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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O «Protocolo de Nagoia à Convenção sobre a Diversidade Biológica relativo ao acesso aos 
recursos genéticos e à partilha justa e equitativa dos benefícios decorrentes da sua utilização», 
adotado em 29 de outubro de 2010, visa estabelecer condições mais previsíveis para o acesso 
aos recursos genéticos; assegurar a partilha dos benefícios entre utilizadores e fornecedores de 
recursos genéticos; e, por fim, garantir que só são utilizados recursos genéticos adquiridos 
legalmente. Por este motivo, tendo em conta que os países em desenvolvimento dominam o 
fornecimento de recursos genéticos e os conhecimentos tradicionais associados a estes, o 
Protocolo de Nagoia constitui um instrumento importante para o combate à biopirataria e para 
o restabelecimento de justiça e equidade no intercâmbio de recursos genéticos, especialmente 
num contexto onde os utilizadores se encontram principalmente em países desenvolvidos. 
Contudo, aquando da elaboração da sua proposta de um sistema para a aplicação do Protocolo 
de Nagoia, a Comissão esteve obviamente mais atenta aos interesses e às preocupações dos 
utilizadores «do que dos fornecedores». A minimização dos encargos e dos custos para os 
utilizadores e o favorecimento de um acesso fácil parecem ser as principais prioridades, sendo 
que o mesmo já não se pode dizer, definitivamente, em relação à promoção efetiva de uma 
partilha dos benefícios. 

Em conformidade com o objetivo de coerência das políticas para o desenvolvimento previsto 
no artigo 208.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), o presente 
regulamento deve restabelecer um equilíbrio justo entre fornecedores e utilizadores de 
recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados a esses recursos, contribuindo, ao 
mesmo tempo, para a conservação da diversidade biológica e para a utilização sustentável dos 
seus componentes, em conformidade com os objetivos da Convenção sobre a Diversidade 
Biológica. Nomeadamente, têm de ser reforçadas as disposições relacionadas com a execução 
e acompanhamento das obrigações de devida diligência por parte dos utilizadores, por forma a 
permitir a aplicação efetiva da prévia informação e consentimento e dos termos mutuamente 
acordados ao longo da cadeia de utilização de recursos genéticos ou de conhecimentos 
tradicionais associados a estes. Da mesma forma, tendo em conta que os conhecimentos 
tradicionais existentes em comunidades indígenas e locais podem fornecer informações 
importantes para a descoberta científica de propriedades genéticas ou bioquímicas 
potencialmente valiosas de recursos genéticos, o regulamento da UE deve respeitar e facilitar 
a aplicação dos direitos dessas comunidades, conforme previsto na Convenção n.º 169 da 
Organização Internacional do Trabalho sobre as Populações Indígenas e Tribais e igualmente 
definidos na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, adotada 
pela Assembleia Geral da ONU em 2007. Além disso, a UE deve agir de uma forma proativa, 
de modo a assegurar que são cumpridos os objetivos do Protocolo de Nagoia relativos aos 
mecanismos mundiais multilaterais de partilha dos benefícios. Na prática, até o mecanismo 
multilateral estar em vigor, deve ser criado um fundo da União para a partilha dos benefícios 
que recolha os contributos para a partilha dos benefícios e os canalize para a conservação da 
diversidade biológica a nível mundial. 

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
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Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Citação -1 (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a Convenção sobre a 
Diversidade Biológica e o Protocolo de 
Nagoia relativo ao acesso aos recursos 
genéticos e à partilha justa e equitativa 
dos benefícios decorrentes da sua 
utilização,

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os recursos genéticos representam o 
património genético constituído pelos 
recursos naturais e cultivados ou 
domesticados e desempenham um papel 
significativo e crescente em muitos setores 
económicos, incluindo a produção de 
alimentos, a silvicultura, o 
desenvolvimento de medicamentos ou o 
desenvolvimento de fontes de energia 
renováveis de base biológica.

(2) Os recursos genéticos representam o 
património genético constituído pelos 
recursos naturais e cultivados ou 
domesticados e desempenham um papel 
significativo e crescente em muitos setores 
económicos, incluindo a produção de 
alimentos, a silvicultura, a biotecnologia, o 
desenvolvimento e a produção de 
medicamentos, cosméticos ou o 
desenvolvimento de fontes de energia 
renováveis de base biológica.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os conhecimentos tradicionais na posse 
das comunidades indígenas e locais podem 
fornecer indícios importantes para a 
descoberta científica de propriedades 
genéticas ou bioquímicas interessantes dos 

(3) Os conhecimentos tradicionais na posse 
das comunidades indígenas e locais podem 
fornecer indícios importantes para a 
descoberta científica de propriedades 
genéticas ou bioquímicas potencialmente 
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recursos genéticos. valiosas dos recursos genéticos, incluindo 
conhecimentos, inovações e práticas de 
comunidades indígenas e locais que 
possuem estilos de vida tradicionais 
pertinentes para a conservação e 
utilização sustentável da diversidade 
biológica. Os direitos dessas 
comunidades, previstos na Convenção 
n.º 169 da Organização Internacional do 
Trabalho sobre as Populações Indígenas e 
Tribais e igualmente definidos na 
Declaração das Nações Unidas sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas, adotada 
pela Assembleia Geral da ONU em 2007, 
devem ser respeitados e as medidas de 
execução da UE devem facilitar essa 
situação.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) É importante recordar que, nos 
termos da Convenção sobre a Patente 
Europeia, as variedades de plantas e de 
animais (artigo 53.º, alínea a)) e os 
processos biológicos para a produção de 
plantas e animais (artigo 53.º, alínea b)) 
não podem ser patenteados. Sempre que 
as invenções se basearem em recursos 
genéticos ou em componentes de recursos 
genéticos, os pedidos de patentes que 
abranjam inter alia recursos genéticos, 
produtos, incluindo derivados, e processos 
decorrentes da utilização de biotecnologia 
ou conhecimentos tradicionais associados 
aos recursos genéticos, os recursos devem 
ser indicados e a sua origem deve ser 
facultada às autoridades pertinentes e 
transmitida à autoridade competente. 
Deve aplicar-se a mesma obrigação aos 
direitos de novas variedades de plantas.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os recursos genéticos devem ser 
preservados «in situ», assim como 
utilizados de forma sustentável, e os 
benefícios decorrentes da sua utilização 
devem ser partilhados de forma justa e 
equitativa. Como partes da Convenção 
sobre a Diversidade Biológica, a UE e os 
seus Estados-Membros 
comprometeram-se com estes princípios. 
A UE e os Estados-Membros ratificaram 
igualmente o Protocolo de Nagoia sobre o 
acesso aos recursos genéticos e à partilha 
justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da sua utilização, devendo ser 
reforçada a capacidade para executar 
eficazmente esse Protocolo. 

