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Изменение 77
Анна Росбак

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2 a) Европейският съюз признава 
взаимозависимостта на всички 
държави по отношение на 
генетичните ресурси в областта на 
прехраната и земеделието, както и 
специфичното им естество и 
значение за постигане на 
продоволствена сигурност в световен 
мащаб и за устойчивото развитие на 
селското стопанство в контекста на 
намаляване на бедността и 
изменението на климата, и отчита 
основната роля на Международния 
договор за растителни генетични 
ресурси за прехрана и земеделие и 
Комисията на ФАО по генетични 
ресурси за прехрана и земеделие в това 
отношение.

Or. en

Обосновка

В настоящия регламент следва да се отбележи значението по отношение на 
продоволствената сигурност на генетичните ресурси за прехрана и земеделие и 
тяхнята важност за адаптирането към изменението на климата.

Изменение 78
Анна Росбак

Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2 б) Призната практика е да се 
обменят всички растителни 
генетични ресурси за прехрана и 



PE513.008v01-00 4/77 AM\937380BG.doc

BG

земеделие за целите на научни 
изследвания, отглеждане на животни 
и обучение при реда и условията на 
стандартното споразумение за 
трансфер на генетичен материал 
(ССТМ), създадено по силата на 
Международния договор за 
растителни генетични ресурси за 
прехрана и земеделие, както се 
определя в Меморандума за 
разбирателство за създаването на 
европейска интегрирана система на 
генетични банки; в съответствие с 
член 4.3 от Протокола се признава, че 
такава практика подкрепя 
Конвенцията и Протокола и не е в 
противоречие с тях.

Or. en

Изменение 79
Анна Росбак

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3 a) Компетенциите и 
отговорността за практическото 
прилагане на мерките за запазване на 
достъпа на коренното население и 
местните общности и за 
договореностите относно 
споделянето на ползите остават на 
държавите членки и техните 
съдилища.

Or. en

Обосновка

Традиционните познания са в компетенциите на държавите членки и не следва да се 
разглеждат в настоящия регламент.
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Изменение 80
Павел Поц, Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Протоколът от Нагоя към 
Конвенцията за биологичното 
разнообразие, отнасящ се за достъпа до 
генетични ресурси и за справедливото и 
равноправно разпределение на ползите, 
произтичащи от тяхното използване
(наричан по-долу „Протокола от 
Нагоя“) е международен договор, 
сключен на 29 октомври 2010 г. от 
страните по Конвенцията. С Протокола 
от Нагоя значително се разширяват 
общите правила на Конвенцията 
относно достъпа и споделянето на
ползите от използването на генетични 
ресурси и на традиционни знания във 
връзка с генетичните ресурси.

(6) Протоколът от Нагоя към 
Конвенцията за биологичното 
разнообразие, отнасящ се за достъпа до 
генетични ресурси и за справедливото и 
равноправно разпределение на ползите, 
произтичащи от тяхното използване
(наричан по-долу „Протокола от 
Нагоя“) е международен договор, 
сключен на 29 октомври 2010 г. от 
страните по Конвенцията. С Протокола 
от Нагоя значително се разширяват 
общите правила на Конвенцията 
относно достъпа и споделянето на
паричните и непаричните ползи от 
използването и евентуална последваща 
комерсиализация на генетични ресурси 
и на традиционни знания във връзка с 
генетичните ресурси.

Or. en

Обосновка

Непаричните ползи следва най-малкото да бъдат отбелязани в съображенията, тъй 
като са част от Протокола от Нагоя (член 5). Добавянето на „евентуална“ преди 
„последваща комерсиализация“ посочва, че комерсиализацията не съпътства 
задължително използването (и действително е много по-рядка от нетърговското 
използване). 

Изменение 81
Анна Росбак

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Протоколът от Нагоя към (6) Протоколът от Нагоя към 
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Конвенцията за биологичното 
разнообразие, отнасящ се за достъпа до 
генетични ресурси и за справедливото и 
равноправно разпределение на ползите, 
произтичащи от тяхното използване
(наричан по-долу „Протокола от 
Нагоя“) е международен договор, 
сключен на 29 октомври 2010 г. от 
страните по Конвенцията. С Протокола 
от Нагоя значително се разширяват 
общите правила на Конвенцията 
относно достъпа и споделянето на 
ползите от използването на генетични 
ресурси и на традиционни знания във 
връзка с генетичните ресурси.

Конвенцията за биологичното 
разнообразие, отнасящ се за достъпа до 
генетични ресурси и за справедливото и 
равноправно разпределение на ползите, 
произтичащи от тяхното използване
(наричан по-долу „Протокола от 
Нагоя“) е международен договор, 
сключен на 29 октомври 2010 г. от 
страните по Конвенцията. С Протокола 
от Нагоя допълнително се 
разработват общите правила на 
Конвенцията относно достъпа и 
споделянето на ползите от използването 
на генетични ресурси и на традиционни 
знания във връзка с генетичните 
ресурси.

