja a 
jogellenesen szerzett genetikai források
vagy az ilyen forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek Unióban való 
felhasználásának megakadályozását.
Elengedhetetlen továbbá a 
természettudományos kutatási és 
fejlesztési tevékenységek már meglévő 
uniós lehetőségeinek bővítése, különösen 
a genetikai források és a hagyományos 
ismeretek alkalmazásával összefüggésben 
a jogbiztonság feltételeinek javítása révén.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A genetikai források engedély nélküli 
kinyeréséből, illetve az ilyen forrásokon 
vagy a kapcsolódó hagyományos 
ismereteken alapuló termékek engedély 
nélküli hasznosításából vagy ezt követő 
forgalomba hozatalából álló 
biokalózkodást meg kell tiltani, és a 
2008/99/EK irányelvvel összhangban 
büntetőjogi szankciókkal kell sújtani.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) A rendelet által létrehozott keretre 
annak érdekében is szükség van, hogy 
fenntartsák és növeljék a genetikai 
forrásokhoz való hozzáférésben és a 
belőlük származó előnyök megosztásában 
érintett részes felek, bennszülött és helyi 
közösségek, valamint érdekelt csoportok 
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közötti bizalmat.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A jogbiztonság érdekében fontos, hogy 
a Nagojai Jegyzőkönyvet végrehajtó 
szabályok alkalmazása csak azokra a 
genetikai forrásokra és genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos
ismeretekre terjedjen ki, amelyekhez 
azután történik hozzáférés, hogy a Nagojai
Jegyzőkönyv az Unióra nézve hatályba 
lépett.

(9) A jogbiztonság érdekében fontos, hogy 
a Nagojai Jegyzőkönyvet végrehajtó 
szabályok alkalmazása csak a genetikai
források és a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek olyan 
új megszerzésére és hasznosítására
terjedjen ki, amelyekre a Nagojai
Jegyzőkönyvnek az Unióra nézve történő 
hatálybalépését követően kerül sor.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Fontos a Nagojai Jegyzőkönyvvel 
összhangban rögzíteni, hogy genetikai 
források használatán a genetikai anyagból 
vett minták genetikai vagy biokémiai 
összetételével kapcsolatos kutatás és 
fejlesztés értendő, amely magában foglalja 
az olyan genetikai anyagból kivont izolált 
vegyületekkel kapcsolatos kutatást és 
fejlesztést, amelyhez a Nagojai 
Jegyzőkönyv valamely részes felének 
joghatósága alatt fértek hozzá.

(11) Fontos a Nagojai Jegyzőkönyvvel 
összhangban rögzíteni, hogy genetikai 
források hasznosításán a genetikai 
anyagból vett minták genetikai vagy 
biokémiai összetételével kapcsolatos 
kutatás és fejlesztés értendő, amely 
magában foglalja az olyan genetikai 
anyagból kivont izolált vegyületekkel 
kapcsolatos kutatást és fejlesztést, 
amelyhez a Nagojai Jegyzőkönyv valamely 
részes felének joghatósága alatt fértek 
hozzá.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14). A Nagojai Jegyzőkönyv hatékony 
végrehajtása érdekében a genetikai 
források és a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
felhasználóit kötelezni kell arra, hogy kellő 
gondossággal eljárva meggyőződjenek a 
genetikai forrásokhoz és a hozzájuk 
kapcsolódó hagyományos ismeretekhez 
való hozzáférésnek a vonatkozó jogi 
szabályozással való összhangjáról, és adott 
esetben gondoskodjanak az előnyök 
megosztásáról. Ám mivel az Unióban 
sokféle felhasználó létezik, nem indokolt, 
hogy a kellő gondosság követelményét 
minden felhasználó ugyanazon 
intézkedések megtételével legyen köteles 
teljesíteni. Ezért a kellő gondosságot 
szolgáló intézkedéseknek csak a minimális 
jellemzőit indokolt rögzíteni. A
felhasználóknak a kellő gondosság
érdekében alkalmazott eszközök és
intézkedések megválasztásában való 
támogatására indokolt a bevált 
megoldásokat elismerni, és az ágazati 
magatartási kódexek, szerződésbeli 
záradékminták és iránymutatások 
kialakítását kiegészítő intézkedésekkel
támogatni. A felhasználókat csupán 
korlátozott – egy esetleges innováció 
megvalósítási idejének megfelelő –
időtartamra indokolt a hozzáférés és az 
előnymegosztás szempontjából releváns 
információk megőrzésére kötelezni.

(14). A Nagojai Jegyzőkönyv hatékony 
végrehajtása érdekében a genetikai 
források és a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
felhasználóit kötelezni kell arra, hogy kellő 
gondossággal eljárva meggyőződjenek a 
genetikai forrásokhoz és a hozzájuk 
kapcsolódó hagyományos ismeretekhez 
való hozzáférésnek a vonatkozó jogi 
szabályozással való összhangjáról, és ilyen 
esetekben gondoskodjanak az előnyök
igazságos és méltányos megosztásáról. Ám 
mivel az Unióban sokféle felhasználó 
létezik, nem indokolt, hogy a kellő 
gondosság követelményét minden
felhasználó ugyanazon intézkedések 
megtételével legyen köteles teljesíteni. A 
kellő gondosság elősegítésére alkalmazott, 
megbízhatónak és hatékonynak bizonyult 
eszközöket és intézkedéseket a bevált 
megoldások elismerésén keresztül 
támogatni kell. A jogbiztonság növelése és 
a költségek csökkentése érdekében az 
ágazati magatartási kódexek, szerződésbeli 
záradékminták és iránymutatások 
kialakítását szintén támogatni kell. A 
felhasználókat csupán korlátozott – egy 
esetleges innováció megvalósítási idejének 
megfelelő – időtartamra indokolt a 
hozzáférés és az előnymegosztás 
szempontjából releváns információk 
megőrzésére kötelezni.
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A felhasználók által kifejlesztett 
bevált megoldásoknak jelentős szerepet
kell játszaniuk a kellő gondosságot 
szolgáló azon intézkedések azonosításában, 
amelyek különösen alkalmasak a Nagojai 
Jegyzőkönyv végrehajtási rendszerének 
nagyfokú jogbiztonság mellett és csekély 
költség árán történő betartására. Lehetővé 
kell tenni, hogy a felhasználók a 
tudományos szféra és különböző országok 
céljaira kifejlesztett, már meglévő 
hozzáférési és előnymegosztási magatartási 
kódexekből induljanak ki. Felhasználói 
egyesületeknek lehetővé kell tenni, hogy a 
Bizottságot felkérjék annak 
megállapítására, hogy az általuk felügyelt 
eljárások, eszközök vagy technikák egy 
adott kombinációja elismertethető-e bevált 
megoldásként. A tagállamok illetékes 
hatóságainak figyelembe kell venniük, 
hogy az elismert bevált megoldások 
alkalmazása a felhasználók körében 
mérsékli a jogsértés kockázatát, így ilyen 
esetben indokolt a jogkövetést kevésbé 
szigorúan ellenőrizni. Ugyanez áll a 
Nagojai Jegyzőkönyv részes felei által 
közösen elfogadott bevált megoldásokra is.