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) A partilha dos benefícios deve ser 
considerada num contexto em que os 
países em desenvolvimento ricos em 
biodiversidade dominam o fornecimento 
de recursos genéticos, enquanto os 
utilizadores se encontram principalmente 
em países desenvolvidos. Além de 
possuírem o potencial de contribuir para 
a conservação e para a utilização 
sustentável da biodiversidade, o acesso e a 
partilha dos benefícios podem contribuir 
para a erradicação da pobreza e para a 
sustentabilidade ambiental e, por 
conseguinte, para o progresso na 
consecução dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio, conforme 
reconhecido no preâmbulo do Protocolo 
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de Nagoia. A execução do Protocolo de 
Nagoia deve igualmente ter como objetivo 
a concretização destes potenciais.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-C) O direito à alimentação, previsto no 
artigo 25.º da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem e no artigo 11.º do 
Pacto Internacional sobre os Direitos 
Económicos, Sociais e Culturais, e o 
direito de gozar das melhores condições 
de saúde possíveis reconhecido pelo 
artigo 12.º do mesmo Pacto são de 
extrema importância e têm sempre de ser 
protegidos.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 4-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-D) Tal como os recursos genéticos, os 
conhecimentos tradicionais associados a 
esses recursos encontram-se em grande 
parte concentrados em países em 
desenvolvimento, nomeadamente em 
comunidades indígenas e locais. Os 
direitos dessas comunidades, previstos na 
Convenção n.º 169 da Organização 
Internacional do Trabalho sobre as 
Populações Indígenas e Tribais e 
igualmente definidos na Declaração das 
Nações Unidas sobre os Direitos dos 
Povos Indígenas, adotada pela Assembleia 
Geral da ONU em 2007, devem ser 
respeitados e as medidas de execução da 
UE devem facilitar essa situação.
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A Convenção reconhece que os Estados 
têm direitos soberanos sobre os recursos 
naturais sob a sua jurisdição e autoridade 
para determinar o acesso a esses recursos. 
Obriga todas as Partes a facilitar o acesso 
aos recursos genéticos sobre os quais 
detêm direitos soberanos. Estabelece 
também que todas as Partes devem 
partilhar de forma justa e equitativa os 
resultados das atividades de investigação e 
desenvolvimento e os benefícios 
decorrentes da utilização, comercial ou 
outra, dos recursos genéticos com a Parte 
que os fornece. Essa partilha deve ser 
efetuada com base em termos mutuamente 
acordados. A Convenção incide igualmente 
no acesso aos recursos e na partilha dos 
benefícios decorrentes dos conhecimentos, 
inovações e práticas das comunidades 
indígenas e locais que sejam pertinentes 
para a conservação e a utilização 
sustentável da diversidade biológica.

(5) A Convenção reconhece que os Estados 
têm direitos soberanos sobre os recursos 
naturais sob a sua jurisdição e autoridade 
para determinar o acesso a esses recursos. 
Obriga todas as Partes a facilitar o acesso 
aos recursos genéticos,  para utilizações 
respeitadoras do ambiente por outras 
Partes, sobre os quais detêm direitos 
soberanos. Estabelece também que todas as 
Partes devem partilhar de forma justa e 
equitativa os resultados das atividades de 
investigação e desenvolvimento e os 
benefícios decorrentes da utilização, 
comercial ou outra, dos recursos genéticos 
com a Parte que os fornece. Essa partilha 
deve ser efetuada com base em termos 
mutuamente acordados. A Convenção 
incide igualmente no acesso aos recursos e 
na partilha dos benefícios decorrentes dos 
conhecimentos, inovações e práticas das 
comunidades indígenas e locais que sejam 
pertinentes para a conservação e a 
utilização sustentável da diversidade 
biológica. Com efeito, apenas através 
duma utilização equilibrada e sustentável 
dos recursos genéticos e dum legítimo 
envolvimento das comunidades locais é 
possível garantir uma distribuição justa e 
equitativa das oportunidades, 
desenvolvimentos e benefícios resultantes 
da sua utilização entre todas as Partes.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Protocolo de Nagoia à Convenção 
sobre a Diversidade Biológica relativo ao 

(6) O Protocolo de Nagoia à Convenção 
sobre a Diversidade Biológica relativo ao 
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acesso aos recursos genéticos e à partilha 
justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da sua utilização («o Protocolo 
de Nagoia») é um Tratado internacional, 
adotado em 29 de outubro de 2010 pelas 
Partes na Convenção. O Protocolo de 
Nagoia alarga significativamente as regras 
gerais fixadas pela Convenção no que 
respeita ao acesso aos recursos e à partilha 
dos benefícios decorrentes da utilização 
dos recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos.

acesso aos recursos genéticos e à partilha 
justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da sua utilização («o Protocolo 
de Nagoia») é um Tratado internacional, 
adotado em 29 de outubro de 2010 pelas 
Partes na Convenção. O Protocolo de 
Nagoia alarga significativamente as regras 
gerais fixadas pela Convenção no que 
respeita ao acesso aos recursos e à partilha 
dos benefícios decorrentes da utilização e 
subsequente comercialização dos recursos 
genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) É importante estabelecer um quadro 
claro e sólido para a execução do Protocolo 
de Nagoia que reforce as oportunidades de 
realizar na União atividades de 
investigação e desenvolvimento baseadas 
na natureza. É também essencial impedir
a utilização na União de recursos genéticos 
ou conhecimentos tradicionais associados 
aos recursos genéticos que tenham sido 
adquiridos ilegalmente e apoiar a 
aplicação efetiva dos compromissos em 
matéria de partilha dos benefícios 
estabelecidos com base em termos 
mutuamente acordados entre 
fornecedores e utilizadores.

(8) É importante estabelecer um quadro 
claro e sólido para a execução do Protocolo 
de Nagoia que apoie o seu principal 
objetivo, nomeadamente a conservação da 
diversidade biológica e a utilização 
sustentável dos seus componentes, bem 
como a partilha justa e equitativa dos 
benefícios decorrentes da utilização de 
recursos genéticos. Tal inclui impedir a 
utilização na União de recursos genéticos 
ou conhecimentos tradicionais associados a 
esses recursos que tenham sido adquiridos 
ilegalmente. É também essencial reforçar 
as oportunidades de realizar na União 
atividades de investigação e 
desenvolvimento baseadas na natureza, 
nomeadamente através da melhoria das 
condições para a segurança jurídica 
relacionadas com a utilização de recursos 
genéticos e conhecimentos tradicionais.
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A biopirataria, que consiste na 
extração não autorizada de recursos 
genéticos, na utilização ou subsequente 
comercialização de produtos baseados 
nesses recursos ou conhecimentos 
tradicionais a eles associados, é proibida e 
está sujeita a sanções penais nos termos 
da Diretiva 2008/99/CE.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 8-B

Texto da Comissão Alteração

(8-B) O quadro criado pelo presente 
regulamento é igualmente necessário 
para manter e aumentar a confiança 
entre as partes, as comunidades indígenas 
e locais, assim como os grupos de partes 
interessadas envolvidos no acesso e na 
partilha dos benefícios dos recursos 
genéticos.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de garantir a segurança jurídica, 
importa que as regras de execução do 
Protocolo de Nagoia sejam aplicáveis 
apenas aos recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados aos 
recursos genéticos aos quais foi facultado 
o acesso após a entrada em vigor do 
Protocolo de Nagoia na União. 