Or. en

Обосновка

Както се посочва в член 3 от Протокола от Нагоя, Протоколът прилага член 15 от 
Конвенцията за биологичното разнообразие и следователно не може да разшири 
общите правила, съдържащи се в този член на Конвенцията.

Изменение 82
Криста Клас, Херберт Дорфман, Елизабет Йегле, Елизабет Кьостингер

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Протоколът от Нагоя към 
Конвенцията за биологичното 
разнообразие, отнасящ се за достъпа до 
генетични ресурси и за справедливото и 
равноправно разпределение на ползите, 
произтичащи от тяхното използване
(наричан по-долу „Протокола от 
Нагоя“) е международен договор, 
сключен на 29 октомври 2010 г. от 
страните по Конвенцията. С Протокола 
от Нагоя значително се разширяват
общите правила на Конвенцията 
относно достъпа и споделянето на 

(6) Протоколът от Нагоя към 
Конвенцията за биологичното 
разнообразие, отнасящ се за достъпа до 
генетични ресурси и за справедливото и 
равноправно разпределение на ползите, 
произтичащи от тяхното използване
(наричан по-долу „Протокола от 
Нагоя“) е международен договор, 
сключен на 29 октомври 2010 г. от 
страните по Конвенцията. С Протокола 
от Нагоя се определят по-подробно
общите правила на Конвенцията 
относно достъпа и споделянето на 
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ползите от използването на генетични 
ресурси и на традиционни знания във 
връзка с генетичните ресурси.

ползите от използването на генетични 
ресурси и на традиционни знания във 
връзка с генетичните ресурси.

Or. de

Изменение 83
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Протоколът от Нагоя към 
Конвенцията за биологичното 
разнообразие, отнасящ се за достъпа до 
генетични ресурси и за справедливото и 
равноправно разпределение на ползите, 
произтичащи от тяхното използване
(наричан по-долу „Протокола от 
Нагоя“) е международен договор, 
сключен на 29 октомври 2010 г. от 
страните по Конвенцията. С Протокола 
от Нагоя значително се разширяват
общите правила на Конвенцията 
относно достъпа и споделянето на 
ползите от използването на генетични 
ресурси и на традиционни знания във 
връзка с генетичните ресурси.

(6) Протоколът от Нагоя към 
Конвенцията за биологичното 
разнообразие, отнасящ се за достъпа до 
генетични ресурси и за справедливото и 
равноправно разпределение на ползите, 
произтичащи от тяхното използване
(наричан по-долу „Протокола от 
Нагоя“) е международен договор, 
сключен на 29 октомври 2010 г. от 
страните по Конвенцията. С Протокола 
от Нагоя допълнително се уточняват
общите правила на Конвенцията 
относно достъпа и споделянето на 
ползите от използването на генетични 
ресурси и на традиционни знания във 
връзка с генетичните ресурси.

Or. en

Изменение 84
Павел Поц, Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Протоколът от Нагоя към 
Конвенцията за биологичното 
разнообразие, отнасящ се за достъпа до 

(6) Протоколът от Нагоя към 
Конвенцията за биологичното 
разнообразие, отнасящ се за достъпа до 
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генетични ресурси и за справедливото и 
равноправно разпределение на ползите, 
произтичащи от тяхното използване
(наричан по-долу „Протокола от 
Нагоя“) е международен договор, 
сключен на 29 октомври 2010 г. от 
страните по Конвенцията. С Протокола 
от Нагоя значително се разширяват
общите правила на Конвенцията 
относно достъпа и споделянето на 
ползите от използването на генетични 
ресурси и на традиционни знания във 
връзка с генетичните ресурси.

генетични ресурси и за справедливото и 
равноправно разпределение на ползите, 
произтичащи от тяхното използване
(наричан по-долу „Протокола от 
Нагоя“) е международен договор, 
сключен на 29 октомври 2010 г. от 
страните по Конвенцията. С Протокола 
от Нагоя допълнително се уточняват
общите правила на Конвенцията 
относно достъпа и споделянето на 
ползите от използването на генетични 
ресурси и на традиционни знания във 
връзка с генетичните ресурси.

Or. en

Обосновка

Както се посочва в член 3 от Протокола от Нагоя, Протоколът прилага член 15 от 
Конвенцията за биологичното разнообразие и следователно не може да разшири 
общите правила, съдържащи се в този член.

Изменение 85
Гербен-Ян Гербранди

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8 a) Неразрешено придобиване на 
генетични ресурси или неразрешено 
използване или последваща 
комерсиализация на продукти на 
базата на тези ресурси или на 
традиционни знания във връзка с тях 
следва да бъдат забранени.

Or. en

Обосновка

Дължимата грижа, която установява Комисията, трябва да се придружава от обща 
забрана на незаконно използване на генетичните ресурси. Това обръща 
докозателствената тежест, какъвто вече е случаят с незаконния дървен материал 
(Регламент (ЕС) № 995/2010) и с ННН риболова, като улеснява работата на 
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съдебната система и правоприлагането от съответните компетентни национални 
органи.

