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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Załączony do Konwencji o różnorodności biologicznej Protokół o dostępie do zasobów 
genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z 
wykorzystania tych zasobów (protokół z Nagoi), przyjęty dnia 29 października 2010 r., ma na 
celu wprowadzenie bardziej przewidywalnych warunków dostępu do zasobów genetycznych, 
zapewnienie podziału korzyści między użytkownikami i dostarczycielami zasobów 
genetycznych, a także zapewnienie wykorzystywania wyłącznie tych zasobów genetycznych, 
które legalnie nabyto. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że wśród dostarczycieli zasobów 
genetycznych i tradycyjnej wiedzy z nimi związanej przeważają kraje rozwijające się, 
protokół z Nagoi stanowi ważny instrument w walce z piractwem biologicznym, mający na 
celu przywrócenie sprawiedliwości i równości w zakresie wymiany zasobów genetycznych, 
szczególnie w sytuacji, gdy użytkownicy tych zasobów pochodzą głównie z krajów 
rozwiniętych. Jednak opracowując proponowany przez siebie system wdrażania protokołu z 
Nagoi, Komisja najwyraźniej podeszła z większą uwagą do kwestii interesów i obaw 
użytkowników niż dostarczycieli. Minimalizacja obciążeń użytkowników i ponoszonych 
przez nich kosztów oraz ułatwianie dostępu wydają się głównymi priorytetami, podczas gdy 
tego samego zdecydowanie nie można powiedzieć o wspieraniu skutecznego podziału 
korzyści. 

Zgodnie z celem spójności polityki na rzecz rozwoju, o której mowa w art. 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), niniejsze rozporządzenie przywróci równowagę 
pomiędzy dostarczycielami i użytkownikami zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej z 
nimi związanej, przyczyniając się jednocześnie do ochrony różnorodności biologicznej i 
zrównoważonego użytkowania jej elementów, zgodnie z celami Konwencji o różnorodności 
biologicznej. W szczególności należy wzmocnić przepisy dotyczące wdrażania i 
monitorowania obowiązku użytkownika do zachowywania należytej staranności, aby 
umożliwić skuteczne egzekwowanie przepisów rozporządzenia dotyczących zgody po 
uprzednim poinformowaniu oraz wzajemnie uzgodnionych warunków w całym łańcuchu 
wykorzystywania zasobów genetycznych lub związanej z nimi wiedzy tradycyjnej. Podobnie, 
zważywszy, że wiedza tradycyjna, jaką dysponują społeczności tubylcze i lokalne, może być 
źródłem istotnych informacji przyczyniających się do odkrycia potencjalnie wartościowych 
cech genetycznych lub biochemicznych zasobów genetycznych, rozporządzenie UE powinno 
traktować z szacunkiem prawa takich wspólnot oraz umożliwiać im ich wykonywanie, 
zgodnie z Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 169 w sprawie ludności 
rdzennej i plemiennej oraz Deklaracją praw ludów tubylczych ONZ przyjętą przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. Unia Europejska powinna ponadto w sposób 
aktywny działać na rzecz osiągnięcia celów protokołu z Nagoi dotyczących globalnych 
wielostronnych mechanizmów podziału korzyści. W praktyce, do czasu wprowadzenia wyżej 
wspomnianego wielostronnego mechanizmu, powinien zostać ustanowiony unijny fundusz 
podziału korzyści, którego celem będzie pobieranie składek na rzecz podziału korzyści i ich 
przekazywanie na cel ochrony różnorodności biologicznej na całym świecie. 
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POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie -1 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając Konwencję o 
różnorodności biologicznej i Protokół o 
dostępie do zasobów genetycznych oraz 
sprawiedliwym i równym podziale korzyści 
wynikających z wykorzystania tych 
zasobów (protokół z Nagoi),

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zasoby genetyczne stanowią zbiór 
genów organizmów zarówno 
występujących w naturze, jak i 
uprawianych oraz odgrywają znaczącą i 
coraz większą rolę w wielu gałęziach 
gospodarki, w tym w produkcji żywności, 
leśnictwie, opracowywaniu leków i 
rozwoju biologicznych źródeł energii 
odnawialnej.

(2) Zasoby genetyczne stanowią zbiór 
genów organizmów zarówno 
występujących w naturze, jak i 
uprawianych oraz odgrywają znaczącą i 
coraz większą rolę w wielu gałęziach 
gospodarki, w tym w produkcji żywności, 
leśnictwie, biotechnologii, opracowywaniu
i produkcji leków, kosmetyków i rozwoju 
biologicznych źródeł energii odnawialnej.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Wiedza tradycyjna, którą posiadają
społeczności tubylcze i lokalne, może być 

(3) Wiedza tradycyjna, jaką dysponują
społeczności tubylcze i lokalne, może być 
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źródłem istotnych informacji 
przyczyniających się do odkrycia
interesujących cech genetycznych lub 
biochemicznych zasobów genetycznych.

źródłem istotnych informacji 
przyczyniających się do odkrycia
potencjalnie wartościowych cech 
genetycznych lub biochemicznych 
zasobów genetycznych. Dotyczy to również 
wiedzy, innowacji i praktyk stosowanych 
przez tubylcze i lokalne społeczności 
prowadzące tradycyjny tryb życia 
sprzyjający ochronie i zrównoważonemu 
użytkowaniu różnorodności biologicznej.
Należy szanować prawa takich 
społeczności, określone w konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 
169 w sprawie ludności rdzennej i 
plemiennej oraz w Deklaracji praw ludów 
tubylczych ONZ przyjętej przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. 
Poszanowanie tych praw powinny 
ułatwiać środki wykonawcze UE.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Należy przypomnieć, że zgodnie z 
konwencją o patencie europejskim 
odmiany roślin i rasy zwierząt (art. 53 lit. 
a)), jak również biologiczne procesy 
produkcji roślinnej i zwierzęcej (art. 53 lit. 
b)), nie mają zdolności patentowej. 
W przypadku opierania się wynalazków 
na zasobach genetycznych lub ich 
składnikach we wnioskach o ochronę 
patentową, dotyczącą m.in. zasobów 
genetycznych, produktów, w tym ich 
pochodnych oraz procesów powstałych 
dzięki zastosowaniu biotechnologii lub
wiedzy tradycyjnej związanej z określonym 
zasobem genetycznym, zasoby te powinny 
zostać wskazane, a informacja o ich 
pochodzeniu powinna zostać zgłoszona 
odpowiednim organom, a następnie 
przekazana właściwemu organowi. Ten 
sam obowiązek powinien mieć 
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zastosowanie do praw dotyczących 
nowych odmian roślin.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Zasoby genetyczne powinny być 
zachowane „in situ” oraz wykorzystywane 
w zrównoważony sposób, a korzyści 
płynące z ich wykorzystania powinny 
podlegać sprawiedliwemu i równemu 
podziałowi. Jako strony Konwencji o 
różnorodności biologicznej, UE i jej 
państwa członkowskie zobowiązały się do 
przestrzegania powyższych zasad. UE i jej 
państwa członkowskie podpisały także 
Protokół o dostępie do zasobów 
genetycznych oraz sprawiedliwym i 
równym podziale korzyści wynikających z 
wykorzystania tych zasobów (protokół z 
Nagoi). Należy stworzyć możliwości 
skutecznego wdrażania postanowień tego 
protokołu. 