(16) Értékelni kell a felhasználók vagy a 
genetikai források hasznosítása, illetve a 
hozzáférés és az előnymegosztás terén 
érdekeltséggel és szakértelemmel 
rendelkező szervezetek által kifejlesztett 
bevált megoldásokat. Ha e megoldásokról 
bebizonyosodik, hogy hasznosak, valamint 
összhangban állnak a Nagojai 
Jegyzőkönyvvel és e rendelettel, fel kell
használni őket a kellő gondosságot 
szolgáló azon intézkedések azonosításában, 
amelyek különösen alkalmasak a Nagojai 
Jegyzőkönyv végrehajtási rendszerének 
nagyfokú jogbiztonság mellett és csekély 
költség árán történő betartására. Lehetővé 
kell tenni, hogy a felhasználók a 
tudományos szféra és különböző országok 
céljaira kifejlesztett, már meglévő 
hozzáférési és előnymegosztási magatartási 
kódexekből induljanak ki, feltéve, hogy 
azok elősegítik a felhasználók számára 
kötelezettségeik teljesítését, ami magában 
foglalja az előnyök igazságos és méltányos 
megosztását is. Felhasználói 
egyesületeknek lehetővé kell tenni, hogy a 
Bizottságot felkérjék annak 
megállapítására, hogy az általuk felügyelt 
eljárások, eszközök vagy technikák egy 
adott kombinációja elismertethető-e a 
felhasználói kötelezettségeknek való 
megfelelést elősegítő bevált megoldásként.
A tagállamok illetékes hatóságainak 
figyelembe kell venniük, hogy az elismert 
bevált megoldások alkalmazása a 
felhasználók körében mérsékli a jogsértés 
kockázatát, így ilyen esetben indokolt a 
jogkövetést kevésbé szigorúan ellenőrizni.
Ugyanez áll a Nagojai Jegyzőkönyv részes 
felei által közösen elfogadott bevált 
megoldásokra is.
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A használatot megvalósító
tevékenységek láncolatának egyes pontjain 
a felhasználókat nyilatkozattételre kell 
kötelezni arról, hogy kellő gondossággal 
jártak el. E nyilatkozattételre megfelelő 
alkalom, amikor a felhasználó kutatási
közfinanszírozásban részesül, illetőleg
amikor genetikai források alapján 
kifejlesztett termék forgalomba hozatalát
engedélyezteti vagy – ha a forgalomba 
hozatal nem engedélyköteles – ilyen 
terméket forgalomba hoz. Fontos 
megjegyezni, hogy a forgalomba hozatal 
engedélyeztetésekor tett nyilatkozat nem 
része az engedélyezési eljárásnak, így azt 
az e rendelet szerinti illetékes 
hatóságokhoz kell intézni.

(17) A tevékenységek láncolatának egyes 
pontjain a felhasználókat nyilatkozattételre 
kell kötelezni arról, hogy kellő 
gondossággal jártak el, és ezt 
bizonyítaniuk is kell. E nyilatkozattételre 
megfelelő alkalom az előzetes 
tájékoztatáson alapuló beleegyezés és a 
kölcsönösen elfogadott feltételek 
megállapítása, vagy amikor a felhasználó 
kutatási finanszírozásban részesül,
továbbá amikor a megfelelő nemzeti, 
regionális vagy nemzetközi 
intézményeknél szellemi tulajdonjog iránti 
kérelmet nyújtanak be, a genetikai 
források alapján kifejlesztett termék 
forgalomba hozatalát engedélyeztetik vagy 
– ha a forgalomba hozatal nem 
engedélyköteles – ilyen terméket 
forgalomba hoznak. Fontos megjegyezni, 
hogy a szellemi tulajdonjog iránti kérelem 
benyújtásakor vagy a forgalomba hozatal 
engedélyeztetésekor tett nyilatkozat nem 
része az engedélyezési eljárásnak, így azt 
az e rendelet szerinti illetékes 
hatóságokhoz kell intézni.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Genetikai forrásoknak a vadonban 
történő gyűjtésével elsősorban egyetemi 
kutatók vagy gyűjtők foglalkoznak, 
nonprofit céllal. Az esetek túlnyomó 
többségében és szinte minden ágazatban 
közvetítők, gyűjtemények vagy a genetikai 
forrásokat harmadik országokban beszerző 

(18) Genetikai forrásoknak a vadonban 
történő gyűjtésével elsősorban egyetemi 
kutatók vagy gyűjtők foglalkoznak, 
nonprofit céllal. Az esetek túlnyomó 
többségében és szinte minden ágazatban 
közvetítők, gyűjtemények vagy a genetikai 
forrásokat harmadik országokban beszerző 
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ügynökök révén nyílik hozzáférés az 
újonnan gyűjtött genetikai forrásokhoz.

ügynökök révén nyílik hozzáférés az 
újonnan gyűjtött genetikai forrásokhoz. E 
rendeletnek biztosítania kell, hogy az 
eredeti hozzáférés kölcsönösen elfogadott 
feltételeinek harmadik felekhez való 
továbbítás szempontjából releváns 
rendelkezéseit valamennyi érintett fél 
betartja. Az ezt követő hasznosítás vagy 
forgalomba hozatal számos esetben új, 
előzetes tájékoztatáson alapuló 
beleegyezést és kölcsönösen elfogadott 
feltételeket tehet szükségessé.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A gyűjtemények a genetikai források 
és a genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek fontos lelőhelyei.
A megbízható uniós gyűjteményeknek 
olyan rendszerét kell kialakítani, amely 
biztosítja, hogy a megbízható uniós 
gyűjtemények nyilvántartásába felvett 
gyűjtemények ténylegesen intézkednek 
arról, hogy genetikai forrásokból vett 
mintákat csak a beszerzés jogszerűségét és 
– szükség esetén – a kölcsönösen 
elfogadott feltételek meglétét bizonyító 
dokumentáció kíséretében adjanak át 
harmadik személyeknek. A megbízható 
uniós gyűjteményeknek e rendszere révén 
jelentősen csökkenthető a jogellenesen 
beszerzett genetikai források használatának 
kockázata az Unióban. Azt, hogy a 
gyűjtemények teljesítik-e a megbízható 
uniós gyűjteményként való elismerés 
kritériumait, a tagállamok illetékes 
hatóságainak indokolt ellenőrizniük. Ha a 
felhasználó az uniós jegyzékben szereplő 
gyűjtemények valamelyikéből szerez 
genetikai forrást, akkor úgy kell tekinteni, 
hogy a szükséges információk felkutatása 
tekintetében kellő gondossággal járt el. Ez 