Изменение 86
Гербен-Ян Гербранди

Предложение за регламент
Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8 б) Неразрешено придобиване на 
генетични ресурси или неразрешено 
използване или последваща 
комерсиализация на продукти на 
основата на тези ресурси или на 
традиционни знания във връзка с тях 
са предмет на наказателни санкции в 
съответствие с Директива 
2008/99/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 19 ноември 2008 г. 
относно защитата на околната среда 
чрез наказателно право1.
__________________
1 OВ L 328, 6.12.2008 г., стp. 28

Or. en

Обосновка

Забраната трябва да бъде придружена от възпиращи в достатъчна степен санкции. 
Предложението на Комисията оставя това изцяло на преценката на държавите 
членки; то не предвижда наказателни санкции, а само глоби, преустановяване на 
дейността и конфискуване на генетичните ресурси.

Изменение 87
Криста Клас, Херберт Дорфман, Елизабет Йегле, Елизабет Кьостингер

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Важно е да се дефинира, в (11) Важно е да се дефинира, в 
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съответствие с Протокола от Нагоя, че
понятието „използване на генетични 
ресурси“ означава научно-
изследователска и развойна дейност във 
връзка с генетичния или биохимичен 
състав на образци от генетичен 
материал, което включва научно-
изследователска и развойна дейност 
върху изолирани съставки, извлечени 
от генетичен материал, придобит в 
страна по Протокола от Нагоя.

съответствие с Протокола от Нагоя, че
понятието „използване на генетични 
ресурси“ означава научно-
изследователска и развойна дейност във 
връзка с генетичния или биохимичен 
състав на генетичните ресурси.

Or. de

Изменение 88
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Важно е да се дефинира, в 
съответствие с Протокола от Нагоя, че
понятието „използване на генетични 
ресурси“ означава научно-
изследователска и развойна дейност във 
връзка с генетичния или биохимичен 
състав на образци от генетичен 
материал, което включва научно-
изследователска и развойна дейност 
върху изолирани съставки, извлечени 
от генетичен материал, придобит в 
страна по Протокола от Нагоя.

(11) Важно е да се дефинира, в 
съответствие с Протокола от Нагоя, че
понятието „използване на генетични 
ресурси“ означава научно-
изследователска и развойна дейност във 
връзка с генетичния или биохимичен 
състав на генетични ресурси.

Or. en

Изменение 89
Павел Поц

Предложение за регламент
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Важно е да се дефинира, в 
съответствие с Протокола от Нагоя, че
понятието „използване на генетични 
ресурси“ означава научно-
изследователска и развойна дейност във 
връзка с генетичния или биохимичен 
състав на образци от генетичен 
материал, което включва научно-
изследователска и развойна дейност 
върху изолирани съставки, извлечени 
от генетичен материал, придобит в 
страна по Протокола от Нагоя.

(11) Важно е да се дефинира, в 
съответствие с Протокола от Нагоя, че
понятието „използване на генетични 
ресурси“ означава научно-
изследователска и развойна дейност във 
връзка с генетичния или биохимичен 
състав на генетични ресурси.

Or. en

Обосновка

Неясното определение за „използване“, както е посочено в член 3, параграф 6, оставя 
опасно поле за интерпретации. Определението за „използване“ от Протокола от 
Нагоя следва да се приложи и да се гарантира последователната употреба на 
термина. Това съображение следва да отразява определението за „използването на 
генетични ресурси“ съгласно член 3 от регламента, за да се избегне подвеждащо 
тълкуване и да се осигури съответствие с определението на „използване“, предвидено 
в член 2 от Протокола от Нагоя.

Изменение 90
Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Важно е да се дефинира, в 
съответствие с Протокола от Нагоя, че
понятието „използване на генетични 
ресурси“ означава научно-
изследователска и развойна дейност във 
връзка с генетичния или биохимичен 
състав на образци от генетичен 
материал, което включва научно-
изследователска и развойна дейност 
върху изолирани съставки, извлечени 

(11) Важно е да се дефинира, в 
съответствие с Протокола от Нагоя, че
понятието „използване на генетични 
ресурси“ означава научно-
изследователска и развойна дейност във 
връзка с генетичния или биохимичен 
състав на генетични ресурси.
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от генетичен материал, придобит в 
страна по Протокола от Нагоя.

Or. en

Изменение 91
Анна Росбак

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Понастоящем няма 
международно приета дефиниция на 
понятието „традиционни знания във 
връзка с генетичните ресурси“ или на 
термина „притежаване“ на такива 
знания от коренни или местни 
общности.  Международните 
дефиниции на тези термини и 
концепции са предмет на преговори в 
Междуправителствения комитет на 
Световната организация за 
интелектуална собственост. По тази 
причина, за да се осигури гъвкавост и 
правна сигурност за доставчиците и 
ползвателите на генетични ресурси, в 
настоящия Регламент следва да се 
имат предвид традиционните знания 
във връзка с генетичните ресурси във 
вида, в който те са описани в 
договорите за споделяне на ползите.