(9) A fim de garantir a segurança jurídica, 
importa que as regras de execução do 
Protocolo de Nagoia sejam aplicáveis 
apenas às novas aquisições e às novas 
utilizações de recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados aos 
recursos genéticos que foram iniciadas 
após a entrada em vigor do Protocolo de 
Nagoia na União. 
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) É importante estabelecer, em 
conformidade com o Protocolo de Nagoia, 
que por utilização dos recursos genéticos 
se entende o trabalho de investigação e 
desenvolvimento sobre a composição 
genética ou bioquímica de amostras de 
materiais genéticos, incluindo a 
investigação e o desenvolvimento de 
compostos isolados extraídos de materiais 
genéticos aos quais foi facultado o acesso 
na jurisdição de uma Parte no Protocolo de 
Nagoia.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Para assegurar uma aplicação efetiva 
do Protocolo de Nagoia, todos os 
utilizadores de recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados a 
esses recursos devem exercer a devida 
diligência para garantir que o acesso aos 
recursos genéticos e aos conhecimentos 
tradicionais associados que utilizam 
corresponde aos requisitos jurídicos 
aplicáveis e que os seus eventuais 
benefícios são partilhados. Contudo, tendo 
em conta a diversidade dos utilizadores na 
União, estes não devem ser obrigados a 
adotar todos as mesmas medidas para o 
exercício da devida diligência. Por 
conseguinte, só será necessário 
estabelecer as características mínimas das 
medidas de devida diligência. As escolhas 
específicas dos utilizadores quanto aos
instrumentos e medidas a aplicar no 
exercício da devida diligência devem ser 

(14) Para assegurar uma aplicação efetiva 
do Protocolo de Nagoia, todos os 
utilizadores de recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados a 
esses recursos devem exercer a devida 
diligência para garantir que o acesso aos 
recursos genéticos e aos conhecimentos 
tradicionais associados que utilizam 
corresponde aos requisitos jurídicos 
aplicáveis e que se verifica uma partilha 
justa e equitativa dos benefícios sempre 
que tal suceda. Contudo, tendo em conta a 
diversidade dos utilizadores na União, 
estes não devem ser obrigados a adotar 
todos as mesmas medidas para o exercício 
da devida diligência. Os instrumentos e as
medidas aplicados a fim de facilitar o 
exercício da devida diligência e que se 
revelem fiáveis e eficientes devem ser 
reconhecidos como melhores práticas. Os 
códigos de conduta setoriais, as cláusulas 
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baseadas no reconhecimento de melhores 
práticas, bem como em medidas 
complementares de apoio a códigos de 
conduta setoriais, cláusulas contratuais 
modelo e orientações destinadas a reforçar 
a segurança jurídica e a reduzir os custos.
A obrigação imposta aos utilizadores de 
conservarem as informações relevantes 
para o acesso e a partilha de benefícios 
deve ser temporária e corresponder ao 
lapso de tempo até que surja uma inovação.

contratuais modelo e as orientações devem 
igualmente ser apoiados a fim de reforçar 
a segurança jurídica e reduzir os custos. A 
obrigação imposta aos utilizadores de 
conservarem as informações relevantes 
para o acesso e a partilha de benefícios 
deve ser temporária e corresponder ao 
lapso de tempo até que surja uma inovação. 

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Importa que as melhores práticas 
desenvolvidas pelos utilizadores 
desempenhem um papel importante na 
identificação de medidas de devida 
diligência particularmente adequadas para 
assegurar o cumprimento do mecanismo de 
aplicação do Protocolo de Nagoia com 
elevada segurança jurídica e ao menor 
custo. Os utilizadores devem poder basear-
se nos códigos de conduta em matéria de 
acesso e partilha de benefícios 
desenvolvidos para o setor académico e as 
diferentes indústrias. As associações de 
utilizadores devem poder solicitar que a 
Comissão determine se um conjunto 
específico de procedimentos, instrumentos 
ou mecanismos por elas supervisionados 
deve ou não ser reconhecido como 
melhores práticas. As autoridades 
competentes dos Estados-Membros devem 
verificar se a aplicação por um utilizador 
de uma melhor prática reconhecida reduz o 
risco de incumprimento por esse utilizador 
e justifica ou não que se reduzam os 
controlos do cumprimento. O mesmo se 
aplica às melhores práticas adotadas pelo 
conjunto das Partes no Protocolo de 
Nagoia.

(16) As melhores práticas desenvolvidas 
pelos utilizadores ou pela organização 
com interesses ou conhecimentos 
especializados na utilização de recursos 
genéticos e no acesso e partilha de 
benefícios devem ser avaliadas. Quando 
forem consideradas úteis e consistentes 
com o Protocolo de Nagoia e com o 
presente regulamento, devem ser 
utilizadas na identificação das medidas de 
devida diligência particularmente 
adequadas para assegurar o cumprimento 
do mecanismo de aplicação do Protocolo 
de Nagoia com elevada segurança jurídica 
e ao menor custo. Os utilizadores devem 
poder basear-se nos códigos de conduta em 
matéria de acesso e partilha de benefícios 
desenvolvidos para o setor académico e as 
diferentes indústrias, desde que facilitem o 
cumprimento das obrigações por parte dos 
utilizadores, nas quais se incluem a 
partilha justa e equitativa dos benefícios. 
As associações de utilizadores devem 
poder solicitar que a Comissão determine 
se um conjunto específico de 
procedimentos, instrumentos ou 
mecanismos por elas supervisionados deve 
ou não ser reconhecido como melhores 
práticas para facilitar o cumprimento das 
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obrigações dos utilizadores. As 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem verificar se a 
aplicação por um utilizador de uma melhor 
prática reconhecida reduz o risco de 
incumprimento por esse utilizador e 
justifica ou não que se reduzam os 
controlos do cumprimento. O mesmo se 
aplica às melhores práticas adotadas pelo 
conjunto das Partes no Protocolo de 
Nagoia.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os utilizadores devem declarar, em 
determinados pontos da cadeia das 
atividades que constituem a utilização, 
que exerceram a devida diligência. Os 
pontos adequados para essas declarações 
são a receção de fundos públicos para a 
investigação, quando é apresentado um 
pedido de autorização de introdução no 
mercado de um produto desenvolvido com 
base em recursos genéticos, ou na fase de 
comercialização, nos casos em que não seja 
necessária uma autorização de introdução 
no mercado. A declaração feita no
momento do pedido de autorização de 
introdução no mercado não faria parte 
integrante do processo de aprovação em si 
mesmo e deveria ser apresentada às 
autoridades competentes estabelecidas no 
âmbito do presente regulamento.

(17) Os utilizadores devem declarar, em 
determinados pontos da cadeia das 
atividades, que exerceram a devida 
diligência e facultar provas para esse 
efeito. Os pontos adequados para essas 
declarações são o estabelecimento de 
prévia informação e consentimento e de 
termos mutuamente acordados, a receção 
de fundos para a investigação, quando são 
requeridos direitos de propriedade 
intelectual junto de instituições nacionais, 
regionais ou internacionais pertinentes, 
quando é apresentado um pedido de 
autorização de introdução no mercado de 
um produto desenvolvido com base em 
recursos genéticos, ou na fase de 
comercialização, nos casos em que não seja 
necessária uma autorização de introdução 
no mercado. A declaração feita no 
momento da solicitação de direitos de 
propriedade intelectual ou do pedido de 
autorização de introdução no mercado não 
faria parte integrante do processo de 
aprovação em si mesmo e deveria ser 
apresentada às autoridades competentes 
estabelecidas no âmbito do presente 
regulamento.
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A recolha de recursos genéticos na 
natureza é geralmente efetuada para fins 
não comerciais por investigadores do 
mundo académico ou colecionadores. Na 
grande maioria dos casos e em quase todos 
os setores, o acesso aos novos recursos 
genéticos recolhidos processa-se através de 
intermediários, coleções ou agentes que 
adquirem recursos genéticos em países 
terceiros.