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Podział korzyści powinien być 
postrzegany w kontekście, w którym 
charakteryzujące się bogactwem 
różnorodności biologicznej kraje 
rozwijające się przeważają wśród 
dostarczycieli zasobów genetycznych, 
podczas gdy użytkownicy tych zasobów 
pochodzą głównie z krajów rozwiniętych. 
Oprócz możliwości przyczynienia się do 
ochrony i zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej, dostęp i 
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podział korzyści mogą przyczynić się do 
eliminacji ubóstwa i utrzymania 
równowagi środowiskowej, a tym samym 
do postępu w kierunku osiągnięcia 
milenijnych celów rozwoju, jak zostało to 
odnotowane w preambule protokołu z 
Nagoi. Wdrożenie protokołu z Nagoi 
powinno mieć także na celu wykorzystanie 
powyższych możliwości.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4c) Prawo do pożywienia, zgodnie z 
art. 25 Powszechnej deklaracji praw 
człowieka i art. 11 Międzynarodowego 
Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych
i Kulturalnych, jak również prawo do 
korzystania z najwyższego osiągalnego 
poziomu ochrony zdrowia, ujęte w art. 12 
Międzynarodowego Paktu Praw 
Gospodarczych, Społecznych i 
Kulturalnych, są najwyższej wagi i należy 
je zawsze chronić.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4d) Podobnie jak w przypadku zasobów 
genetycznych wiedza tradycyjna dotycząca 
tych zasobów w dużej mierze koncentruje 
się w krajach rozwijających się, w 
szczególności w społecznościach 
tubylczych i lokalnych. Należy szanować 
prawa takich społeczności, określone w 
konwencji Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nr 169 w sprawie ludności rdzennej 
i plemiennej oraz w Deklaracji praw 
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ludów tubylczych ONZ przyjętej przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. 
Poszanowanie tych praw powinny 
ułatwiać środki wykonawcze UE. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Konwencja stanowi, że państwa 
posiadają suwerenne prawa do zasobów 
genetycznych podlegających ich 
jurysdykcji oraz uprawnienie do określenia 
warunków dostępu do swoich zasobów 
genetycznych. Konwencja zobowiązuje 
wszystkie strony do umożliwiania dostępu 
do zasobów genetycznych, którymi 
dysponują w ramach suwerennych praw.
Ponadto na mocy konwencji wszystkie 
strony są zobowiązane do podejmowania 
środków na rzecz sprawiedliwego i 
równego udostępniania wyników badań 
naukowych i rozwoju stronie 
zapewniającej zasoby genetyczne oraz do 
dzielenia się z nią korzyściami 
wynikającymi z komercyjnego lub innego 
wykorzystania tych zasobów. Taki podział 
korzyści odbywa się w oparciu o 
wzajemnie uzgodnione warunki. Ponadto 
konwencja dotyczy dostępu i podziału 
korzyści w odniesieniu do wiedzy, 
innowacji i praktyk społeczności 
tubylczych i lokalnych o istotnym 
znaczeniu dla ochrony i zrównoważonego 
wykorzystywania różnorodności 
biologicznej.

(5) Konwencja stanowi, że państwa 
posiadają suwerenne prawa do zasobów 
genetycznych podlegających ich 
jurysdykcji oraz uprawnienie do określenia 
warunków dostępu do swoich zasobów 
genetycznych. Konwencja zobowiązuje 
wszystkie strony do umożliwiania dostępu 
do zasobów genetycznych – w celu 
użytkowania ich przez inne strony w 
sposób racjonalny z punktu widzenia 
środowiska – którymi dysponują w ramach 
suwerennych praw. Ponadto na mocy 
konwencji wszystkie strony są 
zobowiązane do podejmowania środków 
na rzecz sprawiedliwego i równego 
udostępniania wyników badań naukowych 
i rozwoju stronie zapewniającej zasoby 
genetyczne oraz do dzielenia się z nią 
korzyściami wynikającymi z komercyjnego 
lub innego wykorzystania tych zasobów.
Taki podział korzyści odbywa się w 
oparciu o wymóg zgody po uprzednim 
poinformowaniu kraju pochodzenia 
danego zasobu, przy czym korzyści te 
powinny opierać się na wzajemnie
uzgodnionych warunkach. Ponadto 
konwencja dotyczy dostępu i podziału 
korzyści w odniesieniu do wiedzy, 
innowacji i praktyk społeczności 
tubylczych i lokalnych o istotnym 
znaczeniu dla ochrony i zrównoważonego 
wykorzystywania różnorodności 
biologicznej. Jedynie dzięki 
zrównoważonemu i trwałemu 
wykorzystaniu zasobów genetycznych oraz 
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zgodnemu z prawem udziałowi wspólnot 
lokalnych będzie można zagwarantować 
równy i sprawiedliwy podział szans, 
rozwoju i korzyści, jakie wynikają z 
wykorzystania tych zasobów;

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Protokół z Nagoi do Konwencji o 
różnorodności biologicznej o dostępie do 
zasobów genetycznych oraz 
sprawiedliwym i równym podziale 
korzyści wynikających z wykorzystania 
tych zasobów („protokół z Nagoi”) jest 
traktatem międzynarodowym przyjętym 
dnia 29 października 2010 r. przez strony 
konwencji. Protokół z Nagoi znacząco 
rozszerza ogólne zasady konwencji w 
zakresie dostępu do zasobów genetycznych 
i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi oraz w zakresie podziału 
korzyści z ich wykorzystywania.

(6) Protokół z Nagoi do Konwencji o 
różnorodności biologicznej o dostępie do 
zasobów genetycznych oraz 
sprawiedliwym i równym podziale 
korzyści wynikających z wykorzystania 
tych zasobów („protokół z Nagoi”) jest
traktatem międzynarodowym przyjętym 
dnia 29 października 2010 r. przez strony 
konwencji. Protokół z Nagoi znacząco 
rozszerza ogólne zasady konwencji w 
zakresie dostępu do zasobów genetycznych 
i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi oraz w zakresie podziału 
korzyści z ich wykorzystywania
i późniejszej komercjalizacji.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy określić jasne i solidne ramy 
wdrażania protokołu z Nagoi, które 
powinny zwiększyć możliwości w zakresie 
badań naukowych wykorzystujących 
zasoby przyrodnicze i rozwoju w tej 
dziedzinie w Unii. Zasadnicze znaczenie 
ma również zapobieganie użytkowaniu w 
Unii nielegalnie nabytych zasobów 
genetycznych lub wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi, jak 

(8) Należy określić jasne i solidne ramy 
wdrażania protokołu z Nagoi, które 
powinny wspierać dążenie do osiągnięcia 
jego głównego celu, w szczególności 
ochronę różnorodności biologicznej i 
zrównoważonego użytkowania jej 
elementów oraz sprawiedliwy i równy 
podział korzyści wynikających 
z wykorzystania zasobów genetycznych. 
Powyższe obejmuje zapobieganie 
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również wspieranie skutecznego 
wdrażania zobowiązań dotyczących 
podziału korzyści określonych we 
wzajemnie uzgodnionych warunkach 
między dostarczycielami a użytkownikami 
zasobów genetycznych.

użytkowaniu w Unii nielegalnie nabytych 
zasobów genetycznych lub wiedzy 
tradycyjnej związanej z takimi zasobami.
Należy także zwiększyć możliwości w 
zakresie badań naukowych 
wykorzystujących zasoby przyrodnicze i 
rozwoju w tej dziedzinie w Unii, w 
szczególności poprzez poprawę warunków 
powodujących pewność prawa w związku 
z użytkowaniem zasobów genetycznych i 
wiedzy tradycyjnej.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Piractwo biologiczne, polegające na 
bezprawnym wydobywaniu zasobów 
genetycznych lub bezprawnym 
użytkowaniu lub późniejszej 
komercjalizacji produktów 
wykorzystujących takie zasoby lub 
związaną z nimi wiedzę tradycyjną, 
powinno być zabronione i podlegać 
sankcjom karnym zgodnie z dyrektywą 
2008/99/WE.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Ramy ustanowione przez niniejsze 
rozporządzenie są konieczne w celu 
utrzymania i zwiększenia zaufania 
pomiędzy stronami, społecznościami 
tubylczymi i lokalnymi, jak również 
grupami interesariuszy zaangażowanymi 
w kwestię dostępu do zasobów 
genetycznych oraz podziału korzyści z ich 
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wykorzystywania.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby zagwarantować pewność prawa, 
przepisy wdrażające protokół z Nagoi 
powinny mieć zastosowanie wyłącznie do 
zasobów genetycznych i związanej z nimi 
wiedzy tradycyjnej, do których dostęp 
uzyskano po wejściu w życie protokołu z 
Nagoi w odniesieniu do Unii.