заличава се

Or. en

Обосновка

Традиционните познания са в компетенциите на държавите членки и не следва да се 
разглеждат в настоящия регламент.

Изменение 92
Анна Росбак
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Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С оглед осигуряване на реално 
прилагане на Протокола от Нагоя, 
всички ползватели на генетични ресурси
и на традиционни знания във връзка с 
такива ресурси следва да упражняват 
надлежно усърдие, за да се гарантира, че 
използваните генетични ресурси и 
свързаните с тях традиционни 
знания са придобити в съответствие с 
действащите нормативни изисквания, 
както и да се осигури, в съответните 
случаи, споделяне на ползите. Но като 
се има предвид разнообразието на 
видовете ползватели в ЕС, не е уместно 
да се задължават всички потребители да 
предприемат едни и същи мерки за 
упражняване на надлежно усърдие. Ето 
защо следва да бъдат формулирани 
минимално необходимите 
характеристики на мерките за надлежно 
усърдие. За избора от страна на 
ползвателите на конкретни варианти по 
отношение на прилаганите инструменти 
и мерки следва да се съдейства чрез 
признаването на най-добри практики, 
както и чрез допълнителни мерки, 
изразяващи се в секторни правилници за 
поведение, типови договорни клаузи и 
указания, с оглед подобряване на 
правната сигурност и снижаване на 
разходите. Задължението на 
ползвателите да съхраняват информация 
относно достъпа и споделянето на 
ползите следва да бъде ограничено във 
времето, в съответствие с времевия 
обхват на евентуално нововъведение.

(14) С оглед осигуряване на реално 
прилагане на Протокола от Нагоя, 
всички ползватели на генетични ресурси 
следва да упражняват надлежно 
усърдие, за да се гарантира, че 
използваните генетични ресурси са 
придобити в съответствие с 
действащите нормативни изисквания, 
както и да се осигури, в съответните 
случаи, споделяне на ползите. Но като 
се има предвид разнообразието на 
видовете ползватели в ЕС, не е уместно 
да се задължават всички потребители да 
предприемат едни и същи мерки за 
упражняване на надлежно усърдие. Ето 
защо следва да бъдат формулирани 
минимално необходимите 
характеристики на мерките за надлежно 
усърдие. За избора от страна на 
ползвателите на конкретни варианти по 
отношение на прилаганите инструменти 
и мерки следва да се съдейства чрез 
признаването на най-добри практики, 
както и чрез допълнителни мерки, 
изразяващи се в секторни правилници за 
поведение, типови договорни клаузи и 
указания, с оглед подобряване на 
правната сигурност и снижаване на 
разходите. Задължението на 
ползвателите да съхраняват информация 
относно достъпа и споделянето на 
ползите следва да бъде ограничено във 
времето, в съответствие с времевия 
обхват на евентуално нововъведение.

Or. en

Обосновка

Традиционните познания са в компетенциите на държавите членки и не следва да се 
разглеждат в настоящия регламент.
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Изменение 93
Криста Клас, Херберт Дорфман, Елизабет Йегле, Елизабет Кьостингер

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С оглед осигуряване на реално 
прилагане на Протокола от Нагоя, 
всички ползватели на генетични ресурси 
и на традиционни знания във връзка с 
такива ресурси следва да упражняват 
надлежно усърдие, за да се гарантира, 
че използваните генетични ресурси и 
свързаните с тях традиционни знания са 
придобити в съответствие с 
действащите нормативни изисквания, 
както и да се осигури, в съответните 
случаи, споделяне на ползите. Но като 
се има предвид разнообразието на 
видовете ползватели в ЕС, не е уместно 
да се задължават всички потребители
да предприемат едни и същи мерки за 
упражняване на надлежно усърдие. Ето 
защо следва да бъдат формулирани 
минимално необходимите 
характеристики на мерките за 
надлежно усърдие. За избора от 
страна на ползвателите на 
конкретни варианти по отношение 
на прилаганите инструменти и мерки 
следва да се съдейства чрез 
признаването на най-добри практики, 
както и чрез допълнителни мерки, 
изразяващи се в секторни правилници 
за поведение, типови договорни клаузи 
и указания, с оглед подобряване на 
правната сигурност и снижаване на 
разходите. Задължението на 
ползвателите да съхраняват информация 
относно достъпа и споделянето на 
ползите следва да бъде ограничено във 
времето, в съответствие с времевия 
обхват на евентуално нововъведение.