(19) A legtöbb gyűjtemény az Unióban 
hasznosított genetikai források és genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretek legkönnyebben hozzáférhető 
lelőhelye. Lelőhelyekként fontos szerepet 
játszhatnak abban, hogy támogassák a 
felügyeleti lánc más felhasználóit 
kötelezettségeik teljesítésében. Ennek 
érdekében a megbízható uniós 
gyűjteményeknek olyan rendszerét kell 
kialakítani, amely biztosítja, hogy a 
megbízható uniós gyűjtemények 
nyilvántartásába felvett gyűjtemények 
ténylegesen intézkednek arról, hogy 
genetikai forrásokból vett mintákat csak a 
beszerzés jogszerűségét és – szükség 
esetén – a kölcsönösen elfogadott feltételek 
meglétét bizonyító dokumentáció 
kíséretében adjanak át harmadik
személyeknek. A megbízható uniós 
gyűjteményeknek e rendszere révén 
jelentősen csökkenthető a jogellenesen 
beszerzett genetikai források használatának 
kockázata az Unióban. Azt, hogy a 
gyűjtemények teljesítik-e a megbízható 
uniós gyűjteményként való elismerés 
kritériumait, a tagállamok illetékes 
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különösen a tudományos kutatókat és a kis-
és középvállalkozásokat fogja előnyösen 
érinteni.

hatóságainak indokolt ellenőrizniük. Ha a 
felhasználó az uniós jegyzékben szereplő 
gyűjtemények valamelyikéből szerez 
genetikai forrást, akkor úgy kell tekinteni, 
hogy a szükséges információk felkutatása 
tekintetében kellő gondossággal járt el. Ez 
különösen a tudományos kutatókat és a kis-
és középvállalkozásokat fogja előnyösen 
érinteni.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A megbízható uniós 
gyűjteményeknek igazodniuk kell a 
Nagojai Jegyzőkönyv célkitűzéséhez. A 
jegyzőkönyv 21. és 22. cikkével 
összhangban a gyűjteményeknek – a 
rendelkezésükre álló forrásokhoz mérten 
– hozzá kell járulniuk a 
figyelemfelhíváshoz és a 
kapacitásépítéshez. Az illetékes hatóságok 
fontolóra vehetik finanszírozás 
biztosítását e tevékenységekhez a 
gyűjtemények számára. Valamennyi 
megbízható uniós gyűjteménynek 
törekednie kell arra, hogy hozzájáruljon a 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek dokumentálására 
irányuló erőfeszítésekhez, adott esetben a 
bennszülött és helyi közösségekkel, a 
hatóságokkal, antropológusokkal és más 
szereplőkkel együttműködve. Ezen 
ismereteket a vonatkozó jogok teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell kezelni. Az 
ilyen ismeretekkel kapcsolatos 
információkat nyilvánosságra kell hozni, 
amennyiben az a vonatkozó jogok 
védelmét szolgálja, és semmilyen 
formában nem sérti vagy gátolja azokat.
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A Nagojai Jegyzőkönyv 18. cikke 
előírja, hogy a felek mindegyikének 
gondoskodnia kell arról, hogy 
jogrendszere keretében lehetőség legyen 
jogorvoslat igénylésére a kölcsönösen 
elfogadott feltételekből fakadó jogviták 
esetén, a vonatkozó igazságszolgáltatási 
előírásokkal összhangban. A feltételekkel 
kapcsolatos megállapodások magánjogi 
megállapodásoknak minősülnek. A 
Nagojai Jegyzőkönyv részes feleiként az 
Unió tagállamainak jogorvoslati 
mechanizmusokat kell kialakítaniuk. E 
mechanizmusoknak minél jobban 
hasonlítaniuk kell egymásra.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Globális szinten a biológiai 
sokféleség megőrzésének és komponensei 
fenntartható felhasználásának 
támogatására fordított források növelése 
érdekében az Uniónak proaktívan kell 
fellépnie, hogy biztosítsa a Nagojai 
Jegyzőkönyvben foglalt, az előnyök 
megosztására szolgáló globális 
multilaterális mechanizmushoz fűződő 
célkitűzések teljesítését.
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22b) Az előnyök megosztásának a 
Nagojai Jegyzőkönyv 10. cikkében foglalt 
elvét az Unió részéről érvényesíteni kell, 
várva a Jegyzőkönyvben kilátásba 
helyezett globális multilaterális 
mechanizmus létrehozását. A 
multilaterális mechanizmus kialakításáig 
létre kell hozni az Unió Előnymegosztási 
Alapját, amely összegyűjti a szerzett 
előnyök megosztásával kapcsolatos 
hozzájárulásokat, és azokat a biológiai 
sokféleség globális megőrzésére fordítja. 
E célból a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkével összhangban 
jogi aktusokat fogadjon el az előnyök 
megosztására vonatkozó részletes 
kritériumokról és szabályokról azokban az 
esetekben, amikor a genetikai források a 
tagállamok joghatóságán kívül eső 
területekről származnak, vagy nem 
állapítható meg e források származási 
országa, vagy nincs lehetőség az előzetes 
tájékoztatáson alapuló jóváhagyás 
megadására vagy megszerzésére.
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, jól 
időzített és megfelelő továbbításáról.
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Indokolt egy, a hozzáféréssel 
foglalkozó uniós platform keretében 
lehetőséget teremteni olyan kérdéseknek az 
ésszerűsítés szándékával való 
megvitatására, mint a tagállamokban 
hatályos hozzáférési feltételek, a 
hozzáférési rendszerek kialakítása és 
teljesítménye, a nonprofit kutatás
egyszerűsített hozzáférése, az uniós 
gyűjteményeknek a hozzáféréssel 
kapcsolatos gyakorlata, az uniós 
érdekelteknek a harmadik országokban 
biztosított hozzáférés és a bevált 
megoldások cseréje.