(9) Aby zagwarantować pewność prawa, 
przepisy wdrażające protokół z Nagoi 
powinny mieć zastosowanie wyłącznie do
nowo nabywanych i nowo użytkowanych
zasobów genetycznych i związanej z nimi 
wiedzy tradycyjnej, których nabycie lub 
użytkowanie nastąpiło po wejściu w życie 
protokołu z Nagoi w odniesieniu do Unii.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy określić – zgodnie z 
protokołem z Nagoi – że wykorzystywanie
zasobów genetycznych odnosi się do badań 
naukowych i rozwoju w zakresie 
genetycznego lub biochemicznego składu 
próbek materiału genetycznego, w tym do 
badań naukowych i rozwoju w dziedzinie 
wyizolowanych związków uzyskanych z 
materiału genetycznego, do którego 
uzyskano dostęp na terytorium jednej ze 
stron protokołu z Nagoi.

(11) Należy określić – zgodnie z 
protokołem z Nagoi – że użytkowanie
zasobów genetycznych odnosi się do badań 
naukowych i rozwoju w zakresie 
genetycznego lub biochemicznego składu 
próbek materiału genetycznego, w tym do 
badań naukowych i rozwoju w dziedzinie 
wyizolowanych związków uzyskanych z 
materiału genetycznego, do którego 
uzyskano dostęp na terytorium jednej ze 
stron protokołu z Nagoi.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14). Aby zapewnić skuteczne wdrożenie (14). Aby zapewnić skuteczne wdrożenie 
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protokołu z Nagoi, na wszystkich 
użytkownikach zasobów genetycznych i 
wiedzy tradycyjnej związanej z tymi 
zasobami powinien spoczywać obowiązek 
należytej staranności, zgodnie z którym 
muszą upewniać się, że dostęp do zasobów 
genetycznych i związanej z nimi wiedzy 
tradycyjnej uzyskano zgodnie z 
obowiązującymi wymogami prawnymi 
oraz że – w odpowiednich przypadkach –
wynikające z nich korzyści są dzielone.
Jednak biorąc pod uwagę różnorodność 
użytkowników w Unii, zobowiązanie 
wszystkich użytkowników do 
podejmowania takich samych środków w 
celu zapewnienia należytej staranności nie 
byłoby właściwe. Z tego względu należy 
określić jedynie podstawowy charakter 
środków dotyczących należytej 
staranności. Konkretne wybory 
dokonywane przez użytkowników w
kwestii narzędzi i środków stosowanych w
celu dopełnienia obowiązku należytej 
staranności należy wspierać za pomocą 
uznawania najlepszych praktyk oraz 
środków uzupełniających wspierających
sektorowe kodeksy postępowania, 
wzorcowe klauzule umowne i wytyczne 
zmierzające do zwiększenia pewności 
prawa i obniżania kosztów. Obowiązek 
przechowywania przez użytkowników 
informacji związanych z dostępem i 
podziałem korzyści powinien być 
ograniczony czasowo do okresu, w którym 
może nastąpić ewentualna innowacja.

protokołu z Nagoi, na wszystkich 
użytkownikach zasobów genetycznych i 
wiedzy tradycyjnej związanej z tymi 
zasobami powinien spoczywać obowiązek 
należytej staranności, zgodnie z którym 
muszą upewniać się, że dostęp do zasobów 
genetycznych i związanej z nimi wiedzy 
tradycyjnej uzyskano zgodnie z 
obowiązującymi wymogami prawnymi 
oraz że w każdym odpowiednim przypadku 
został zapewniony sprawiedliwy i równy 
podział wynikających z nich korzyści.
Jednak biorąc pod uwagę różnorodność 
użytkowników w Unii, zobowiązanie 
wszystkich użytkowników do 
podejmowania takich samych środków w 
celu zapewnienia należytej staranności nie 
byłoby właściwe. Narzędzia i środki 
stosowane w celu ułatwienia dopełnienia 
obowiązku należytej staranności, których 
rzetelność i skuteczność została wykazana,
należy wspierać za pomocą uznawania 
najlepszych praktyk. Należy także 
wspierać sektorowe kodeksy 
postępowania, wzorcowe klauzule umowne 
i wytyczne zmierzające do zwiększenia 
pewności prawa i obniżania kosztów.
Obowiązek przechowywania przez 
użytkowników informacji związanych z 
dostępem i podziałem korzyści powinien 
być ograniczony czasowo do okresu, w 
którym może nastąpić ewentualna 
innowacja.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Najlepsze praktyki opracowane przez 
użytkowników powinny odgrywać ważną 
rolę w określaniu środków dotyczących 
należytej staranności, które są szczególnie 

(16) Najlepsze praktyki opracowane przez 
użytkowników lub organizację 
zainteresowaną użytkowaniem zasobów 
genetycznych oraz dostępem do tych 
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odpowiednie z punktu widzenia zgodności 
z systemem wdrażania protokołu z Nagoi 
przy wysokiej pewności prawa i niskich 
kosztach. Użytkownicy powinni móc 
korzystać z kodeksów postępowania w 
zakresie dostępu i podziału korzyści, które 
obowiązują w środowisku akademickim i 
różnych sektorach. Stowarzyszenia 
użytkowników powinny mieć możliwość 
zwracania się do Komisji o 
rozstrzygnięcie, czy określoną kombinację 
procedur, narzędzi lub mechanizmów 
nadzorowaną przez dane stowarzyszenie 
można uznać za najlepszą praktykę.
Właściwe organy państw członkowskich 
powinny brać pod uwagę fakt, że 
wdrożenie uznanej najlepszej praktyki 
przez danego użytkownika obniża ryzyko 
nieprzestrzegania przepisów przez tego 
użytkownika i uzasadnia ograniczenie 
kontroli dotyczących przestrzegania 
przepisów. Takie samo podejście należy 
stosować do najlepszych praktyk 
przyjmowanych przez grupę stron 
protokołu z Nagoi.

zasobów i podziałem korzyści 
wynikających z ich wykorzystania, 
posiadającą wiedzę fachową w tym 
zakresie, powinny zostać poddane ocenie. 
Jeżeli praktyki te zostaną uznane za 
użyteczne i zgodne z protokołem z Nagoi i 
niniejszym rozporządzeniem, powinny one 
być wykorzystywane w celu określania
środków dotyczących należytej 
staranności, które są szczególnie 
odpowiednie z punktu widzenia zgodności 
z systemem wdrażania protokołu z Nagoi 
przy wysokiej pewności prawa i niskich 
kosztach. Użytkownicy powinni móc 
korzystać z kodeksów postępowania w 
zakresie dostępu i podziału korzyści, które 
obowiązują w środowisku akademickim i 
różnych sektorach, pod warunkiem że 
kodeksy te ułatwią użytkownikom 
przestrzeganie ich zobowiązań, w tym 
zobowiązań w zakresie sprawiedliwego i 
równego podziału korzyści.
Stowarzyszenia użytkowników powinny 
mieć możliwość zwracania się do Komisji 
o rozstrzygnięcie, czy określoną 
kombinację procedur, narzędzi lub 
mechanizmów nadzorowaną przez dane 
stowarzyszenie można uznać za najlepszą 
praktykę w celu ułatwienia użytkownikom 
przestrzegania ich zobowiązań. Właściwe 
organy państw członkowskich powinny 
brać pod uwagę fakt, że wdrożenie uznanej 
najlepszej praktyki przez danego 
użytkownika obniża ryzyko 
nieprzestrzegania przepisów przez tego 
użytkownika i uzasadnia ograniczenie 
kontroli dotyczących przestrzegania 
przepisów. Takie samo podejście należy 
stosować do najlepszych praktyk 
przyjmowanych przez grupę stron 
protokołu z Nagoi.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Na określonych etapach łańcucha 
działań obejmujących wykorzystywanie 
zasobów użytkownicy powinni 
oświadczać, że dopełnili obowiązku 
należytej staranności. Odpowiednie etapy, 
na których powinno to nastąpić, to: 
otrzymanie publicznych środków na 
badania naukowe, składanie wniosku o 
dopuszczenie do obrotu produktu
opracowanego na podstawie zasobów 
genetycznych lub wprowadzenie na rynek 
w przypadku, gdy nie jest wymagane 
dopuszczenie do obrotu. Należy dodać, że 
oświadczenie składane przy występowaniu 
o dopuszczenie do obrotu nie stanowiłoby 
części samej procedury dopuszczania do 
obrotu i byłoby kierowane do właściwych 
organów powołanych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