(14) С оглед осигуряване на реално 
прилагане на Протокола от Нагоя, 
всички ползватели на генетични ресурси 
и на традиционни знания във връзка с 
такива ресурси следва да полагат 
дължима грижа, за да се гарантира, че 
използваните генетични ресурси и 
свързаните с тях традиционни знания са 
придобити в съответствие с 
действащите нормативни изисквания, 
както и да се осигури, в съответните 
случаи, споделяне на ползите. Но като 
се има предвид разнообразието на 
видовете ползватели в Съюза, не е 
уместно да се задължават всички
ползватели да предприемат едни и същи 
мерки за упражняване на дължима 
грижа. Такъв е случаят по-конкретно 
при последващи ползватели, когато 
задължението за дължима грижа
следва да се прилага само когато 
такива ползватели имат достъп до и 
използват генетични ресурси под 
формата, в която до тях е имал 
достъп първоначалният ползвател.
Задължението на ползвателите да 
съхраняват информация относно 
достъпа и споделянето на ползите 
следва да бъде ограничено във времето, 
в съответствие с времевия обхват на 
евентуално нововъведение.
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Or. de

Изменение 94
Естер де Ланге

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С оглед осигуряване на реално 
прилагане на Протокола от Нагоя, 
всички ползватели на генетични ресурси 
и на традиционни знания във връзка с 
такива ресурси следва да упражняват 
надлежно усърдие, за да се гарантира, че 
използваните генетични ресурси и 
свързаните с тях традиционни знания са 
придобити в съответствие с 
действащите нормативни изисквания, 
както и да се осигури, в съответните 
случаи, споделяне на ползите. Но като 
се има предвид разнообразието на 
видовете ползватели в ЕС, не е уместно 
да се задължават всички потребители да 
предприемат едни и същи мерки за 
упражняване на надлежно усърдие. Ето 
защо следва да бъдат формулирани 
минимално необходимите 
характеристики на мерките за надлежно 
усърдие. За избора от страна на 
ползвателите на конкретни 
варианти по отношение на 
прилаганите инструменти и мерки
следва да се съдейства чрез 
признаването на най-добри практики, 
както и чрез допълнителни мерки, 
изразяващи се в секторни правилници 
за поведение, типови договорни клаузи 
и указания, с оглед подобряване на 
правната сигурност и снижаване на 
разходите. Задължението на
ползвателите да съхраняват информация 
относно достъпа и споделянето на 
ползите следва да бъде ограничено във 
времето, в съответствие с времевия 

(14) С оглед осигуряване на реално 
прилагане на Протокола от Нагоя, 
всички ползватели на генетични ресурси 
и на традиционни знания във връзка с 
такива ресурси следва да упражняват 
надлежно усърдие, за да се гарантира, че 
използваните генетични ресурси и 
свързаните с тях традиционни знания са 
придобити в съответствие с 
действащите нормативни изисквания, 
както и да се осигури, в съответните 
случаи, споделяне на ползите. Но като 
се има предвид разнообразието на 
видовете ползватели в ЕС, не е уместно 
да се задължават всички потребители да 
предприемат едни и същи мерки за 
упражняване на надлежно усърдие. Ето 
защо следва да бъдат формулирани 
минимално необходимите 
характеристики на мерките за дължима 
грижа. По-специално, в случай на 
последващи ползватели, за които 
задължението за дължима грижа
следва да се прилага само в случай че 
те имат достъп до и използват  
генетични ресурси под формата, до 
която има първоначален достъп 
първият ползвател. Задължението на 
ползвателите да съхраняват информация 
относно достъпа и споделянето на 
ползите следва да бъде ограничено във 
времето, в съответствие с времевия 
обхват на евентуално нововъведение.
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обхват на евентуално нововъведение.

Or. en

Изменение 95
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Важна роля при идентифицирането 
на такива мерки за надлежно усърдие, 
които да са особено подходящи за 
спазване на изискванията на системата 
за прилагане на Протокола от Нагоя с 
висока степен на правна сигурност и 
при ниски разходи, следва да имат най-
добрите практики, разработени от 
ползватели на генетични ресурси. За да 
спазват изискванията, ползвателите 
биха могли да доразвият 
съществуващите правила за достъп и 
споделяне на ползите, разработени за 
нуждите на академичния сектор и 
различните промишлени отрасли.
Например, асоциации на ползватели 
могат да поискат от Комисията да 
признае за най-добра практика дадена 
конкретна комбинация от процедури, 
инструменти или механизми, чието 
прилагане се контролира от съответната 
асоциация. От своя страна, 
компетентните органи на държавите 
членки ще са длъжни да приемат, че 
прилагането от даден ползвател на 
призната най-добра практика намалява 
риска този ползвател да не е спазил 
изискванията и оправдава намаляване на 
съответните проверки. Същото следва 
да бъде валидно и за най-добрите 
практики, възприети от колектива на 
страните по Протокола от Нагоя.