(23) Indokolt egy, a hozzáféréssel és az 
előnyök igazságos és méltányos 
megosztásával foglalkozó uniós platform 
keretében lehetőséget teremteni olyan 
kérdéseknek az ésszerűsítés szándékával 
való megvitatására, mint a tagállamokban 
hatályos hozzáférési feltételek, a 
hozzáférési és előnymegosztási rendszerek 
kialakítása és teljesítménye, egyszerűsített 
hozzáférés és előnymegosztás a nonprofit 
kutatás számára, az uniós 
gyűjteményeknek a hozzáféréssel és az 
előnyök megosztásával kapcsolatos 
gyakorlata, az uniós érdekelteknek a 
harmadik országokban biztosított 
hozzáférés és előnymegosztás, valamint a 
bevált megoldások cseréje.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – -1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet célja a genetikai források 
hasznosításából származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztása, ezzel 
járulva hozzá a biológiai sokféleség 
megőrzéséhez és alkotóelemeinek 
fenntartható felhasználásához, a 
Biológiai Sokféleség Egyezmény 
célkitűzéseivel összhangban. 
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Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet meghatározza a genetikai 
forrásokra és a hozzájuk kapcsolódó 
hagyományos ismeretekre irányadó 
hozzáférési és előnymegosztási 
szabályokat, összhangban a biológiai 
sokféleségről szóló egyezményhez csatolt, 
a genetikai erőforrásokhoz való 
hozzáférésről és a hasznosításukból 
származó előnyök igazságos és méltányos 
megosztásáról szóló nagojai jegyzőkönyv
(a továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) 
rendelkezéseivel.

Ez a rendelet meghatározza a genetikai 
forrásokra és a hozzájuk kapcsolódó 
hagyományos ismeretekre irányadó 
hozzáférési, illetve igazságos és méltányos
előnymegosztási szabályokat, összhangban 
a biológiai sokféleségről szóló 
egyezményhez csatolt, a genetikai 
erőforrásokhoz való hozzáférésről és a 
hasznosításukból származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztásáról 
szóló nagojai jegyzőkönyv (a 
továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) 
rendelkezéseivel, illetve e rendelkezések 
támogatása mellett.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet meghatározza a genetikai 
források és a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
felhasználóinak kötelezettségeit. A 
Nagojai Jegyzőkönyv e rendeletben 
megállapított végrehajtási rendszere 
egyúttal rendelkezéseket tartalmaz arra 
vonatkozóan, hogy miként segíthető elő a 
felhasználók számára kötelezettségeik 
teljesítése, valamint keretet ad az uniós 
tagállamok által kidolgozandó és 
alkalmazandó nyomonkövetési és 
ellenőrzési előírások számára. E rendelet 
egyes rendelkezései továbbá arra 
ösztönzik az érintett szereplőket, hogy a 
Nagojai Jegyzőkönyv rendelkezéseivel 
összhangban folytassanak olyan 
tevékenységeket, amelyekkel felhívják a 
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figyelmet a genetikai források és a 
genetikai forrásokkal kapcsolatos 
hagyományos ismeretek jelentőségére, 
valamint a hozzáféréshez és az 
előnymegosztáshoz fűződő, ehhez 
kapcsolódó kérdésekre, és amelyekkel 
hozzájárulnak a fejlődő országokban 
megvalósuló kapacitásépítéshez.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet a tagállamok szuverén 
joghatósága alá tartozó azon genetikai 
forrásokra és genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretekre 
alkalmazandó, amelyekhez azután történik 
hozzáférés, hogy a Nagojai Jegyzőkönyv 
az Unióra nézve hatályba lépett. A rendelet 
továbbá az e genetikai forrásokból és 
genetikai erőforrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretekből származó 
előnyökre is alkalmazandó.

Ez a rendelet azon genetikai forrásokra és 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretekre alkalmazandó, 
amelyekhez azután történik hozzáférés
vagy amelyeket azután hasznosítanak, 
hogy a Nagojai Jegyzőkönyv az Unióra 
nézve hatályba lépett. A rendelet továbbá 
az e genetikai források és genetikai
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos
ismeretek hasznosításából, valamint ezt 
követő alkalmazásából és forgalomba 
hozatalából származó előnyökre is 
alkalmazandó.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „genetikai forrás”: tényleges vagy 
potenciális értékű genetikai anyag;

3. „genetikai forrás”: tényleges vagy 
potenciális értékű genetikai anyag, vagy 
annak származékai;
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. „származék”: olyan természetes 
előfordulású biokémiai komponens, amely 
biológiai vagy genetikai források 
genetikai expressziójának vagy 
anyagcseréjének a terméke, abban az 
esetben is, ha önmaga nem tartalmazza az 
öröklődés funkcionális egységeit;

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „felhasználó”: genetikai forrásokat vagy 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismereteket felhasználó
természetes vagy jogi személy;

5. „felhasználó”: genetikai forrásokat vagy 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismereteket hasznosító, 
illetve genetikai forrásokat vagy genetikai 
forrásokon alapuló termékeket, illetve a 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismereteket ezt követően 
forgalomba hozó természetes vagy jogi 
személy;

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „genetikai források használata”: kutatási 
és fejlesztési tevékenység folytatása a 
genetikai források genetikai vagy 
biokémiai összetételével kapcsolatban;

6. „genetikai források hasznosítása”: 
kutatási és fejlesztési tevékenység 
folytatása a genetikai források genetikai 
vagy biokémiai összetételével 
kapcsolatban, a biotechnológia 
alkalmazásával folytatott tevékenységeket 
is ideértve;
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 10 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. „jogellenesen beszerzett genetikai 
forrás”: olyan genetikai forrás és 
genetikai forráshoz kapcsolódó 
hagyományos ismeret, amelyhez a 
származási országban a hozzáférésre és az 
előnymegosztásra alkalmazandó 
nemzetközi és nemzeti jogszabályok vagy 
szabályozási követelmények megsértésével 
fértek hozzá;

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 10 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10b. „biokalózkodás”: a jogellenesen 
beszerzett genetikai források vagy ilyen 
forrásokból származó termékek, illetve a 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
hasznosítása vagy ezt követő forgalomba 
hozatala;

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat

3 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. cikk
A katalógus fogalommeghatározása

A genetikai katalógus egyes fajokhoz 
tartozó egyedekből áll össze. A következő 
jelentőséggel bíró elemet a helyi 
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populációk (honos fajták, ökotípusok, 
endemizmusok, változatok vagy akár 
alfajok) képezik. A genetikai katalógusok 
a nyomonkövethetőség tekintetében a 
DNS-szekvenálás technológiáján alapuló, 
elfogulatlan vonalkódmódszert 
igényelnek.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – -1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az Unió területén tilos a jogellenesen 
beszerzett genetikai források hasznosítása 
és forgalomba hozatala.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – -1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhasználók kellő gondossággal 
eljárva meggyőződnek arról, hogy a 
genetikai forrásokhoz és a hozzájuk 
kapcsolódó hagyományos ismeretekhez 
való hozzáférés megfelel a hozzáférésre és 
az előnymegosztásra irányadó jogi 
szabályozásnak és szabályozási 
követelményeknek, és hogy – adott esetben
– az előnyök a kölcsönösen elfogadott
feltételeknek megfelelően, igazságosan és 
méltányosan kerülnek megosztásra. A 
felhasználók felkutatják, megőrzik és a 
későbbi felhasználóknak átadják a 
hozzáférés és az előnymegosztás 
szempontjából releváns információkat.