(17) Na określonych etapach łańcucha 
działań użytkownicy powinni oświadczać, 
że dopełnili obowiązku należytej 
staranności, oraz przedstawić dowód w tym 
zakresie. Odpowiednie etapy, na których 
powinno to nastąpić, to: wydanie zgody po 
uprzednim poinformowaniu i 
ustanowienie wzajemnie uzgodnionych 
warunków, otrzymanie środków na 
badania naukowe, wystąpienie o ochronę 
praw własności intelektualnej we 
właściwych krajowych, regionalnych i 
międzynarodowych instytucjach, składanie 
wniosku o dopuszczenie do obrotu 
produktu opracowanego na podstawie 
zasobów genetycznych lub wprowadzenie 
na rynek w przypadku, gdy nie jest 
wymagane dopuszczenie do obrotu. Należy 
dodać, że oświadczenie składane przy 
występowaniu o ochronę praw własności 
intelektualnej lub o dopuszczenie do 
obrotu nie stanowiłoby części samej 
procedury dopuszczania do obrotu i byłoby 
kierowane do właściwych organów 
powołanych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Pozyskiwanie zasobów genetycznych 
z natury jest najczęściej podejmowane w 
celach niekomercyjnych przez 
pracowników naukowych lub 
kolekcjonerów. W ogromnej większości 
przypadków i w prawie wszystkich 

(18) Pozyskiwanie zasobów genetycznych 
z natury jest najczęściej podejmowane w 
celach niekomercyjnych przez 
pracowników naukowych lub 
kolekcjonerów. W ogromnej większości 
przypadków i w prawie wszystkich 
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sektorach dostęp do nowo zebranych 
zasobów genetycznych uzyskuje się za 
pomocą pośredników, zbiorów lub 
przedstawicieli, którzy nabywają zasoby 
genetyczne w państwach trzecich.

sektorach dostęp do nowo zebranych 
zasobów genetycznych uzyskuje się za 
pomocą pośredników, zbiorów lub 
przedstawicieli, którzy nabywają zasoby 
genetyczne w państwach trzecich.
Niniejsze rozporządzenie powinno 
gwarantować, że postanowienia 
wzajemnie uzgodnionych warunków 
dotyczące początkowego dostępu, 
stosowne w odniesieniu do przekazywania 
osobom trzecim, są przestrzegane przez 
wszystkie zaangażowane strony. W wielu 
przypadkach późniejsze użytkowanie lub 
komercjalizacja mogą wymagać wydania 
nowej zgody po uprzednim 
poinformowaniu oraz ustanowienia 
nowych wzajemnie uzgodnionych 
warunków.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zbiory są głównymi dostarczycielami 
wykorzystywanych w Unii zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi.
Należy ustanowić system wiarygodnych 
zbiorów unijnych. Dzięki temu uzyskano 
by pewność, że zbiory włączone do rejestru 
wiarygodnych zbiorów unijnych stosują 
środki polegające na dostarczaniu osobom 
trzecim próbek zasobów genetycznych 
wyłącznie z dokumentacją świadczącą o 
ich legalnym nabyciu oraz ustanowieniu 
wzajemnie uzgodnionych warunków, jeżeli 
mają one zastosowanie. System 
wiarygodnych zbiorów unijnych znacznie 
obniżyłby ryzyko stosowania w Unii 
nielegalnie nabytych zasobów 
genetycznych. Właściwe organy państw 
członkowskich sprawdzałyby, czy dany 
zbiór spełnia wymogi i może zostać 
uznany za wiarygodny zbiór unijny.

(19) Większość zbiorów stanowią 
najbardziej dostępni dostarczyciele 
użytkowanych w Unii zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi. Jako 
dostarczyciele zbiory te mogą odgrywać 
istotną rolę przy udzielaniu pomocy innym 
użytkownikom w ramach łańcucha 
dowodowego w celu przestrzegania przez 
nich zobowiązań. W tym celu należy 
ustanowić system wiarygodnych zbiorów 
unijnych Dzięki temu uzyskano by 
pewność, że zbiory włączone do rejestru 
wiarygodnych zbiorów unijnych stosują 
środki polegające na dostarczaniu osobom 
trzecim próbek zasobów genetycznych 
wyłącznie z dokumentacją świadczącą o 
ich legalnym nabyciu oraz ustanowieniu 
wzajemnie uzgodnionych warunków, jeżeli 
mają one zastosowanie. System 
wiarygodnych zbiorów unijnych znacznie 
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Uznawano by, że użytkownicy nabywający 
zasoby genetyczne ze zbioru włączonego 
do rejestru unijnego dopełnili obowiązku 
należytej staranności, jeśli chodzi o 
uzyskanie wszystkich niezbędnych 
informacji. Takie rozwiązanie powinno być 
szczególnie korzystne dla pracowników 
naukowych oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw.

obniżyłby ryzyko stosowania w Unii 
nielegalnie nabytych zasobów 
genetycznych. Właściwe organy państw 
członkowskich sprawdzałyby, czy dany 
zbiór spełnia wymogi i może zostać 
uznany za wiarygodny zbiór unijny.
Uznawano by, że użytkownicy nabywający 
zasoby genetyczne ze zbioru włączonego 
do rejestru unijnego dopełnili obowiązku 
należytej staranności, jeśli chodzi o 
uzyskanie wszystkich niezbędnych 
informacji. Takie rozwiązanie powinno być 
szczególnie korzystne dla pracowników 
naukowych oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Wiarygodne zbiory unijne powinny 
być zgodne z celem protokołu z Nagoi. 
Powinny one przyczyniać się do 
zwiększania świadomości i budowania 
zdolności, zgodnie z art. 21 i 22 tego 
protokołu, w zakresie, w jakim pozwalają 
na to dostępne zasoby. Właściwe organy 
mogą rozważyć przyznanie zbiorom 
środków na podejmowanie takich działań. 
Celem każdego wiarygodnego zbioru 
unijnego powinno być wspieranie 
wysiłków na rzecz dokumentowania 
wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi, we współpracy ze 
społecznościami tubylczymi i lokalnymi, 
organami, antropologami i innymi 
podmiotami, w zależności od przypadku. Z 
taką wiedzą należy obchodzić się w sposób 
zapewniający pełne poszanowanie 
właściwych praw. Informacje na temat 
takiej wiedzy powinny być podawane do 
wiadomości publicznej w uzasadnionych 
przypadkach i gdy w żaden sposób nie 
narusza to ani nie utrudnia ochrony 
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właściwych praw. 

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Art. 18 protokołu z Nagoi 
przewiduje obowiązek zapewnienia przez 
każdą ze stron możliwości korzystania ze 
środków ochrony prawnej w ramach 
systemów prawnych właściwych dla stron, 
zgodnie z wymogami obowiązującymi w 
danej jurysdykcji, w przypadku zaistnienia 
sporów dotyczących wzajemnie 
uzgodnionych warunków. Porozumienia 
w sprawie tych warunków będą zawierane 
w ramach umów prawa prywatnego. Jako 
strony protokołu z Nagoi państwa 
członkowskie UE mają obowiązek 
wdrożenia mechanizmów ochrony 
prawnej. Mechanizmy te powinny być 
możliwie najbardziej zbliżone do siebie.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Unia Europejska powinna w sposób 
aktywny działać na rzecz zapewnienia 
osiągnięcia celów protokołu z Nagoi 
dotyczących globalnych wielostronnych 
mechanizmów podziału korzyści, w celu 
zwiększenia zasobów na rzecz ochrony 
różnorodności biologicznej i 
zrównoważonego użytkowania jej 
elementów na świecie.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22b) Zasada podziału korzyści określona 
w art. 10 protokołu z Nagoi powinna 
zostać wdrożona po stronie Unii w trakcie 
oczekiwania na ustanowienie 
wielostronnego mechanizmu globalnego 
przewidzianego w protokole. Do czasu 
wprowadzenia wielostronnego 
mechanizmu powinno się ustanowić 
unijny fundusz podziału korzyści, którego 
celem będzie pobieranie składek na rzecz 
podziału korzyści i ich przekazywanie na 
rzecz ochrony różnorodności biologicznej 
na całym świecie. W tym celu
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny zostać przekazane Komisji w 
odniesieniu do szczegółowych kryteriów i 
zasad podziału korzyści w sytuacji, gdy 
zasoby genetyczne pochodzą z obszarów 
będących poza jurysdykcją państw 
członkowskich lub gdy nie można ustalić 
kraju pochodzenia tych zasobów, lub gdy 
nie jest możliwe wydanie lub uzyskanie 
zgody po uprzednim poinformowaniu.
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z ekspertami. 
Podczas przygotowywania i 
opracowywania aktów delegowanych 
Komisja powinna zapewnić równoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Unijne forum do spraw dostępu 
powinno umożliwiać debatę i prace nad 
następującymi kwestiami: uspójnienie 
warunków dostępu w państwach 
członkowskich, model i funkcjonowanie 
systemów dostępu, uproszczony dostęp na 
potrzeby badań naukowych o celu 
niekomercyjnym, praktyki zbiorów w Unii 
związane z dostępem, dostęp 
zainteresowanych podmiotów z Unii w 
państwach trzecich oraz wymiana 
najlepszych praktyk.