(16) Конкретните решения, взети от 
ползватели относно инструменти и 
мерки, прилагани за упражняване на 
дължима грижа, следва да бъдат 
подкрепяни чрез признаване на най-
добрите практики. Важна роля при 
идентифицирането на такива мерки за 
надлежно усърдие, които да са особено 
подходящи за спазване на изискванията 
на системата за прилагане на Протокола 
от Нагоя с висока степен на правна 
сигурност и при ниски разходи, следва 
да имат най-добрите практики, 
разработени от ползватели на генетични 
ресурси, както и допълнителни мерки 
в подкрепа на секторни кодекси на 
поведение и модели на договорни 
клаузи. За да спазват изискванията, 
ползвателите биха могли да доразвият 
съществуващите правила за достъп и 
споделяне на ползите, разработени за 
нуждите на академичния сектор и 
различните промишлени отрасли.
Например, асоциации на ползватели 
могат да поискат от Комисията да 
признае за най-добра практика дадена 
конкретна комбинация от процедури, 
инструменти или механизми, чието 
прилагане се контролира от съответната 
асоциация. От своя страна, 
компетентните органи на държавите 
членки ще са длъжни да приемат, че 
прилагането от даден ползвател на 
призната най-добра практика намалява 
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риска този ползвател да не е спазил 
изискванията и оправдава намаляване на 
съответните проверки. Същото следва 
да бъде валидно и за най-добрите 
практики, възприети от колектива на 
страните по Протокола от Нагоя.

Or. en

Изменение 96
Павел Поц

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Ползвателите следва да декларират 
в определени моменти от веригата на 
дейностите, формиращи ползването, 
че са упражнили надлежно усърдие.
Подходящи моменти за такова 
деклариране са: получаването на
публични средства за научни
изследвания, при подаване на заявка за 
разрешение за пазарно разпространение 
на продукт, разработен на базата на 
генетични ресурси, или по време на 
комерсиализацията на съответния 
продукт, ако такова разрешение не се 
изисква. По-специално, декларацията, 
подавана при заявка за разрешение за 
пазарно разпространение, не трябва да 
представлява част от разрешителната 
процедура като такава и трябва да бъде 
насочена към компетентни органи, 
определени във връзка с настоящия 
Регламент.

(17) Ползвателите следва да декларират 
в определени моменти от веригата на 
дейностите, че са упражнили дължима 
грижа. Подходящи моменти за такова 
деклариране са: получаването на 
средства за научни изследвания, при
прилагане на правилата за 
интелектуалната собственост в 
съответните национални, регионални 
или международни институции, при
подаване на заявка за разрешение за 
пазарно разпространение на продукт, 
разработен на базата на генетични 
ресурси, или по време на 
комерсиализацията на съответния 
продукт, когато такова разрешение не 
се изисква. По-специално, декларацията, 
подавана при заявка за разрешение за 
пазарно разпространение, не трябва да 
представлява част от разрешителната 
процедура като такава и трябва да бъде 
насочена към компетентни органи, 
определени във връзка с настоящия 
Регламент.

Or. en
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Изменение 97
Павел Поц

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Събирането на генетични ресурси в 
естествена среда се извършва главно с 
нестопанска цел от университетски 
научно-изследователски или 
колекционерски центрове. В голямото 
мнозинство от случаите и в почти 
всички сектори, достъпът до 
новосъбраните генетични ресурси се 
получава чрез посредници, колекции 
или агенти, които придобиват генетични 
ресурси в трети държави.

(18) Събирането на генетични ресурси в 
естествена среда се извършва от 
частни колекционерски центрове и 
дружества, често за търговски цели, 
и от академични изследователи или 
научни институции за нетърговски 
цели. В голямото мнозинство от 
случаите и в почти всички сектори, 
достъпът до новосъбраните генетични 
ресурси се получава чрез посредници, 
колекции или агенти, които придобиват 
генетични ресурси в трети държави.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се направи ясно разграничение между публичните и 
частните/търговските колекционерски центрове; последните не се посочват в 
първоначалния текст, въпреки че те са тези, които имат съществено участие в 
търговското използване на генетичните ресурси.

Изменение 98
Гербен-Ян Гербранди

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Събирането на генетични ресурси в 
естествена среда се извършва главно с 
нестопанска цел от университетски 
научно-изследователски или 
колекционерски центрове. В голямото 
мнозинство от случаите и в почти 
всички сектори, достъпът до 
новосъбраните генетични ресурси се 

(18) Събирането на генетични ресурси в 
естествена среда се извършва както за 
търговски цели и с намерения от 
търговски характер от страна на 
дружества със специфичен експертен 
опит в областта на проучванията, 
реколтата и добива, така и с
нестопанска цел от университетски 
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получава чрез посредници, колекции 
или агенти, които придобиват генетични 
ресурси в трети държави.

научноизследователски или 
колекционерски центрове. В голямото 
мнозинство от случаите и в почти 
всички сектори, достъпът до 
новосъбраните генетични ресурси се 
получава чрез посредници, колекции 
или агенти, които придобиват генетични 
ресурси в трети държави, както за 
търговски, така и за нетърговски 
цели.

Or. en

Обосновка

Има много примери, според TRAFFIC, че (европейски) дружества, участващи в 
научноизследователска и развойна дейност, включително в хранителния, 
парфюмерийния и фармацевтичния сектор, пряко или чрез посредници, работещи в 
страните доставчици, предоставят търговски цели за събиране на генетични ресурси 
в естествена среда.