(1) A felhasználók kellő gondossággal 
eljárva meggyőződnek arról, hogy a 
genetikai forrásokhoz és a hozzájuk 
kapcsolódó hagyományos ismeretekhez 
való hozzáférés megfelel a hozzáférésre és 
az előnymegosztásra irányadó jogi 
szabályozásnak és szabályozási 
követelményeknek, valamint arra adott 
esetben az előzetes tájékoztatáson alapuló 
jóváhagyás beszerzését követően került 
sor, a kölcsönösen elfogadott feltételek 
alapján történő igazságos és méltányos 
előnymegosztásra vonatkozó 
kötelezettségek teljes körű betartása 
mellett. A felhasználók felkutatják, 
megőrzik és a későbbi felhasználóknak 
átadják a hozzáférés és az előnymegosztás, 
valamint e rendelet rendelkezéseinek való 
megfelelés szempontjából releváns 
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információkat.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A genetikai források és a hozzájuk 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
kizárólag akkor továbbíthatók más 
felhasználók részére, ha erre az előzetes 
tájékoztatáson alapuló jóváhagyással és a 
kölcsönösen elfogadott feltételekkel 
összhangban kerül sor. Az ezt követő 
felhasználók a számukra átadott anyagot 
kizárólag az eredeti feltételekkel 
összhangban hasznosíthatják. Ha nem 
került sor előzetes tájékoztatáson alapuló 
jóváhagyásra és kölcsönösen elfogadott 
feltételek megállapítására, vagy az ezt 
követő felhasználók kilátásba helyezik, 
hogy a genetikai forrásokat vagy a 
hagyományos ismereteket olyan feltételek 
mellett kívánják hasznosítani, amelyeket 
az eredeti feltételek nem tartalmaznak, az 
új hasznosítás megkezdése előtt kötelesek 
kérni a származási ország előzetes 
tájékoztatáson alapuló jóváhagyását és a 
kölcsönösen elfogadott feltételek 
megállapítását.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A nemzeti joghatóságon kívül eső 
területekről származó genetikai források 
tekintetében, illetve abban az esetben, ha 
nem állapítható meg a származási ország, 
vagy nincs lehetőség előzetes 
tájékoztatáson alapuló jóváhagyás 
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megadására vagy beszerzésére, az új 
felhasználók – mindaddig, amíg a Nagojai 
Jegyzőkönyv 10. cikkének megfelelően 
létre nem jön az előnyök megosztására 
szolgáló globális multilaterális 
mechanizmus – az előnyök megosztását 
egy Uniós Előnymegosztási Alap javára 
valósítják meg, amely a biológiai 
sokféleség globális megőrzését szolgálja. 

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) felkutatják, megőrzik és a későbbi 
felhasználóknak átadják a következőkre 
vonatkozó információkat:

a) a) felkutatják, megőrzik és a későbbi 
felhasználóknak átadják a nemzetközileg 
elismert megfelelőségi bizonyítványt azon 
genetikai erőforrások esetében, 
amelyekhez a Nagojai Jegyzőkönyvnek a 
jegyzőkönyv 6. cikkének megfelelő 
szuverén jogaikkal élő részes felei 
hozzáférnek; vagy ennek hiányában:

1. a genetikai forrásokhoz és a hozzájuk 
kapcsolódó hagyományos tudáshoz való 
hozzáférés időpontja és helye;
2. a genetikai források, illetőleg a 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek leírása, beleértve 
a rendelkezésre álló egyedi azonosítókat 
is;
3. a források, illetve az ismeretek 
megszerzésének közvetlen forrása, 
továbbá a genetikai forrásoknak, illetve a 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
ismereteknek a későbbi felhasználói;
4. a hozzáféréssel és az előnymegosztással 
kapcsolatos jogok és kötelezettségek 
fennállása vagy hiánya;
5. hozzáféréssel kapcsolatos határozatok 
és kölcsönösen elfogadott feltételek, ha 
vannak ilyenek;
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Indokolás

A 4. cikk (2) bekezdésének 1–5) pontjait a következő módosítás tartalmazza.

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) felkutatják, megőrzik és a későbbi 
felhasználóknak átadják a következőkre 
vonatkozó információkat:
1. a genetikai forrásokhoz és a hozzájuk 
kapcsolódó hagyományos tudáshoz való 
hozzáférés időpontja és helye;
2. a genetikai források, illetőleg a 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek leírása, beleértve 
a rendelkezésre álló egyedi azonosítókat 
is;
3. a források, illetve az ismeretek 
megszerzésének közvetlen forrása, 
továbbá a genetikai forrásoknak, illetve a 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
ismereteknek a későbbi felhasználói;
4. a hozzáféréssel és az előnymegosztással 
kapcsolatos jogok és kötelezettségek 
fennállása vagy hiánya;
5. hozzáféréssel kapcsolatos határozatok 
és kölcsönösen elfogadott feltételek, ha 
vannak ilyenek;

Indokolás

A 4. cikk (2) bekezdésének 1–5) pontjai egy új aa) pont alá kerülnek.
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a albekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. hozzáféréssel kapcsolatos határozatok és 
kölcsönösen elfogadott feltételek, ha 
vannak ilyenek;

5. hozzáféréssel kapcsolatos határozatok és 
kölcsönösen elfogadott feltételek, beleértve 
az előnyök megosztásáról szóló 
rendelkezéseket is, ha vannak ilyenek;

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a felhasználó a megbízható 
gyűjteményeknek az 5. cikk (1) bekezdése 
szerinti uniós jegyzékében szereplő 
gyűjtemények valamelyikéből szerez
genetikai forrást, akkor úgy kell tekinteni, 
hogy kellő gondossággal járt el a genetikai 
forrásokra és a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretekre 
vonatkozó, a hozzáférés és az 
előnymegosztás szempontjából releváns 
információk felkutatása érdekében.