(23) Unijne forum do spraw dostępu oraz 
sprawiedliwego i równego podziału 
korzyści powinno umożliwiać debatę i 
prace nad następującymi kwestiami: 
uspójnienie warunków dostępu w 
państwach członkowskich, model i 
funkcjonowanie systemów dostępu i 
podziału korzyści, uproszczony dostęp i 
podział korzyści na potrzeby badań 
naukowych o celu niekomercyjnym, 
praktyki zbiorów w Unii związane z 
dostępem i podziałem korzyści, dostęp i 
podział korzyści zainteresowanych
podmiotów z Unii w państwach trzecich 
oraz wymiana najlepszych praktyk.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit -pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem niniejszego rozporządzenia jest 
sprawiedliwy i równy podział korzyści 
wynikających z użytkowania zasobów 
genetycznych, a tym samym przyczynienie 
się do ochrony różnorodności biologicznej 
i zrównoważonego użytkowania jej 
elementów, zgodnie z celami Konwencji o 
różnorodności biologicznej. 
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się zasady regulujące dostęp do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi oraz 
podział korzyści z ich wykorzystywania, 
zgodnie z postanowieniami protokołu z 
Nagoi do Konwencji o różnorodności 
biologicznej o dostępie do zasobów 
genetycznych oraz sprawiedliwym i 
równym podziale korzyści wynikających z 
wykorzystania tych zasobów („protokołu z 
Nagoi”).

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się zasady regulujące dostęp do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi oraz
sprawiedliwy i równy podział korzyści z 
ich wykorzystywania, zgodnie z 
postanowieniami i w ramach działań 
wspierających protokołu z Nagoi do 
Konwencji o różnorodności biologicznej o 
dostępie do zasobów genetycznych oraz 
sprawiedliwym i równym podziale 
korzyści wynikających z wykorzystania 
tych zasobów („protokołu z Nagoi”).

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie określa 
obowiązki użytkowników zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z tymi zasobami. Ustanowiony 
na mocy niniejszego rozporządzenia 
system wdrażania protokołu z Nagoi 
uwzględnia także uzgodnienia mające na 
celu ułatwienie użytkownikom 
przestrzegania ich zobowiązań oraz ramy 
uzgodnień dotyczących monitoringu i 
kontroli, które mają zostać opracowane i 
wdrożone przez państwa członkowskie 
Unii. Niniejsze rozporządzenie zawiera 
także przepisy zachęcające do 
podejmowania przez właściwe podmioty 
działań w celu zwiększenia świadomości 
na temat znaczenia zasobów genetycznych 
i wiedzy tradycyjnej związanej z tymi 
zasobami oraz powiązanych z nimi kwestii 
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dostępu i podziału korzyści, jak również 
działań przyczyniających się do 
budowania zdolności w krajach 
rozwijających się, zgodnie z 
postanowieniami protokołu z Nagoi.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do zasobów genetycznych, do których 
państwa mają suwerenne prawa, oraz do
wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi, do których uzyskano dostęp 
po wejściu w życie protokołu z Nagoi w 
Unii. Ponadto ma ono zastosowanie do 
korzyści wynikających z wykorzystywania
takich zasobów genetycznych oraz wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do zasobów genetycznych oraz wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi, do których uzyskano dostęp
lub których użytkowanie nastąpiło po 
wejściu w życie protokołu z Nagoi w Unii.
Ponadto ma ono zastosowanie do korzyści 
wynikających z użytkowania takich 
zasobów genetycznych oraz wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi, jak również ich 
późniejszego stosowania i komercjalizacji.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „zasoby genetyczne” oznaczają materiał 
genetyczny posiadający faktyczną lub 
potencjalną wartość;

3) „zasoby genetyczne” oznaczają materiał 
genetyczny posiadający faktyczną lub 
potencjalną wartość lub pochodne tego 
materiału;
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) „pochodna” oznacza naturalnie 
występujący związek biochemiczny 
otrzymany na skutek ekspresji genów lub 
metabolizmu zasobów biologicznych lub 
genetycznych, nawet jeżeli nie zawiera 
ona funkcjonalnej jednostki 
dziedziczenia;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „użytkownik” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną wykorzystującą zasoby 
genetyczne lub wiedzę tradycyjną 
związaną z zasobami genetycznymi;

5) użytkownik” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną użytkującą zasoby genetyczne lub 
wiedzę tradycyjną związaną z zasobami 
genetycznymi lub dokonującą późniejszej 
komercjalizacji zasobów genetycznych lub 
produktów wytworzonych w oparciu o 
zasoby genetyczne lub wiedzę tradycyjną 
związaną z zasobami genetycznymi;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „wykorzystywanie zasobów 
genetycznych” oznacza prowadzenie prac 
badawczo-rozwojowych nad genetycznym 
lub biochemicznym składem zasobów 
genetycznych;

6) „użytkowanie zasobów genetycznych” 
oznacza prowadzenie prac badawczo-
rozwojowych nad genetycznym lub 
biochemicznym składem zasobów 
genetycznych, w tym poprzez zastosowanie 
biotechnologii;
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) „nielegalnie nabyte zasoby 
genetyczne” oznaczają zasoby genetyczne 
i wiedzę tradycyjną związaną z zasobami 
genetycznymi, do których dostęp uzyskano 
z naruszeniem obowiązujących 
międzynarodowych i krajowych przepisów 
ustawowych i wykonawczych dotyczących 
dostępu i podziału korzyści w kraju ich 
pochodzenia;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10b) „piractwo biologiczne” oznacza 
użytkowanie lub późniejszą 
komercjalizację nielegalnie nabytych 
zasobów genetycznych lub produktów 
wytworzonych w oparciu o te zasoby, lub 
wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi;

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3b
Definicja katalogu

Katalogi genetyczne składają się z 
osobników należących do pewnych 
gatunków. Kolejnymi co do ważności 
elementami są populacje lokalne (rasy 
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miejscowe, ekotypy, odmiany endemiczne 
lub nawet podgatunki). Katalogi 
genetyczne, aby były identyfikowalne, 
wymagają bezstronnej metody kodów 
kreskowych opartej na technikach 
sekwencjonowania DNA.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Użytkowanie i komercjalizacja 
nielegalnie nabytych zasobów 
genetycznych w UE są zabronione.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Użytkownicy z należytą starannością 
upewniają się, że dostęp do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi 
uzyskano zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawowymi lub 
wykonawczymi w zakresie dostępu i 
podziału korzyści oraz że – w 
odpowiednich przypadkach – korzyści są 
dzielone w sposób sprawiedliwy i równy, w 
oparciu o wzajemnie uzgodnione warunki.
Użytkownicy uzyskują, przechowują i 
przekazują kolejnym użytkownikom 
informacje związane z dostępem i 
podziałem korzyści.