Изменение 99
Критон Арсенис

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Събирането на генетични ресурси в 
естествена среда се извършва главно с 
нестопанска цел от университетски 
научно-изследователски или 
колекционерски центрове. В голямото 
мнозинство от случаите и в почти 
всички сектори, достъпът до 
новосъбраните генетични ресурси се 
получава чрез посредници, колекции 
или агенти, които придобиват генетични 
ресурси в трети държави.

(18) Събирането на генетични ресурси в 
естествена среда се извършва главно с 
нестопанска цел от университетски 
научноизследователски или 
колекционерски центрове. В голямото 
мнозинство от случаите и в почти 
всички сектори, достъпът до 
новосъбраните генетични ресурси се 
получава чрез посредници, колекции 
или агенти, които придобиват генетични 
ресурси в трети държави. Настоящият 
регламент следва да гарантира, че 
разпоредбите за взаимно 
договорените условия за първоначален 
достъп в случай на прехвърляне на 
трета страна се спазват от всички 
заинтересовани страни. За тази цел 
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последващото използване или 
комерсиализация също изискват 
предварително информирано съгласие 
и взаимно договорени условия.

Or. en

Изменение 100
Павел Поц

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Колекциите представляват големи 
доставчици на генетични ресурси и 
свързани с тях традиционни знания, 
използвани в ЕС. Необходимо е да бъде 
създадена система от ползващи се с 
доверие колекции в ЕС. Тази система 
следва да гарантира, че колекциите, 
включени в Европейския регистър на
ползващи се с доверие колекции, реално 
прилагат мерки за доставяне на трети 
лица само на такива образци, които са 
придружени с документация, 
удостоверяваща законно придобиване, 
както и за определяне на взаимно 
договорени условия, когато това е 
необходимо. Системата от ползващи се 
с доверие в ЕС колекции значително ще 
намали риска от използване в ЕС на 
незаконно придобити генетични 
ресурси. Компетентните органи на 
държавите членки ще са длъжни да 
проверяват дали дадена колекция 
съответства на изискванията за 
признаване като ползваща се с доверие
в ЕС колекция. За ползвателите, 
придобили генетични ресурси от 
колекция, включена в Европейския 
регистър, следва да се счита че са 
упражнили надлежно усърдие по 
отношение на намирането на цялата 
необходима информация. Това би било 

(19) Колекциите представляват големи 
доставчици на генетични ресурси и 
свързани с тях традиционни знания, 
използвани в ЕС. Необходимо е да бъде 
създадена система от регистрирани
колекции в ЕС. Тази система следва да 
гарантира, че колекциите, включени в 
Европейския регистър на регистрирани
колекции, реално прилагат мерки за 
доставяне на трети лица само на такива 
образци, които са придружени с 
документация, удостоверяваща законно 
придобиване, както и за определяне на 
взаимно договорени условия, когато 
това е необходимо. Системата от
регистрирани в ЕС колекции 
значително ще намали риска от 
използване в ЕС на незаконно 
придобити генетични ресурси.
Компетентните органи на държавите
членки ще са длъжни да проверяват 
дали дадена колекция съответства на 
изискванията за признаване като
регистрирана в ЕС колекция. За 
ползвателите, придобили генетични 
ресурси от колекция, включена в 
Европейския регистър, следва да се 
счита че са упражнили надлежно 
усърдие по отношение на намирането на 
цялата необходима информация. Това 
би било особено благоприятно за 
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особено благоприятно за академичните 
научно-изследователски организации, 
както и за малките и средни 
предприятия.

академичните научно-изследователски 
организации, както и за малките и 
средни предприятия.

Or. en

Обосновка

Тъй като терминът „ползващи се с доверие“ е прекалено широк, за предпочитане е 
по-неутрален термин като „регистрирани“. 

Изменение 101
Кристина Гутиерес-Кортинес, Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Компетентните органи в държавите 
членки следва да проверяват дали 
ползвателите спазват своите 
задължения. Във връзка с тези проверки, 
компетентните органи следва да 
приемат международно признати 
сертификати за съответствие с 
изискванията като доказателство, че 
съответните генетични ресурси са 
придобити законно и че са определени 
взаимно договорени условия.
Компетентните органи следва, също 
така, да съхраняват информация за 
проверките и съответната информация 
следва да бъде достъпна в съответствие 
с Директива 2003/4/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 28 януари 
2003 г. относно обществения достъп до 
информация за околната среда.13

(20) Компетентните органи в държавите 
членки следва да проверяват дали 
ползвателите спазват своите 
задължения. Във връзка с тези проверки, 
компетентните органи следва да 
приемат международно признати 
сертификати за съответствие с 
изискванията като доказателство, че 
съответните генетични ресурси са 
придобити законно и че са определени 
взаимно договорени условия. Когато не 
е наличен международен сертификат, 
други допустими от 
законодателството форми на 
съответствието следва да се считат 
за доказателство, че съответните 
генетични ресурси са придобити 
законно и че са определени взаимно 
договорени условия. Компетентните 
органи следва, също така, да съхраняват 
информация за проверките и 
съответната информация следва да бъде 
достъпна в съответствие с Директива 
2003/4/EО на Европейския парламент и 
на Съвета от 28 януари 2003 г. относно 
обществения достъп до информация за 