(18) A recolha de recursos genéticos na 
natureza é geralmente efetuada para fins 
não comerciais por investigadores do 
mundo académico ou colecionadores. Na 
grande maioria dos casos e em quase todos 
os setores, o acesso aos novos recursos 
genéticos recolhidos processa-se através de 
intermediários, coleções ou agentes que 
adquirem recursos genéticos em países 
terceiros. O presente regulamento 
assegura que as disposições dos termos 
mutuamente acordados para o acesso 
inicial pertinentes no caso de 
transferência para uma terceira parte são 
seguidas por todas as partes envolvidas. 
Em muitos casos, a utilização ou 
comercialização subsequente poderá 
exigir nova prévia informação e 
consentimento, bem como novos termos 
mutuamente acordados.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As coleções são uma fonte 
importante de recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados aos 
recursos genéticos utilizados na União. 
Deve ser instituído um sistema de coleções 
fiáveis da União, assegurando que as 
coleções inscritas no registo das coleções 
fiáveis da União respeitam efetivamente a 
obrigação de só fornecer a terceiros as 
amostras de recursos genéticos quando 
acompanhadas de um documento que 
atesta que foram adquiridas legalmente e, 
se for caso disso, que foram estabelecidos 

(19) A maioria das coleções são a fonte 
mais acessível de recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados aos 
recursos genéticos utilizados na União. 
Enquanto fornecedores, podem 
desempenhar um papel importante ao 
ajudarem outros utilizadores da cadeia de 
responsabilidade a cumprirem as suas 
obrigações. Para tal, deve ser instituído 
um sistema de coleções fiáveis da União, 
assegurando que as coleções inscritas no 
registo das coleções fiáveis da União 
respeitam efetivamente a obrigação de só 
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termos mutuamente acordados. A 
instauração de um sistema de coleções 
fiáveis da União contribuiria para diminuir 
consideravelmente o risco de utilização na 
União de recursos genéticos adquiridos 
ilegalmente. Cabe às autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
assegurar que uma coleção cumpre os 
critérios para ser considerada coleção 
fiável da União. Deve considerar-se que os 
utilizadores que adquirem um recurso 
genético proveniente de uma coleção 
inscrita no registo da União exerceram a 
devida diligência na obtenção de todas as 
informações necessárias, o que é 
particularmente vantajoso para os 
investigadores do mundo académico e as 
pequenas e médias empresas.

fornecer a terceiros as amostras de recursos 
genéticos quando acompanhadas de um 
documento que atesta que foram adquiridas 
legalmente e, se for caso disso, que foram 
estabelecidos termos mutuamente 
acordados. A instauração de um sistema de 
coleções fiáveis da União contribuiria para 
diminuir consideravelmente o risco de 
utilização na União de recursos genéticos 
adquiridos ilegalmente. Cabe às 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros assegurar que uma 
coleção cumpre os critérios para ser 
considerada coleção fiável da União. Deve 
considerar-se que os utilizadores que 
adquirem um recurso genético proveniente 
de uma coleção inscrita no registo da 
União exerceram a devida diligência na 
obtenção de todas as informações 
necessárias, o que é particularmente 
vantajoso para os investigadores do mundo 
académico e as pequenas e médias 
empresas.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) As coleções fiáveis da União 
devem aderir ao objetivo do Protocolo de 
Nagoia. Devem igualmente contribuir 
para a sensibilização e para o reforço de 
capacidades, em conformidade com os 
artigos 21.º e 22.º do Protocolo, na medida 
em que os recursos à sua disposição o 
permitirem, podendo as autoridades 
competentes ponderar a atribuição de 
fundos a coleções para essas atividades. 
Todas as coleções fiáveis da União devem 
procurar contribuir para os esforços de 
documentação dos conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos, em cooperação com 
comunidades indígenas e locais, 
autoridades, antropólogos e outros 
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intervenientes, conforme adequado. Estes 
conhecimentos têm de ser tratados com 
todo o respeito pelos direitos relevantes. 
As informações sobre estes 
conhecimentos devem ser publicitadas 
quando este facto servir para a proteção 
dos direitos pertinentes e não a violar ou 
limitar de alguma forma.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) O artigo 18.º do Protocolo de 
Nagoia prevê que cada Parte garante a 
existência de uma oportunidade de 
interposição de recurso nos termos dos 
seus sistemas jurídicos, consistente com 
os requisitos jurisdicionais disponíveis, 
nos casos de litígios decorrentes de termos 
mutuamente acordados. Os acordos 
quanto aos termos serão do domínio do 
direito privado. Enquanto Partes do 
Protocolo de Nagoia, os 
Estados-Membros da UE têm de instituir 
mecanismos de recurso, devendo estes ser 
o mais semelhantes possível.

Alteração23

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) A União Europeia deve agir de 
forma proativa de modo a garantir que os 
objetivos do Protocolo de Nagoia relativos 
aos mecanismos mundiais multilaterais de 
partilha dos benefícios são cumpridos, por 
forma a aumentar os recursos de apoio à 
conservação da diversidade biológica e à 
utilização sustentável dos seus 
componentes a nível mundial.
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Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 22-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-B) O princípio da partilha de 
benefícios, conforme consagrado no 
artigo 10.º do Protocolo de Nagoia, deve 
ser aplicado pela União, na pendência do 
estabelecimento de um mecanismo 
mundial multilateral, conforme previsto 
no Protocolo. Até o mecanismo 
multilateral estar em vigor, deve ser 
criado um fundo da União para a partilha 
dos benefícios que recolha os contributos 
para essa partilha e os canalize para a 
conservação da diversidade biológica a 
nível mundial. Para o efeito, o poder de 
adotar atos em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia deve 
ser delegado na Comissão, no que diz 
respeito aos critérios e regras 
pormenorizados para a partilha de 
benefícios em situações nas quais os 
recursos genéticos têm origem em áreas 
que extrapolam a jurisdição dos 
Estados-Membros, ou em que não é 
possível determinar o país de origem 
desses recursos ou é impossível conceder 
ou obter prévia informação e 
consentimento. É particularmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas durante os seus 
trabalhos preparatórios, incluindo a nível 
de peritos. Ao preparar e redigir atos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.



PE507.953v02-00 18/43 AD\937492PT.doc

PT

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A criação de uma plataforma da União 
sobre o acesso favoreceria a discussão e 
contribuiria para racionalizar as condições 
de acesso nos Estados-Membros, a 
conceção e o desempenho dos regimes de 
acesso, o acesso simplificado à 
investigação para fins não comerciais, as 
práticas de acesso às coleções na União, o 
acesso das partes interessadas da União em 
países terceiros e o intercâmbio de 
melhores práticas. 