(4) Ha a felhasználó a megbízható 
gyűjteményeknek az 5. cikk (1) bekezdése 
szerinti uniós jegyzékében szereplő 
gyűjtemények valamelyikéből hozzáfért 
valamilyen genetikai forráshoz vagy 
genetikai forráshoz kapcsolódó 
hagyományos ismerethez, és a genetikai 
források vagy hagyományos ismeretek 
kíséretében bemutatja az e gyűjteményből 
szerzett dokumentációt, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy kellő gondossággal járt el a 
genetikai forrásokra és a genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretekre vonatkozó, a hozzáférés és az 
előnymegosztás szempontjából releváns 
információk felkutatása érdekében.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
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aktusokat fogadjon el annak érdekében, 
hogy az (1c) bekezdéssel összhangban 
legkésőbb [hat hónappal e rendelet 
hatálybalépését követően] megállapítsa az 
előnyök megosztására vonatkozó 
szabályokat. E szabályok előírják az 
előnyök megosztását legalább az érintett 
ágazatban alkalmazott bevált megoldások 
szintjén, és megállapítják a nem pénzbeli 
előnyök megosztásának feltételeit. 

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szabványosított eljárásokat alkalmazzon 
a genetikai forrásokból álló minták és 
kapcsolódó információk más 
gyűjteményekkel való cseréjére, továbbá 
genetikai forrásokból álló minták és
kapcsolódó információk harmadik 
személyek részére, használat céljára 
történő átadására;

a) szabványosított eljárásokat alkalmazzon 
a genetikai forrásokból álló minták és a 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó
hagyományos ismeretekre vonatkozó
információk más gyűjteményekkel való 
cseréjére, továbbá genetikai forrásokból 
álló minták és ilyen ismeretekre vonatkozó
információk harmadik személyek részére, 
használat céljára történő átadására;

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – b albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) genetikai forrásokat és kapcsolódó 
információkat csak olyan dokumentáció 
kíséretében adjon át használat céljára 
harmadik személynek, amely bizonyítja, 
hogy a forrásokhoz és az információkhoz a
jogi követelményekkel és – adott esetben –
az előnyök igazságos és méltányos 
megosztására irányadó, kölcsönösen 
elfogadott feltételekkel összhangban fértek 
hozzá;

b) genetikai forrásokat és kapcsolódó 
információkat csak olyan dokumentáció 
kíséretében adjon át hasznosítás céljára 
harmadik személynek, amely bizonyítja, 
hogy a forrásokhoz és az információkhoz a
hozzáférésre és az előnyök megosztására 
vonatkozó jogszabályokkal vagy 
szabályozási követelményekkel és az 
előnyök igazságos és méltányos 
megosztására irányadó, kölcsönösen 
elfogadott feltételekkel összhangban fértek 
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hozzá;

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – e a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) adott esetben a bennszülött és helyi 
közösségekkel, más gyűjteményekkel, 
hatóságokkal, szervezetekkel vagy 
intézményekkel együttműködésben 
erőfeszítéseket tegyen a genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretek dokumentálására, vagy tegye 
elérhetővé az ilyen ismeretekkel 
kapcsolatos információkat, ezzel 
elősegítve a vonatkozó jogok védelmét és 
megkönnyítve az ilyen ismeretek 
hasznosítását, a vonatkozó jogok teljes 
körű tiszteletben tartása mellett;

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – e b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a Nagojai Jegyzőkönyv 21. cikkével 
összhangban hozzájáruljon a genetikai 
források és a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek, 
valamint az ehhez fűződő hozzáférési és 
előnymegosztási kérdések fontosságáról 
szóló figyelemfelhíváshoz;   
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – e c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) a Nagojai Jegyzőkönyv 22. cikkével 
összhangban hozzájáruljon a fejlődő 
országokban megvalósuló 
kapacitásépítéshez;

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felhasználók a 6. cikk (1) bekezdése 
szerinti illetékes hatóságoknak 
nyilatkozatot tesznek arról, hogy genetikai 
források vagy genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
segítségével kifejlesztett termék 
forgalomba hozatalának 
engedélyeztetésekor, illetőleg – ha a
forgalomba hozatal nem engedélyköteles 
– forgalomba hozatalakor a 4. cikkben 
foglaltaknak megfelelően kellő 
gondossággal jártak el. 

(2) A felhasználók a 6. cikk (1) bekezdése 
szerinti illetékes hatóságoknak 
nyilatkozatot tesznek arról, hogy eleget 
tettek a 4. cikk rendelkezéseinek, és 
benyújtják a vonatkozó információkat:

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az előzetes tájékoztatáson alapuló 
jóváhagyás megadásakor és a 
kölcsönösen elfogadott feltételek 
megállapításakor;
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Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a genetikai források és a genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretek hasznosításával összefüggésben 
kutatási finanszírozás odaítélésekor; 

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) szabadalmi bejelentés vagy új 
növényfajta-oltalmi jogok iránti 
kérelemnek a vonatkozó nemzeti, 
regionális vagy nemzetközi 
intézményekhez való benyújtásakor, ami 
kiterjed többek között a hozzáfért 
genetikai forrásokra, termékekre – köztük 
a származékokra –, valamint a 
biotechnológia alkalmazásából származó 
folyamatokra, vagy a genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretekre; 

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) genetikai források vagy genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretek alapján kifejlesztett termék 
forgalomba hozatalának 
engedélyeztetésekor, vagy 

(A szöveg a 7. cikk (2) bekezdése után kerül beillesztésre.)
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Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságok az (1) és a (2) 
bekezdés alapján hozzájuk beérkezett 
információkat kétévente továbbítják a 
Bizottsághoz. A Bizottság összefoglalja a 
beérkezett információkat, és a 
hozzáféréssel és az előnyök megosztásával 
foglalkozó információs központ 
rendelkezésére bocsátja őket.

(3) Az illetékes hatóságok ellenőrzik a b)–
e) pontok szerint benyújtott 
információkat, és három hónapon belül 
továbbítják a Bizottsághoz e cikk alapján 
hozzájuk beérkezett információkat. A 
Bizottság három hónapon belül
összefoglalja a beérkezett információkat, és 
a nemzetközileg elismert bizonyítványhoz 
előírt információkat a hozzáféréssel és az 
előnyök megosztásával foglalkozó 
információs központ rendelkezésére 
bocsátja, valamint könnyen hozzáférhető, 
nyílt formátumban a nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé teszi.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bármely felhasználói egyesület a 
Bizottsághoz kérelemmel fordulhat általa 
kifejlesztett vagy felügyelt eljárások, 
eszközök vagy technikák egy adott 
kombinációjának bevált megoldásként való 
elismertetése céljából. A kérelmet 
bizonyítékokkal és információkkal alá kell 
támasztani.