1. Użytkownicy z należytą starannością 
upewniają się, że dostęp do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi 
uzyskano zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawowymi lub 
wykonawczymi w zakresie dostępu i 
podziału korzyści, po uzyskaniu – w razie 
konieczności – zgody po uprzednim 
poinformowaniu oraz przy pełnym 
poszanowaniu istniejących obowiązków w 
zakresie sprawiedliwego i równego 
podziału korzyści na wzajemnie
uzgodnionych warunkach. Użytkownicy 
uzyskują, przechowują i przekazują 
kolejnym użytkownikom informacje 
związane z dostępem i podziałem korzyści
oraz zgodnością z przepisami niniejszego 
rozporządzenia.
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zasoby genetyczne i związana z nimi 
wiedza tradycyjna są przekazywane innym 
użytkownikom wyłącznie na podstawie 
zgody po uprzednim poinformowaniu i na 
wzajemnie uzgodnionych warunkach. 
Kolejni użytkownicy mogą wykorzystywać 
otrzymane materiały wyłącznie na 
podstawie pierwotnych warunków. W 
przypadku braku zgody po uprzednim 
poinformowaniu i wzajemnie 
uzgodnionych warunków lub w przypadku 
gdy kolejni użytkownicy przewidują 
użytkowanie zasobów genetycznych lub 
związanej z nimi wiedzy tradycyjnej na 
warunkach, które nie zostały ujęte w 
warunkach pierwotnych, użytkownicy ci 
mają obowiązek uzyskania zgody po 
uprzednim poinformowaniu w kraju 
pochodzenia oraz zapewnienia zgodności 
ze wzajemnie uzgodnionymi warunkami 
przed rozpoczęciem nowego użytkowania.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W odniesieniu do zasobów 
genetycznych pochodzących z obszarów 
niepodlegających jurysdykcji krajowej lub 
w przypadku gdy nie można określić kraju 
pochodzenia, lub gdy nie jest możliwe 
wydanie lub uzyskanie zgody po 
uprzednim poinformowaniu, nowi 
użytkownicy zapewniają podział korzyści 
na rzecz unijnego funduszu podziału 
korzyści, którego celem jest ochrona 
różnorodności biologicznej na całym 
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świecie, do czasu stworzenia globalnego 
wielostronnego mechanizmu podziału 
korzyści zgodnie z art. 10 protokołu z 
Nagoi. 

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uzyskują, przechowują i przekazują 
kolejnym użytkownikom informacje 
dotyczące:

a) uzyskują, przechowują i przekazują 
kolejnym użytkownikom międzynarodowy 
certyfikat zgodności w przypadku zasobów 
genetycznych udostępnionych stronom 
protokołu z Nagoi, które dysponują nimi 
w ramach suwerennych praw zgodnie z 
art. 6 protokołu z Nagoi; lub w przypadku 
jego braku:

1) daty i miejsca dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z takimi zasobami;
2) opisu wykorzystanych zasobów 
genetycznych lub wiedzy tradycyjnej 
związanej z tymi zasobami, w tym 
dostępne kody identyfikacyjne;
3) źródło, z którego bezpośrednio 
uzyskano przedmiotowe zasoby lub 
wiedzę, a także kolejnych użytkowników 
zasobów genetycznych lub wiedzy 
tradycyjnej związanej z tymi zasobami;
4) występowania lub braku praw i 
obowiązków związanych z dostępem i 
podziałem korzyści;
5) decyzji w sprawie dostępu oraz 
wzajemnie uzgodnionych warunków, 
jeżeli mają one zastosowanie;

Uzasadnienie

Art. 4 ust. 2 pkt. 1-5 zostały ujęte w następnej poprawce.
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) uzyskują, przechowują i przekazują 
kolejnym użytkownikom informacje 
dotyczące:
1) daty i miejsca dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z takimi zasobami;
2) opisu wykorzystanych zasobów 
genetycznych lub wiedzy tradycyjnej 
związanej z tymi zasobami, w tym 
dostępne kody identyfikacyjne;
3) źródło, z którego bezpośrednio 
uzyskano przedmiotowe zasoby lub 
wiedzę, a także kolejnych użytkowników 
zasobów genetycznych lub wiedzy 
tradycyjnej związanej z tymi zasobami;
4) występowania lub braku praw i 
obowiązków związanych z dostępem i 
podziałem korzyści;
5) decyzji w sprawie dostępu oraz 
wzajemnie uzgodnionych warunków, 
jeżeli mają one zastosowanie;

Uzasadnienie

Art. 4 ust. 2 pkt. 1-5 zmieniły miejsce i zostały przesunięte do nowej litery aa.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) decyzji w sprawie dostępu oraz 
wzajemnie uzgodnionych warunków, jeżeli 
mają one zastosowanie;

5) decyzji w sprawie dostępu oraz 
wzajemnie uzgodnionych warunków, w 
tym uzgodnień dotyczących podziału 
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korzyści, jeżeli mają one zastosowanie;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uznaje się, że użytkownicy nabywający 
zasoby genetyczne od zbioru włączonego 
do unijnego rejestru wiarygodnych 
zbiorów, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 
dopełnili obowiązku należytej staranności, 
jeśli chodzi o uzyskanie informacji 
związanych z dostępem i podziałem 
korzyści w przypadku zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi.

4. Uznaje się, że użytkownicy, którzy 
uzyskali dostęp do zasobów genetycznych 
lub wiedzy tradycyjnej związanej z 
zasobami genetycznymi od zbioru 
włączonego do unijnego rejestru 
wiarygodnych zbiorów, o którym mowa w 
art. 5 ust. 1, i którzy przedstawią 
dokumenty uzyskane przez nich od tego 
zbioru wraz z zasobami genetycznymi lub 
wiedzą tradycyjną, dopełnili obowiązku 
należytej staranności, jeśli chodzi o 
uzyskanie informacji związanych z 
dostępem i podziałem korzyści w 
przypadku zasobów genetycznych i wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych w celu 
określenia zasad podziału korzyści 
zgodnie z ust. 1c w terminie [sześciu 
miesięcy po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia]. Zasady te wymagają 
podziału korzyści w ramach danego 
sektora co najmniej na poziomie 
najlepszych praktyk oraz ustanawiają 
warunki podziału korzyści niepieniężnych. 
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) stosowania znormalizowanych procedur 
wymiany próbek zasobów genetycznych i 
wymiany związanych z nimi informacji 
dokonywanej z innymi zbiorami oraz 
dostarczania próbek zasobów 
genetycznych i związanych z nimi
informacji osobom trzecim na ich użytek;

a) stosowania znormalizowanych procedur 
wymiany próbek zasobów genetycznych i 
wymiany informacji dotyczących wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi, dokonywanej z innymi 
zbiorami oraz dostarczania próbek 
zasobów genetycznych i informacji
dotyczących takiej wiedzy osobom trzecim 
na ich użytek;

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dostarczania osobom trzecim na ich 
użytek próbek zasobów genetycznych i 
związanych z nimi informacji wyłącznie z 
dokumentacją świadczącą o tym, że dostęp 
do zasobów i informacji uzyskano zgodnie 
z obowiązującymi wymogami prawnymi
oraz – w odpowiednich przypadkach – ze 
wzajemnie uzgodnionymi warunkami 
sprawiedliwego i równego podziału 
korzyści;

b) dostarczania osobom trzecim na ich 
użytek próbek zasobów genetycznych i 
związanych z nimi informacji wyłącznie z 
dokumentacją świadczącą o tym, że dostęp 
do zasobów i informacji uzyskano zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawowymi 
lub wykonawczymi w zakresie dostępu i 
podziału korzyści oraz ze wzajemnie 
uzgodnionymi warunkami sprawiedliwego 
i równego podziału korzyści;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) podejmowania wysiłków, we 
współpracy ze społecznościami tubylczymi 
i lokalnymi, pozostałymi zbiorami, 
organami, organizacjami lub 
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instytucjami, w zależności od przypadku, 
w celu dokumentowania wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi lub udostępniania 
informacji dotyczących takiej wiedzy do 
celów wspierania ochrony właściwych 
praw oraz ułatwiania użytkowania takiej 
wiedzy w pełnym poszanowaniu 
właściwych praw; 