(23) A criação de uma plataforma da União 
sobre o acesso e a partilha justa e 
equitativa de benefícios favoreceria a 
discussão e contribuiria para racionalizar as 
condições de acesso nos Estados-Membros, 
a conceção e o desempenho dos regimes de 
acesso e de partilha de benefícios, a 
partilha de benefícios e o acesso 
simplificados à investigação para fins não 
comerciais, as práticas de partilha de 
benefícios e de acesso às coleções na 
União, a partilha de benefícios e o acesso 
das partes interessadas da União em países 
terceiros e o intercâmbio de melhores 
práticas. 

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

O objetivo do presente regulamento é a 
partilha justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da utilização de recursos 
genéticos, contribuindo, deste modo, para 
a conservação da diversidade biológica e 
para a utilização sustentável dos seus 
componentes, em conformidade com os 
objetivos da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica. 

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece as O presente regulamento estabelece as 
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regras relativas ao acesso aos recursos 
genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos, e à 
partilha dos benefícios decorrentes da sua 
utilização, em conformidade com o
disposto no Protocolo de Nagoia à 
Convenção sobre a Diversidade Biológica 
relativo ao acesso aos recursos genéticos e 
à partilha justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da sua utilização («o Protocolo 
de Nagoia»). 

regras relativas ao acesso aos recursos 
genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos, e à 
partilha justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da sua utilização, em 
conformidade e em apoio ao disposto no 
Protocolo de Nagoia à Convenção sobre a 
Diversidade Biológica relativo ao acesso 
aos recursos genéticos e à partilha justa e 
equitativa dos benefícios decorrentes da 
sua utilização («o Protocolo de Nagoia»). 

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece as 
obrigações dos utilizadores de recursos 
genéticos e de conhecimentos tradicionais 
associados a estes. O sistema para 
aplicação do Protocolo de Nagoia 
estabelecido pelo presente regulamento 
inclui também acordos para facilitar o 
cumprimento das obrigações por parte dos 
utilizadores e um quadro para a 
elaboração de acordos de monitorização e 
controlo, bem como a sua implementação, 
pelos Estados-Membros da União. O 
presente regulamento inclui ainda 
disposições que incentivam os 
intervenientes relevantes a sensibilizar 
para a importância dos recursos genéticos 
e dos conhecimentos tradicionais 
associados a estes e de questões 
relacionadas em matéria de acesso e 
partilha dos benefícios, bem como de 
atividades que contribuam para o reforço 
de capacidades em países em 
desenvolvimento, em conformidade com 
as disposições do Protocolo de Nagoia.
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Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável aos 
recursos genéticos sobre os quais os 
Estados exercem direitos soberanos e aos 
conhecimentos tradicionais associados aos 
recursos genéticos acedidos após a entrada 
em vigor do Protocolo de Nagoia na União. 
É igualmente aplicável aos benefícios 
decorrentes da utilização dos recursos 
genéticos e dos conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos. 

O presente regulamento é aplicável aos 
recursos genéticos e aos conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos acedidos ou utilizados após a 
entrada em vigor do Protocolo de Nagoia 
na União. É igualmente aplicável aos 
benefícios decorrentes da utilização dos 
recursos genéticos e dos conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos, bem como às subsequentes 
aplicações e comercialização. 

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Recursos genéticos»: o material 
genético de valor real ou potencial;

(3) «Recursos genéticos»: o material 
genético de valor real ou potencial, ou seus 
derivados;

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) «Derivado»: composto bioquímico 
de ocorrência natural resultante da 
expressão genética ou metabolismo dos 
recursos biológicos ou genéticos, mesmo 
que não contenha unidades funcionais de 
hereditariedade;
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Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Utilizador»: uma pessoa singular ou 
coletiva que utilize recursos genéticos ou 
conhecimentos tradicionais associados a 
recursos genéticos;

(5) «Utilizador»: uma pessoa singular ou 
coletiva que utilize recursos genéticos ou 
conhecimentos tradicionais associados a 
recursos genéticos ou que 
subsequentemente comercialize esses 
recursos, produtos baseados nos mesmos 
ou conhecimentos tradicionais associados 
a eles;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Utilização de recursos genéticos»: 
atividades de investigação e 
desenvolvimento relativas à composição 
genética ou bioquímica de recursos 
genéticos;

(6) «Utilização de recursos genéticos»: 
atividades de investigação e 
desenvolvimento relativas à composição 
genética ou bioquímica de recursos 
genéticos, incluindo através da aplicação 
de biotecnologia;

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) «Recursos genéticos adquiridos 
ilegalmente»: recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados a 
estes, acedidos em violação da legislação 
nacional e internacional aplicável ou de 
requisitos regulamentares relativos ao 
acesso e partilha de benefícios no país de 
origem;
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Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-B) «Biopirataria»: utilização ou 
subsequente comercialização de recursos 
genéticos adquiridos ilegalmente, de 
produtos derivados desses recursos ou de 
conhecimentos tradicionais associados 
aos mesmos;

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-B (novo)
Definição de catálogo

Os catálogos genéticos são constituídos 
por indivíduos pertencentes a 
determinadas espécies. Por ordem de 
importância seguem-se as populações 
locais (variedades autóctones, ecótipos, 
espécies endémicas, variedades ou mesmo 
subespécies). Os catálogos genéticos 
requerem, para efeitos de rastreabilidade, 
de um método imparcial de códigos de 
barras baseados nas tecnologias de 
sequenciação do ADN.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) É proibida na UE a utilização e 
comercialização de recursos genéticos 
adquiridos ilegalmente.
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Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os utilizadores devem exercer a devida 
diligência para assegurar que o acesso aos 
recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos utilizados é conforme com a 
legislação ou as disposições 
regulamentares aplicáveis em matéria de 
acesso e de partilha dos benefícios e que os 
eventuais benefícios são repartidos de 
forma justa e equitativa com base em 
termos mutuamente acordados. Os 
utilizadores devem obter, conservar e 
transferir para os utilizadores subsequentes 
as informações relevantes em matéria de 
acesso e de partilha dos benefícios. 

1. Os utilizadores devem exercer a devida 
diligência para assegurar que o acesso aos 
recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos utilizados é conforme com a 
legislação ou as disposições 
regulamentares aplicáveis em matéria de 
acesso e de partilha dos benefícios, após a 
obtenção da prévia informação e 
consentimento quando solicitado e no 
pleno respeito dos deveres existentes em 
relação à partilha justa e equitativa dos 
benefícios com base em termos 
mutuamente acordados. Os utilizadores 
devem obter, conservar e transferir para os 
utilizadores subsequentes as informações 
relevantes em matéria de acesso e de 
partilha dos benefícios, bem como o 
cumprimento das disposições do presente 
regulamento.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os recursos genéticos e os 
conhecimentos tradicionais associados a 
estes apenas são transferidos para outros 
utilizadores se conformes com a prévia 
informação e consentimento e com os 
termos mutuamente acordados. Os 
utilizadores subsequentes apenas podem 
utilizar o material recebido em 
conformidade com os termos originais. 
Caso não exista prévia informação e 
consentimento nem termos mutuamente 
acordados ou os utilizadores subsequentes 
prevejam utilizar recursos genéticos ou 
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conhecimentos tradicionais em condições 
que não estejam incluídas nos termos 
originais, estes têm de obter prévia 
informação e consentimento por parte do 
país de origem e termos mutuamente 
acordados antes de darem início à nova 
utilização.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. No que se refere a recursos genéticos 
provenientes de áreas que extrapolam a 
jurisdição nacional ou quando o país de 
origem não pode ser determinado ou é 
impossível conceder ou obter prévia 
informação e consentimento, os novos 
utilizadores partilham os benefícios com 
um fundo da União para a partilha dos 
benefícios dedicado à conservação da 
diversidade biológica a nível mundial, até 
estar criado um mecanismo mundial 
multilateral de partilha dos benefícios, 
nos termos do artigo 10.º do Protocolo de 
Nagoia. 