(1) Bármely felhasználói egyesület, illetve
a genetikai források hasznosítása vagy a 
hozzáférés és az előnymegosztás terén 
érdekeltséggel és szakértelemmel 
rendelkező szervezet a Bizottsághoz 
kérelemmel fordulhat általa kifejlesztett 
vagy felügyelt eljárások, eszközök vagy 
technikák egy adott kombinációjának 
bevált megoldásként való elismertetése 
céljából. A kérelmet bizonyítékokkal és 
információkkal alá kell támasztani.
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Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a Bizottság – a felhasználói 
egyesület által benyújtott információk és 
bizonyítékok alapján – az eljárások, 
eszközök vagy technikák adott 
kombinációjáról azt állapítja meg, hogy a 
kombináció, amennyiben a felhasználó azt 
megfelelően alkalmazza, lehetővé teszi, 
hogy a felhasználó teljesítse a 4. és a 7. 
cikk szerinti kötelezettségeit, akkor a 
kombinációt a Bizottság bevált 
megoldásként elismeri.

(2) A Bizottság minden kérelmet 
megvizsgál, és adott esetben figyelembe 
veszi a kérelmező, a releváns 
rendelkezésre bocsátók, a felhasználók, a 
hatóságok, az intézmények, a 
kormányközi szervezetek, valamint a 
bennszülött és helyi közösségek képviselői, 
a nem kormányzati szervezetek és más 
szereplők által szolgáltatott információkat 
és bizonyítékokat. A Bizottság ezen
információk és bizonyítékok alapján az 
eljárások, eszközök vagy technikák adott 
kombinációjáról megállapítja, hogy a 
kombináció, amennyiben a felhasználó azt 
megfelelően alkalmazza, lehetővé teszi, 
hogy a felhasználó teljesítse a 4. és a 7. 
cikk szerinti kötelezettségeit, beleértve 
azokat is, amelyek adott esetben az 
előzetes tájékoztatáson alapuló 
jóváhagyás megszerzésével és az előnyök 
igazságos és méltányos, kölcsönösen 
elfogadott feltételek alapján történő 
megosztásával kapcsolatosak. A Bizottság 
bevált megoldásként elismeri az eljárások, 
eszközök vagy mechanizmusok 
kombinációját, amelyekre nézve a 
kérelmet benyújtották, ha e kombináció 
segítségével a felhasználók megbízhatóbb 
és hatékonyabb módon tehetnek eleget 
kötelezettségeiknek, mint más meglévő 
vagy újonnan megjelenő kombinációk 
esetében.
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Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha a genetikai források vagy a 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek felhasználása 
potenciálisan elvezethet a rendelkezésre 
bocsátó érdeklődésére számot tartó, 
valamint az elérhető legmagasabb szintű 
egészséghez való emberi jog 
szempontjából fontos gyógyszerek 
kifejlesztéséhez, az előnyök igazságos és 
méltányos megosztásának fontos 
szempontját képezheti e termékek 
megfizethető elérhetősége, amit a 
vonatkozó területeken alkalmazott bevált 
megoldásoknak is figyelembe kell 
venniük.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Ha a genetikai források vagy a 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek felhasználása 
befolyásolhatja az élelmezésbiztonságot, 
például azáltal, hogy a mezőgazdasági 
termelők esetében a vetőmag-újravetés 
vagy -kicserélés lehetőségeinek 
korlátozásához vezet, az előnyök igazságos 
és méltányos megosztásának fontos 
szempontját képezheti az ilyen káros 
hatások elkerülése, amit a vonatkozó 
területeken alkalmazott bevált 
megoldásoknak is figyelembe kell 
venniük.
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Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ellenőrzésekre kerülhet sor, ha egy 
illetékes hatóság releváns – akár harmadik 
felek megalapozott aggályaiból származó –
információkkal rendelkezik e rendeletnek 
egy felhasználó általi be nem tartását 
illetően.

(3) Ellenőrzésekre kerül sor, ha egy 
illetékes hatóság releváns – akár harmadik 
felek megalapozott aggályaiból származó –
információkkal rendelkezik e rendeletnek 
egy felhasználó általi be nem tartását 
illetően.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) pénzbírság; a) az érintett genetikai források 
felhasználási értékével arányos
pénzbírság;

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – b albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egyes, használatot megvalósító 
tevékenységek azonnali felfüggesztése;

b) egyes, használatot megvalósító 
tevékenységek azonnali felfüggesztése, 
beleértve a genetikai forrásokon és a 
hozzájuk kapcsolódó hagyományos 
ismereteken alapuló termékek forgalomba 
hozatalát is;
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Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok együttműködnek 
egymással, a harmadik országok 
közigazgatási hatóságaival és a 
Bizottsággal annak biztosítása érdekében, 
hogy a felhasználók betartsák az e 
rendeletben foglaltakat.

(1) Az illetékes hatóságok együttműködnek 
egymással, a harmadik országok 
közigazgatási hatóságaival és a 
Bizottsággal a hatékony koordináció 
megerősítése és annak biztosítása 
érdekében, hogy a felhasználók betartsák 
az e rendeletben foglaltakat. Emellett, ha 
az a Nagojai Jegyzőkönyv és e rendelet 
helyes végrehajtása szempontjából fontos, 
együttműködésre kerül sor más vonatkozó 
szereplőkkel, köztük a gyűjteményekkel, a 
nem kormányzati szervezetekkel, valamint 
a bennszülött és helyi közösségek 
képviselőivel is.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok a többi tagállam 
illetékes hatóságaival és a Bizottsággal
információt cserélnek a 9. cikk (1) 
bekezdésében említett ellenőrzések révén 
feltárt súlyos hiányosságokról, valamint a 
11. cikk alapján alkalmazott, különböző 
jellegű szankciókról.

(2) Az illetékes hatóságok tájékoztatást 
kapnak a releváns szereplőktől, valamint 
információt cserélnek egymás között, 
illetve a többi tagállam illetékes 
hatóságaival és a Bizottsággal a 9. cikk (1) 
bekezdésében említett ellenőrzések révén 
feltárt súlyos hiányosságokról, valamint a 
11. cikk alapján alkalmazott, különböző 
jellegű szankciókról.
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Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság megállapodások 
megkötésére törekszik az Európai 
Szabadalmi Hivatallal és a Szellemi 
Tulajdon Világszervezetével annak 
biztosítása érdekében, hogy a genetikai 
forrásokra és származásukra való 
hivatkozásokat felvegyék a szabadalmi 
nyilvántartásokba.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hozzáféréssel foglalkozó uniós platform A hozzáféréssel és az előnyök 
megosztásával foglalkozó uniós platform

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezúton létrejön a genetikai forrásokhoz 
és a hozzájuk kapcsolódó hagyományos 
ismeretekhez való hozzáféréssel foglalkozó 
uniós platform.