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) przyczyniania się do zwiększania 
świadomości znaczenia zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi oraz 
powiązanych z nimi kwestii dostępu i 
podziału korzyści, zgodnie z art. 21 
protokołu z Nagoi; 

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ec) przyczyniania się do budowania 
zdolności w krajach rozwijających się, 
zgodnie z art. 22 protokołu z Nagoi;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Użytkownicy oświadczają wobec 
właściwych organów ustanowionych na 

2. Użytkownicy oświadczają wobec 
właściwych organów ustanowionych na 
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podstawie art. 6 ust. 1, że przy składaniu 
wniosku o dopuszczenie do obrotu 
produktu opracowanego na podstawie 
zasobów genetycznych lub wiedzy 
tradycyjnej związanej z takimi zasobami 
bądź przy wprowadzeniu na rynek w 
przypadku, gdy nie jest wymagane 
dopuszczenie do obrotu, dopełnili 
obowiązku należytej staranności zgodnie z
art. 4. 

podstawie art. 6 ust. 1, że spełnili 
postanowienia art. 4, oraz przedkładają 
odpowiednie informacje przy:

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wydawaniu zgody po uprzednim 
poinformowaniu i ustanawianiu 
wzajemnie uzgodnionych warunków;

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) otrzymywaniu środków na badania 
naukowe obejmujące użytkowanie 
zasobów genetycznych i wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi; 

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) składaniu wniosków o ochronę 
patentową lub o prawa dotyczące nowych 
odmian roślin we właściwych krajowych, 
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regionalnych lub międzynarodowych 
instytucjach, dotyczących m.in. zasobów 
genetycznych, do których uzyskano 
dostęp, produktów, w tym ich pochodnych, 
oraz procesów powstałych dzięki 
zastosowaniu biotechnologii, lub wiedzy 
tradycyjnej związanej z danym zasobem 
genetycznym; 

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) składaniu wniosku o dopuszczenie do 
obrotu produktu opracowanego na 
podstawie zasobów genetycznych lub 
wiedzy tradycyjnej związanej z takimi 
zasobami, lub 

(Źródłem powyższego tekstu jest końcowy fragment art. 7 ust. 2)

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwe organy co dwa lata przekazują 
Komisji informacje otrzymane na 
podstawie ust. 1 i 2. Komisja 
podsumowuje otrzymane informacje i
udostępnia je systemowi wymiany 
informacji o dostępie i podziale korzyści.

3. Właściwe organy dokonują weryfikacji 
informacji przekazanych zgodnie z lit. b) i 
e) oraz w ciągu trzech miesięcy przekazują 
Komisji informacje otrzymane zgodnie z 
treścią niniejszego artykułu. Komisja w 
ciągu trzech miesięcy podsumowuje 
otrzymane informacje oraz udostępnia
informacje konieczne w celu wydania 
międzynarodowego świadectwa zgodności
systemowi wymiany informacji o dostępie 
i podziale korzyści, a także podaje je do 
publicznej wiadomości w łatwo dostępnym 
formacie otwartym.
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Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde stowarzyszenie użytkowników 
może przedłożyć Komisji wniosek o 
uznanie za najlepszą praktykę kombinacji 
procedur, narzędzi lub mechanizmów 
opracowanych i monitorowanych przez to 
stowarzyszenie. Do wniosku należy 
dołączyć dowody i informacje.

1. Każde stowarzyszenie użytkowników
lub organizacji zainteresowanych 
użytkowaniem zasobów genetycznych oraz 
dostępem do tych zasobów i podziałem 
korzyści wynikających z ich 
wykorzystania, posiadających wiedzę 
fachową w tym zakresie, może przedłożyć 
Komisji wniosek o uznanie za najlepszą 
praktykę kombinacji procedur, narzędzi lub 
mechanizmów opracowanych i 
monitorowanych przez to stowarzyszenie.
Do wniosku należy dołączyć dowody i 
informacje.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli na podstawie informacji i 
dowodów przedstawionych przez 
stowarzyszenie użytkowników Komisja 
stwierdzi, że określona kombinacja 
procedur, narzędzi lub mechanizmów 
umożliwia użytkownikowi, który ją 
skutecznie stosuje, przestrzeganie 
obowiązków określonych w art. 4 i 7,
uznaje ją za najlepszą praktykę.

2. Komisja dokona oceny każdego 
wniosku, biorąc pod uwagę informacje i 
dowody przedstawione przez 
wnioskodawcę, właściwych dostarczycieli, 
użytkowników, organy, instytucje, 
organizacje międzyrządowe, jak również 
przedstawicieli społeczności tubylczych i 
lokalnych, organizacje pozarządowe i inne 
podmioty, w zależności od przypadku. Na 
podstawie tych informacji i dowodów 
Komisja stwierdzi, że określona 
kombinacja procedur, narzędzi lub 
mechanizmów umożliwia użytkownikowi, 
który ją skutecznie stosuje, przestrzeganie 
obowiązków określonych w art. 4 i 7, w 
tym obowiązków związanych z uzyskaniem 
zgody po uprzednim poinformowaniu oraz 
sprawiedliwym i równym podziałem 
korzyści na wzajemnie uzgodnionych 
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warunkach, jeżeli mają one zastosowanie. 
Komisja uzna za najlepszą praktykę
określoną kombinację procedur, narzędzi 
lub mechanizmów, których dotyczył 
złożony wniosek, jeżeli kombinacja ta 
umożliwi użytkownikom przestrzeganie 
ich obowiązków, czyniąc to w sposób 
bardziej rzetelny i skuteczny niż inne 
istniejące lub powstające kombinacje.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku gdy użytkowanie 
zasobów genetycznych lub wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi może prowadzić do 
opracowania produktów leczniczych 
będących przedmiotem zainteresowania 
określonego dostarczyciela lub mających 
duże znaczenie w odniesieniu do prawa 
człowieka do korzystania z najwyższego 
osiągalnego poziomu ochrony zdrowia, 
przystępny cenowo dostęp do tych 
produktów może stanowić istotny aspekt 
sprawiedliwego i równego podziału 
korzyści, co jest uwzględniane przy 
określaniu najlepszych praktyk w 
odpowiednich obszarach.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W przypadku gdy użytkowanie 
zasobów genetycznych lub wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
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genetycznymi może wpływać na 
bezpieczeństwo żywności, np. prowadząc 
do ograniczenia możliwości rolników w 
zakresie rozsiewu lub wymiany nasion, 
minimalizowanie takiego ujemnego 
wpływu może stanowić istotny aspekt 
sprawiedliwego i równego podziału 
korzyści, co jest uwzględniane przy 
określaniu najlepszych praktyk w 
odpowiednich obszarach.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kontrole mogą być również 
przeprowadzane w przypadku gdy 
właściwy organ posiada ważne informacje, 
w tym uzasadnione zastrzeżenia 
przedłożone przez osoby trzecie, dotyczące 
nieprzestrzegania przez użytkownika 
przepisów niniejszego rozporządzenia.

3. Kontrole powinny być również 
przeprowadzane w przypadku gdy 
właściwy organ posiada ważne informacje, 
w tym uzasadnione zastrzeżenia 
przedłożone przez osoby trzecie, dotyczące 
nieprzestrzegania przez użytkownika 
przepisów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) grzywny; a) grzywny w wysokości proporcjonalnej 
do wartości użytkowania określonych 
zasobów genetycznych;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) natychmiastowe zawieszenie b) natychmiastowe zawieszenie 
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określonego wykorzystywania; określonego wykorzystywania, w tym 
komercjalizacji produktów opracowanych 
na podstawie zasobów genetycznych i 
wiedzy tradycyjnej związanej z tymi 
zasobami;

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy współpracują ze sobą, 
z organami administracyjnymi państw 
trzecich i z Komisją w celu zapewnienia 
przestrzegania przepisów niniejszego 
rozporządzenia przez użytkowników.