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Obter, conservar e transferir para os 
utilizadores subsequentes as informações 
sobre:

a) Obter, conservar e transferir para os 
utilizadores subsequentes o certificado de 
conformidade reconhecido 
internacionalmente, no caso de recursos 
genéticos objeto de acesso por Partes do 
Protocolo de Nagoya que tenham exercido 
os seus direitos soberanos, em 
conformidade com o disposto no artigo 6.º 
do Protocolo de Nagoya; ou na sua 
ausência,



AD\937492PT.doc 25/43 PE507.953v02-00

PT

1) A data e o local de acesso aos recursos 
genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos; 
2) A descrição dos recursos genéticos ou 
conhecimentos tradicionais associados a 
esses recursos utilizados, incluindo os 
identificadores únicos disponíveis;
3) A fonte da qual os recursos ou 
conhecimentos foram diretamente 
obtidos, bem como os utilizadores 
subsequentes dos recursos genéticos ou 
conhecimentos tradicionais associados 
aos recursos genéticos;
4) A presença ou ausência de direitos e 
obrigações relacionados com o acesso e a 
partilha dos benefícios;
5) As decisões de acesso e os termos 
mutuamente acordados, quando 
aplicáveis;

Justificação

Os n.ºs 1 a 5 do artigo 4.º, n.º 2, são transferidos para a alteração seguinte.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Obter, conservar e transferir 
informações aos utilizadores subsequentes 
sobre:

1) A data e o local de acesso aos recursos 
genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos; 
2) A descrição dos recursos genéticos ou 
conhecimentos tradicionais associados a 
esses recursos utilizados, incluindo os 
identificadores únicos disponíveis;
3) A fonte da qual os recursos ou 
conhecimentos foram diretamente 
obtidos, bem como os utilizadores 
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subsequentes dos recursos genéticos ou 
conhecimentos tradicionais associados 
aos recursos genéticos;
4) A presença ou ausência de direitos e 
obrigações relacionados com o acesso e a 
partilha dos benefícios;
5) As decisões de acesso e os termos 
mutuamente acordados, quando 
aplicáveis;

Justificação

Os n.ºs 1 a 5 do artigo 4.º, n.º 2, mudam de posição e tornam-se na alínea a-A) (nova).

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) As decisões de acesso e os termos 
mutuamente acordados, quando aplicáveis;

(5) As decisões de acesso e os termos 
mutuamente acordados, incluindo acordos 
de partilha dos benefícios, quando 
aplicáveis;

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os utilizadores que adquirem um 
recurso genético proveniente de uma 
coleção inscrita no registo de coleções 
fiáveis da União referido no artigo 5.º, 
n.º 1, são considerados como tendo 
exercido a devida diligência na obtenção 
de informações relevantes para o acesso e a 
partilha dos benefícios decorrentes dos 
recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos.

4. Os utilizadores que tiveram acesso a um 
recurso genético ou a conhecimentos 
tradicionais associados a um tal recurso 
proveniente de uma coleção inscrita no 
registo de coleções fiáveis da União 
referido no artigo 5.º, n.º 1, e produzam a 
documentação que obtiveram desta 
coleção, juntamente com os recursos 
genéticos ou conhecimentos tradicionais 
são considerados como tendo exercido a 
devida diligência na obtenção de 
informações relevantes para o acesso e a 
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partilha dos benefícios decorrentes dos 
recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º°4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados com vista a estabelecer as 
regras para a partilha dos benefícios, em 
conformidade com o n.º 1-C, até [seis 
meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento]. Essas regras 
devem exigir a partilha de benefícios pelo 
menos ao nível da melhor prática no setor 
em causa e estabelecer condições para a 
partilha de benefícios não monetários. 

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Aplicar procedimentos normalizados no 
âmbito do intercâmbio de amostras de 
recursos genéticos e informações 
associadas a outras coleções, bem como a 
capacidade de fornecer a terceiros amostras 
de recursos genéticos e informações 
associadas tendo em vista a sua utilização;

(a) Aplicar procedimentos normalizados no 
âmbito do intercâmbio de amostras de 
recursos genéticos e informações sobre 
conhecimentos tradicionais associados a 
recursos genéticos com outras coleções, 
bem como a capacidade de fornecer a 
terceiros amostras de recursos genéticos e 
informações sobre esses conhecimentos
tendo em vista a sua utilização;

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Assegurar que as amostras de recursos (b) Assegurar que as amostras de recursos 
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genéticos e informações associadas apenas 
sejam fornecidas a terceiros, tendo em vista 
a sua utilização, quando acompanhadas de 
documentação que ateste que o acesso aos 
recursos e às informações cumpriu os 
requisitos jurídicos aplicáveis, bem como, 
se for caso disso, os termos mutuamente 
acordados em matéria de partilha justa e 
equitativa dos benefícios;

genéticos e informações associadas apenas 
sejam fornecidas a terceiros, tendo em vista 
a sua utilização, quando acompanhadas de 
documentação que ateste que o acesso aos 
recursos e às informações cumpriu a 
legislação em matéria de acesso e partilha 
de benefícios ou os requisitos 
regulamentares aplicáveis, bem como os 
termos mutuamente acordados em matéria 
de partilha justa e equitativa dos 
benefícios;

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea f) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f) Esforçar-se, em cooperação com
comunidades indígenas e locais, outras 
coletividades, autoridades, organizações 
ou instituições, conforme adequado, por 
documentar conhecimentos tradicionais 
associados a recursos genéticos ou 
disponibilizar informação sobre esses 
conhecimentos, a fim de ajudar a proteger 
os direitos relevantes e facilitar a 
utilização desses conhecimentos em pleno 
respeito por esses direitos;

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea g) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g) Contribuir para a sensibilização sobre 
a importância dos recursos genéticos e 
dos conhecimentos tradicionais 
associados a estes e sobre questões 
relacionadas com acesso e partilha de 
benefícios, em conformidade com o 
artigo 21.º do Protocolo de Nagoia;
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Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea h) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h) Contribuir para o reforço de 
capacidades em países em 
desenvolvimento, em conformidade com o 
artigo 22.º do Protocolo de Nagoia;

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os utilizadores devem declarar às 
autoridades competentes estabelecidas ao 
abrigo do artigo 6.º, n.º 1, que exerceram a 
devida diligência em conformidade com o
artigo 4.º quando requerem uma 
autorização de introdução no mercado 
para um produto desenvolvido com 
recurso a recursos genéticos ou 
conhecimentos tradicionais associados 
aos recursos genéticos, ou, nos casos em 
que não é exigida uma autorização de 
introdução no mercado, no momento da 
comercialização.