(1) Ezúton létrejön a genetikai forrásokhoz 
és a hozzájuk kapcsolódó hagyományos 
ismeretekhez való hozzáféréssel, valamint 
az előnyök igazságos és méltányos 
megosztásával foglalkozó uniós platform.
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Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós platform a hozzáférési 
feltételek uniós szintű ésszerűsítését azáltal 
mozdítja elő, hogy módot ad olyan idevágó 
kérdések megvitatására, mint a tagállamok 
által létrehozott hozzáférési rendszerek 
kialakítása és teljesítménye, a nonprofit 
kutatás egyszerűsített hozzáférése, az uniós 
gyűjteményeknek a hozzáféréssel 
kapcsolatos gyakorlata, az uniós 
érdekelteknek a harmadik országokban 
biztosított hozzáférés és a bevált 
megoldások cseréje.

(2) Az uniós platform a hozzáférési 
feltételek uniós szintű ésszerűsítését azáltal 
mozdítja elő, hogy módot ad olyan idevágó 
kérdések megvitatására, mint a tagállamok 
által létrehozott hozzáférési rendszerek 
kialakítása és teljesítménye, a biológiai 
sokféleség megőrzéséhez és fenntartható 
felhasználásához hozzájáruló kutatásnak 
különösen a fejlődő országokban történő 
előmozdítása, beleértve a nonprofit kutatás 
egyszerűsített hozzáférését, az uniós 
gyűjteményeknek a hozzáféréssel 
kapcsolatos gyakorlatát, az uniós 
érdekelteknek a harmadik országokban 
biztosított, az előzetes tájékoztatáson 
alapuló jóváhagyás beszerzését követő, 
kölcsönösen elfogadott feltételek melletti 
hozzáférését, az előnymegosztási 
gyakorlatokat, a bevált megoldások
alkalmazását és továbbfejlesztését, 
valamint a vitarendezési szabályok 
működését is.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Mindegyik tagállam, valamint a 
Bizottság egy-egy rendes tagot nevezhet ki 
az uniós platformba. Az érdekeltek és az e 
rendelet hatálya alá tartozó kérdésekben 
jártas egyéb szakértők adott esetben 
meghívhatók.

(4) Mindegyik tagállam, valamint a 
Bizottság egy-egy rendes tagot nevezhet ki 
az uniós platformba. A platformba adott 
esetben meghívják az érdekelteket, a 
vonatkozó kormányközi és nem 
kormányzati szervezetek képviselőit és az e 
rendelet hatálya alá tartozó kérdésekben 
jártas egyéb szakértőket.
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Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a Biológiai Sokféleség Egyezmény 7. 
cikkének értelmében összeállítják az egyes 
tagállamokból származó, rendelkezésre 
álló genetikai erőforrások katalógusát, 
hogy megismerjék saját biológiai 
sokféleségüket. Egyben előmozdítják, 
hogy a harmadik országok is katalógust 
állítsanak össze saját genetikai 
erőforrásaikról, melynek célja, hogy a 
felhasználók hozzáférése átláthatóbb 
legyen.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) biztosítják, hogy amennyiben a 
genetikai forrásokat és a kapcsolódó 
hagyományos ismereteket jogtalanul 
hasznosítják, vagy a hasznosítás nem felel 
meg az előzetes tájékoztatáson alapuló 
jóváhagyásnak vagy a kölcsönösen 
elfogadott feltételeknek, a genetikai 
forrásokhoz való hozzáférés 
engedélyezésére és a kölcsönösen 
elfogadott feltételek aláírására 
felhatalmazással rendelkező felek 
jogosultak eljárást indítani az ilyen 
hasznosítás megelőzése vagy leállítása 
érdekében – többek között bírósági 
meghagyás révén –, valamint kérni az 
ebből eredő károk megtérítését és adott 
esetben az érintett genetikai források 
lefoglalását. 
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Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) arra ösztönzik a felhasználókat és a 
rendelkezésre bocsátókat, hogy fordítsák a 
genetikai források hasznosításából 
származó előnyöket a biológiai sokféleség 
megőrzésére és alkotóelemeinek 
fenntartható felhasználására.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – d d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dd) támogatják az országhatárokat átlépő 
genetikai források és a hozzájuk 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
összefüggésében az előnyök 
megosztásával kapcsolatos regionális 
együttműködést.

Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – d e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

de) sürgetik, hogy amint működésbe lép a 
Biológiai Sokféleség Egyezmény által 
létrehozni kívánt alap vagy bármilyen 
egyéb, e témában létrejövő alap, ezek a 
genetikai erőforrásokra vonatkozó 
katalógusok kutatása és összeállítása 
tekintetében mérlegeljék finanszírozási 
keretek kialakítását. 
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Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új) – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Uniós Előnymegosztási Alap

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új) – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezúton létrejön az Uniós 
Előnymegosztási Alap.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új) – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Alap a 4. cikk (1c) bekezdésének 
végrehajtása útján jut pénzügyi 
forrásokhoz.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új) – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el, amelyekben 
megállapítja az Uniós Előnymegosztási 
Alap végrehajtási és működési eljárásait a 
biológiai sokféleség globális 
megőrzésének finanszírozása érdekében. 
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Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új) – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Konzultációs fórum

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új) – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a rendelet végrehajtásakor 
biztosítja a tagállami képviselők és a 
releváns rendelkezésre bocsátó 
szervezetek, a felhasználói egyesületek, a 
kormányközi és nem kormányzati 
szervezetek, valamint a bennszülött és 
helyi közösségek képviselőinek 
kiegyensúlyozott részvételi arányát. Az 
említett felek a 4. cikk (5) bekezdése, a 9. 
cikk (8) bekezdése és a 14a. cikk (3) 
bekezdése szerint hozzájárulnak 
különösen a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok megállapításához és 
felülvizsgálatához, valamint az 5., 7. és 8. 
cikk, illetve a kölcsönösen elfogadott 
feltételek megállapítására vonatkozó 
esetleges iránymutatások végrehajtásához. 
A felek a konzultációs fórum keretében 
találkoznak. A fórum eljárási szabályzatát 
a Bizottság állapítja meg. 
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Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
16 a cikk (új)
2008/99/EK irányelv
3 cikk – i a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. A 2008/99/EK irányelv 3. cikke …-i* 
hatállyal a következő ponttal egészül ki:
„ia) biokalózkodás”
*HL: e rendelet hatálybalépése után egy 
évvel.

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
16 b cikk (új)
2008/99/EK irányelv
A melléklet – francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16b. A 2008/99/EK irányelv A. melléklete 
…-i* hatállyal a következő francia 
bekezdéssel egészül ki:
„– A genetikai erőforrásokhoz való 
hozzáférésről és az uniós 
hasznosításukból származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztásáról 
szóló, …-i …/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet.”
*HL: e rendelet hatálybalépése után egy 
évvel.
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