1. Właściwe organy współpracują ze sobą, 
z organami administracyjnymi państw 
trzecich i z Komisją w celu umocnienia 
skutecznej koordynacji i zapewnienia 
przestrzegania przepisów niniejszego 
rozporządzenia przez użytkowników.
Współpraca powinna obejmować także 
inne właściwe podmioty, w tym zbiory, 
organizacje pozarządowe i przedstawicieli 
społeczności tubylczych i lokalnych, w 
przypadku gdy ma to znaczenie dla 
prawidłowego wdrożenia protokołu z 
Nagoi i niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy wymieniają 
z właściwymi organami innych państw 
członkowskich oraz z Komisją informacje 
o poważnych niedociągnięciach 
stwierdzonych w trakcie kontroli, 
o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz 
o rodzajach sankcji nałożonych zgodnie 
z art. 11.

2. Właściwe organy otrzymują informacje 
od właściwych podmiotów i wymieniają
między sobą i z właściwymi organami 
innych państw członkowskich oraz 
z Komisją informacje o poważnych 
niedociągnięciach stwierdzonych w trakcie 
kontroli, o których mowa w art. 9 ust. 1, 
oraz o rodzajach sankcji nałożonych 
zgodnie z art. 11.
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Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja dąży do dokonania ustaleń z 
Europejskim Urzędem Patentowym i 
Światową Organizacją Własności 
Intelektualnej w celu zagwarantowania, 
że odniesienia do zasobów genetycznych i 
ich pochodzenia są uwzględniane przy 
rejestracji patentów.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unijne forum do spraw dostępu Unijne forum do spraw dostępu i podziału 
korzyści

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się unijne forum 
do spraw dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi.

1. Niniejszym ustanawia się unijne forum 
do spraw dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi oraz 
sprawiedliwym i równym podziałem 
korzyści.
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Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Unijne forum wnosi wkład w 
uspójnienie warunków dostępu na szczeblu 
Unii dzięki omawianiu związanych z tym 
kwestii, w tym modelu i funkcjonowania 
systemów dostępu ustanowionych w 
państwach członkowskich, uproszczonego 
dostępu do celów badań naukowych o celu 
niekomercyjnym, praktyk związanych z 
dostępem przyjętych przez zbiory w Unii, 
dostępu zainteresowanych podmiotów z 
Unii w państwach trzecich oraz wymiany
najlepszych praktyk.

2. Unijne forum wnosi wkład w 
uspójnienie warunków dostępu na szczeblu 
Unii dzięki omawianiu związanych z tym 
kwestii, w tym modelu i funkcjonowania 
systemów dostępu ustanowionych w 
państwach członkowskich, promowania 
badań naukowych, które przyczyniają się 
do ochrony i zrównoważonego 
wykorzystywania różnorodności 
biologicznej, w szczególności w krajach 
rozwijających się, w tym uproszczonego 
dostępu do celów badań naukowych o celu 
niekomercyjnym, praktyk związanych z 
dostępem przyjętych przez zbiory w Unii, 
dostępu zainteresowanych podmiotów z 
Unii w państwach trzecich na wzajemnie 
uzgodnionych warunkach i po uzyskaniu 
zgody po uprzednim poinformowaniu, 
praktyk związanych z podziałem korzyści, 
wdrożenia i dalszego opracowywania
najlepszych praktyk oraz funkcjonowania 
uzgodnień dotyczących rozwiązywania 
sporów.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każde państwo członkowskie i Komisja 
mogą wyznaczyć po jednym stałym 
członku unijnego forum. W odpowiednich 
przypadkach do udziału w posiedzeniach
można zaprosić zainteresowane strony i 
innych ekspertów w dziedzinach objętych 
niniejszym rozporządzeniem.

4. Każde państwo członkowskie i Komisja 
mogą wyznaczyć po jednym stałym 
członku unijnego forum. W odpowiednich 
przypadkach do udziału w posiedzeniach
zaprasza się zainteresowane strony, 
przedstawicieli właściwych organizacji 
międzyrządowych i pozarządowych i
innych ekspertów w dziedzinach objętych 
niniejszym rozporządzeniem.
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Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit pierwszy – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zgodnie z art. 7 Konwencji o 
różnorodności biologicznej sporządzają 
katalog dostępnych zasobów genetycznych 
pochodzących z państw członkowskich, 
aby poznać swoją różnorodność 
biologiczną; jednocześnie zachęcają kraje 
trzecie do sporządzenia katalogu 
posiadanych przez nie zasobów 
genetycznych, aby zwiększyć przejrzystość 
dostępu użytkowników.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit pierwszy – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) zapewniają, że w przypadku 
nielegalnego użytkowania zasobów 
genetycznych i związanej z nimi wiedzy 
tradycyjnej lub braku przestrzegania 
wymogów dotyczących zgody po 
uprzednim poinformowaniu lub 
wzajemnie uzgodnionych warunków, 
podmioty właściwe w celu przyznawania 
dostępu do zasobów genetycznych i 
zawierania umów na wzajemnie 
uzgodnionych warunkach mają prawo do 
wszczęcia postępowania w celu 
zapobieżenia takiemu użytkowaniu lub 
jego powstrzymania, m.in. poprzez 
stosowanie nakazów, oraz dochodzenia 
odszkodowania za szkody powstałe w 
wyniku takiego użytkowania, jak również, 
w odpowiednich przypadkach, przejęcia 
określonych zasobów genetycznych. 
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Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit pierwszy – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) zachęcają użytkowników i 
dostarczycieli do przeznaczania korzyści 
wynikających z wykorzystania zasobów 
genetycznych na rzecz ochrony 
różnorodności biologicznej i 
zrównoważonego użytkowania jej 
elementów.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit pierwszy – litera d d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dd) wspierają regionalną współpracę w 
zakresie podziału korzyści dotyczących 
transgranicznych zasobów genetycznych i 
związanej z nimi wiedzy tradycyjnej.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit pierwszy – litera d e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

de) dążą do tego, aby po uruchomieniu 
funduszu przewidzianego w Konwencji o 
różnorodności biologicznej lub 
jakiegokolwiek innego funduszu 
utworzonego w tym celu, zapewnić w nich 
środki na badania i sporządzenie 
katalogów zasobów genetycznych. 
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Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy) – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unijny fundusz podziału korzyści

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy) – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się unijny 
fundusz podziału korzyści.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy) – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przychody tego funduszu pochodzą z 
wdrożenia art. 4 ust. 1c.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy) – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych w celu 
ustanowienia procedur dotyczących 
wdrożenia i działania unijnego funduszu 
podziału korzyści w celu finansowania 
ochrony różnorodności biologicznej na 
całym świecie. 
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Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy) – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Forum konsultacyjne

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja gwarantuje, że podczas 
wdrażania rozporządzenia zostanie 
zapewniony zrównoważony udział 
przedstawicieli państw członkowskich i 
właściwych organizacji dostarczycieli, 
stowarzyszeń użytkowników, organizacji 
międzyrządowych i pozarządowych, jak 
również przedstawicieli społeczności 
tubylczych i lokalnych. Strony te biorą 
udział, w szczególności, w określaniu i 
weryfikacji aktów delegowanych zgodnie z 
art. 4 ust. 5, art. 9 ust. 8 i art. 14a ust. 3 
oraz realizacji przepisów art. 5, 7 i 8, i 
ostatecznych wytycznych dotyczących 
ustanawiania wzajemnie uzgodnionych 
warunków. Strony te spotykają się na 
forum konsultacyjnym. Regulamin 
wewnętrzny określi Komisja. 

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)
Dyrektywa 2008/99/WE
Artykuł 3 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16a. W art. 3 dyrektywy 2008/99/WE 
dodaje się następujący punkt ze skutkiem 
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od dnia …*:
„ia) piractwo biologiczne.”
*Dz.U.: jeden rok od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 b (nowy)
Dyrektywa 2008/99/WE
Załącznik A – tiret (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16b. W załączniku A dyrektywy 
2008/99/WE dodaje się następujące tiret 
ze skutkiem od dnia …*:
„– Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr …/2013 w 
sprawie dostępu do zasobów genetycznych 
oraz sprawiedliwego i równego podziału 
korzyści wynikających z wykorzystania 
tych zasobów w Unii.”
*Dz.U.: jeden rok od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.
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