2. Os utilizadores devem declarar às 
autoridades competentes estabelecidas ao 
abrigo do artigo 6.º, n.º 1, que cumpriram 
as disposições do artigo 4.º e devem 
apresentar as informações associadas 
quando:

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) Estabelecerem prévia informação e 
consentimento em termos mutuamente 
acordados;
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Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b) Receberem financiamento para 
investigação que implique a utilização de 
recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados a estes; 

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c) Requererem patentes ou direitos sobre 
novas variedades  de plantas junto de 
instituições nacionais, regionais ou 
internacionais que abranjam, inter alia, 
os recursos genéticos acedidos, produtos, 
incluindo derivados, e processos 
decorrentes da utilização de biotecnologia 
ou conhecimentos tradicionais associados 
aos recursos genéticos; 

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d) Requererem uma autorização de 
introdução no mercado para um produto 
desenvolvido com base em recursos 
genéticos ou conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos. 

(Texto extraído do final do artigo 7.º, n.º 2)
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Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes devem 
transmitir à Comissão de dois em dois anos
as informações recebidas nos termos dos 
n.os 1 e 2. A Comissão deve resumir as 
informações recebidas e disponibilizá-las
ao Centro de Intermediação de Informação 
sobre Acesso e Partilha de Benefícios.

3. As autoridades competentes devem 
verificar as informações previstas nas 
alíneas b) a e) e transmitir à Comissão no 
prazo de três meses as informações 
recebidas nos termos do presente artigo. A 
Comissão deve, no prazo de três meses,
resumir as informações recebidas e 
disponibilizar as informações exigidas 
para o certificado internacionalmente 
reconhecido ao Centro de Intermediação 
de Informação sobre Acesso e Partilha de 
Benefícios, bem como ao público, num 
formato aberto facilmente acessível.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer associação de utilizadores 
pode apresentar à Comissão um pedido de 
reconhecimento como melhor prática de 
um conjunto de medidas, instrumentos ou 
mecanismos que desenvolveu e sobre os 
quais exerce supervisão. O pedido deve ser 
acompanhado de elementos de prova e 
informações. 

1. Qualquer associação de utilizadores ou 
organização com interesses ou 
conhecimentos especializados na 
utilização de recursos genéticos e acesso e 
partilha de benefícios pode apresentar à 
Comissão um pedido de reconhecimento 
como melhor prática de um conjunto de 
medidas, instrumentos ou mecanismos que 
desenvolveu e sobre os quais exerce 
supervisão. O pedido deve ser 
acompanhado de elementos de prova e 
informações. 
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Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se, com base nas informações e 
elementos de prova apresentados por uma 
associação de utilizadores, a Comissão 
considerar que a combinação dos métodos, 
instrumentos ou mecanismos em causa, 
quando efetivamente utilizada por um 
utilizador, permite a este último satisfazer 
as obrigações previstas nos artigos 4.º e 7.º, 
concede o reconhecimento como melhor 
prática.

2. A Comissão deve avaliar todos os 
pedidos, tendo em conta informações e 
elementos de prova apresentados pelo 
requerente e pelos fornecedores, 
utilizadores, autoridades, instituições e 
organizações intergovernamentais 
pertinentes, bem como por representantes 
de comunidades indígenas e locais, 
organizações não governamentais e
outros intervenientes, conforme 
adequado. Com base nestas informações e 
elementos de prova, a Comissão deve 
determinar se a combinação dos métodos, 
instrumentos ou mecanismos em causa, 
quando efetivamente utilizada por um 
utilizador, permite a este último satisfazer 
as obrigações previstas nos artigos 4.º e 7.º, 
incluindo as relacionadas com a obtenção 
de prévia informação e consentimento e 
com a partilha justa e equitativa dos 
benefícios com base em termos 
mutuamente acordados, se for caso disso.
A Comissão concede o reconhecimento 
como melhor prática à combinação de 
procedimentos, instrumentos ou 
mecanismos relativamente aos quais foi 
apresentado um pedido, caso esta 
combinação permita aos utilizadores 
cumprir as suas obrigações e o faça de 
uma forma mais fiável e eficiente do que 
outras combinações existentes ou 
emergentes.
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Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos casos em que os recursos 
genéticos ou os conhecimentos 
tradicionais associados a estes tiverem o 
potencial de conduzir ao desenvolvimento 
de medicamentos de interesse para o 
fornecedor e relevantes para o direito 
humano de gozar das melhores condições 
de saúde possíveis, o acesso a estes 
produtos a preços comportáveis pode 
constituir um aspeto importante da 
partilha justa e equitativa dos benefícios, 
e as melhores práticas nas áreas 
pertinentes devem ter este facto em 
consideração.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Nos casos em que os recursos 
genéticos ou os conhecimentos 
tradicionais associados a estes possam 
influenciar a segurança alimentar, por 
exemplo conduzindo a restrições para os 
agricultores em termos de possibilidades 
de voltar a semear ou trocar sementes, 
evitar estas influências negativas pode 
constituir um aspeto importante da 
partilha justa e equitativa dos benefícios, 
e as melhores práticas em áreas 
pertinentes devem ter este facto em 
consideração.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Podem ser efetuados controlos caso uma 
autoridade competente esteja na posse de 
informações relevantes, inclusive com base 
em preocupações fundamentadas de 
terceiros, sobre o incumprimento do 
presente regulamento por um utilizador.

3. Devem ser efetuados controlos caso uma 
autoridade competente esteja na posse de 
informações relevantes, inclusive com base 
em preocupações fundamentadas de 
terceiros, sobre o incumprimento do 
presente regulamento por um utilizador.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Multas; (a) Multas proporcionais ao valor da 
utilização dos recursos genéticos em 
causa;

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Suspensão imediata das atividades 
ligadas a utilizações específicas;

(b) Suspensão imediata das atividades 
ligadas a utilizações específicas, incluindo 
a comercialização de produtos baseados 
em recursos genéticos e em 
conhecimentos tradicionais associados a 
estes;

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem 
cooperar entre si, com as autoridades 
administrativas dos países terceiros e com 
a Comissão, a fim de garantir o 
cumprimento do presente regulamento 

1. As autoridades competentes devem 
cooperar entre si, com as autoridades 
administrativas dos países terceiros e com 
a Comissão, a fim de reforçar a 
coordenação eficaz e garantir o 
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pelos utilizadores. cumprimento do presente regulamento 
pelos utilizadores. Esta cooperação deve 
igualmente ser desenvolvida com outros 
intervenientes relevantes, incluindo 
coletividades, organizações não 
governamentais e representantes das 
comunidades indígenas e locais, quando 
tal se considere importante para a correta 
aplicação do Protocolo de Nagoia e do 
presente regulamento.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem 
trocar informações sobre as deficiências 
graves detetadas pelos controlos referidos 
no artigo 9.º, n.º 1, e sobre os tipos de 
sanções impostas nos termos do artigo 11.º 
com as autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e com a Comissão.

2. As autoridades competentes devem 
receber informações por parte dos 
intervenientes relevantes e trocar 
informações entre si sobre as deficiências 
graves detetadas pelos controlos referidos 
no artigo 9.º, n.º 1, e sobre os tipos de 
sanções impostas nos termos do artigo 11.º 
com as autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e com a Comissão.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º°2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão deve procurar celebrar 
acordos com o Instituto Europeu de 
Patentes e com a Organização Mundial 
da Propriedade Intelectual, a fim de 
garantir que as referências a recursos 
genéticos e às suas origens são incluídas 
nos registos de patentes.
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Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Plataforma da União sobre o acesso Plataforma da União sobre o acesso e a 
partilha dos benefícios

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É estabelecida uma plataforma da União 
sobre o acesso aos recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados aos 
recursos genéticos. 

1. É estabelecida uma plataforma da União 
sobre o acesso aos recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados aos 
recursos genéticos e sobre a partilha justa 
e equitativa dos benefícios.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A plataforma da União deve contribuir 
para racionalizar as condições de acesso a 
nível da União, favorecendo uma discussão 
sobre as questões conexas, nomeadamente 
a conceção e a eficácia dos regimes de 
acesso estabelecidos pelos 
Estados-Membros, o acesso simplificado 
para a investigação não comercial, as 
práticas de acesso das coleções na União, o 
acesso das partes interessadas da União em 
países terceiros e o intercâmbio de 
melhores práticas.

2. A plataforma da União deve contribuir 
para racionalizar as condições de acesso a 
nível da União, favorecendo uma discussão 
sobre as questões conexas, nomeadamente 
a conceção e a eficácia dos regimes de 
acesso estabelecidos pelos 
Estados-Membros, a promoção de 
investigação que contribua para a 
conservação e para a utilização 
sustentável da diversidade biológica, 
especialmente em países em 
desenvolvimento, incluindo o acesso 
simplificado para a investigação não 
comercial, as práticas de acesso das 
coleções na União, o acesso das partes 
interessadas da União em países terceiros 
com base nos termos mutuamente 
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acordados após a obtenção da prévia 
informação e consentimento, as práticas 
de partilha dos benefícios, a aplicação e 
maior desenvolvimento de melhores 
práticas e o funcionamento de acordos em 
matéria de resolução de litígios.

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada Estado-Membro e a Comissão 
podem designar um membro efetivo para 
os representar na plataforma da União. As 
partes interessadas e outros peritos em 
matérias abordadas no presente 
regulamento podem ser convidados, se 
adequado.

4. Cada Estado-Membro e a Comissão 
podem designar um membro efetivo para 
os representar na plataforma da União. As 
partes interessadas, os representantes de 
organizações intergovernamentais e não 
governamentais pertinentes e outros 
peritos em matérias abordadas no presente 
regulamento devem ser convidados, se 
adequado.

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Compilar um catálogo dos recursos 
genéticos disponíveis originários de cada 
Estado-Membro, na aceção do artigo 7.º 
da Convenção sobre Biodiversidade, para 
conhecer a sua biodiversidade; encorajam 
assim os países terceiros a elaborar um 
catálogo de recursos genéticos com o 
objetivo de melhorar a transparência no 
acesso por parte dos utilizadores.
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Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 14 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Assegurar que, em situações em que 
os recursos genéticos e os conhecimentos 
tradicionais associados a estes sejam 
utilizados de forma ilegal, ou em 
incumprimento da prévia informação e 
consentimento ou dos termos mutuamente 
acordados, aqueles que tiverem 
competência para conceder acesso a 
recursos genéticos e assinar termos 
mutuamente acordados têm direito a 
interpor uma ação para prevenir ou 
cessar essa utilização, incluindo através 
de ações inibitórias, e pedir indemnização 
por quaisquer danos daí resultantes, bem 
como pela apreensão dos recursos 
genéticos em causa, se for caso disso. 

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 14 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-C) Incentivar os utilizadores e os 
fornecedores a canalizarem os benefícios 
decorrentes da utilização dos recursos 
genéticos para a conservação da 
diversidade biológica e a utilização 
sustentável dos seus componentes.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 14 – alínea d-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-D) Apoiar a cooperação regional em 
matéria de partilha de benefícios 
relativamente aos recursos genéticos 
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transfronteiriços e conhecimentos 
tradicionais associados a estes.

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 14 – alínea d-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-E) Exortar, uma vez que tenha entrado 
em funcionamento o Fundo que a 
Convenção sobre a Biodiversidade prevê 
criar ou qualquer outro fundo que venha 
a ser criado neste domínio, a que os 
referidos fundos contemplem rubricas de 
financiamento para a investigação e a 
elaboração dos catálogos de recursos 
genéticos.

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 14-A – título (novo)

Texto da Comissão Alteração

Fundo da União para a Partilha dos 
Benefícios

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 14-A – n.º 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. É estabelecido o Fundo da União para 
a Partilha dos Benefícios.
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Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 14-A – n.º 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

2. O Fundo obtém receitas provenientes
da aplicação do artigo 4.º, n.º 1, alínea c).

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 14-A – n.º 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar
atos delegados a fim de estabelecer os 
procedimentos para a aplicação e 
funcionamento do Fundo da União para 
a Partilha dos Benefícios, com vista a 
financiar a conservação da biodiversidade 
a nível mundial. 

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 15-A – título (novo)

Texto da Comissão Alteração

Fórum de Consulta

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 15-A – n.º 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve assegurar que, aquando 
da aplicação do regulamento, é 
assegurada uma participação equilibrada 
dos representantes dos Estados-Membros 
e de organizações de fornecedores, 
associações de utilizadores, organizações 
intergovernamentais e não 
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governamentais pertinentes, bem como de 
representantes das comunidades 
indígenas e locais. Todas estas partes 
devem contribuir, nomeadamente, para a 
definição e revisão de atos delegados nos 
termos dos artigos 4.º, n.º 5, 9.º, n.º 8 e 
14.º-A, n.º 3, e para a aplicação dos 
artigos 5.º, 7.º e 8.º e eventuais diretrizes 
para o estabelecimento de termos 
mutuamente acordados. Estas partes 
reúnem-se num Fórum de Consulta. O 
regulamento interno do Fórum é 
elaborado pela Comissão. 

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)
Diretiva 2008/99/CE
Artigo 3 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

16-A. É aditada a seguinte alínea ao 
artigo 3.º da Diretiva 2008/99/CE, com 
efeitos a partir de …*:
«(i-A) A biopirataria.»
* JO: um ano após a data de entrada em 
vigor do presente regulamento.

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 16-B (novo)
Diretiva 2008/99/CE
Anexo A – travessão (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-B. É aditado o seguinte travessão ao 
anexo A da Diretiva 2008/99/CE, com 
efeitos a partir de …*:
«–O Regulamento (UE) n.º …/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
…, relativo ao acesso aos recursos 
genéticos e à partilha justa e equitativa 
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dos benefícios decorrentes da sua 
utilização na União.»
* JO: um ano após a data de entrada em 
vigor do presente regulamento.
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