PE513.008v01-00 22/77 AM\937380BG.doc

BG

околната среда.13

Or. en

Изменение 102
Критон Арсенис

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22 a) Принципът за споделяне на 
ползите, залегнал в член 10 от 
Протокола от Нагоя, следва да бъде 
прилаган от Съюза до създаването на 
световен многостранен механизъм, 
както е предвидено в Протокола. До 
създаването на световен 
многостранен механизъм за споделяне 
на ползите, следва да се установи 
фонд на Съюза за споделяне на 
ползите с цел събиране на приноса за 
поделяне на ползите и насочването 
му към опазването на биологичното 
разнообразие в световен мащаб. За 
тази цел, правомощието за приемане 
на актове в съответствие с член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да бъде 
делегирано на Комисията по 
отношение на подробните критерии 
и правила за споделяне на ползите в 
ситуации, в които генетичните 
ресурси произхождат от области 
извън юрисдикцията на държавите 
членки или не може да бъде 
установена държавата по произход на 
тези ресурси, или не е възможно да се 
предостави или получи предварително 
информирано съгласие. От особено 
значение е Комисията да проведе 
подходящи консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
Комисията, при подготовката и 
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изготвянето на делегирани актове, 
следва да осигурява едновременно, 
своевременно и подходящо предаване 
на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 103
Анна Росбак

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Целите на настоящия Регламент са 
да се сведе до минимум рискът от 
използване в ЕС на незаконно 
придобити генетични ресурси или 
свързани с тях традиционни знания, 
както и да се подкрепи справедливото и 
равноправно споделяне на ползите, 
произтичащи от използването на 
генетични ресурси или свързани с тях 
традиционни знания, въз основа на 
взаимно договорени условия. Тези цели 
не могат да бъдат постигнати поотделно 
от държавите членки, и следователно, 
по причини свързани с техния мащаб и с 
оглед да се осигури функционирането 
на вътрешноевропейския пазар, могат да 
бъдат по-добре постигнати на 
равнището на ЕС. Следователно, ЕС 
може да приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, 
формулиран в член 5 от Договора за 
Европейския съюз. В съответствие с 
формулирания в същия член принцип на 
пропорционалност, настоящият
Регламент не надхвърля необходимото 
за постигането на тези цели.

(28) Целите на настоящия регламент са 
да се сведе до минимум рискът от 
използване в ЕС на незаконно 
придобити генетични ресурси, както и 
да се подкрепи справедливото и 
равноправно споделяне на ползите, 
произтичащи от използването на 
генетични ресурси, въз основа на 
взаимно договорени условия. Тези цели 
не могат да бъдат постигнати поотделно 
от държавите членки, и следователно, 
по причини свързани с техния мащаб и с 
оглед да се осигури функционирането 
на вътрешноевропейския пазар, могат да 
бъдат по-добре постигнати на 
равнището на ЕС. Следователно, ЕС 
може да приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, 
формулиран в член 5 от Договора за 
Европейския съюз. В съответствие с 
формулирания в същия член принцип на 
пропорционалност, настоящият 
Регламент не надхвърля необходимото 
за постигането на тези цели.

Or. en
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Обосновка

Традиционните познания са в компетенциите на държавите членки и не следва да се 
разглеждат в настоящия регламент.

Изменение 104
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия Регламент се въвеждат 
правила, регулиращи достъпа до и 
споделянето на ползите от генетичните 
ресурси и традиционните знания във 
връзка с генетичните ресурси, в 
съответствие с разпоредбите на 
Протокола от Нагоя към Конвенцията за 
биологичното разнообразие, отнасящ се 
за достъпа до генетични ресурси и 
справедливото и равноправно 
разпределение на ползите, произтичащи 
от тяхното използване.

С настоящия регламент се въвеждат 
правила, регулиращи съответствието 
с достъпа до и споделянето на ползите 
от генетичните ресурси, в съответствие 
с разпоредбите на Протокола от Нагоя 
към Конвенцията за биологичното 
разнообразие, отнасящ се за достъпа до 
генетични ресурси и справедливото и 
равноправно разпределение на ползите, 
произтичащи от тяхното използване.

Or. en

Обосновка

Протоколът от Нагоя почива на два стълба: стълб относно достъпа и стълб 
относно спазването от страна на ползвателите.  Приложното поле на настоящия 
регламент, обаче, не е достъпът и споделянето на ползите като такава, а по-скоро 
как ползвателите ще спазват съответните разпоредби, предвидени в Протокола от 
Нагоя.

Изменение 105
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия Регламент се въвеждат С настоящия Регламент се въвеждат 
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правила, регулиращи достъпа до и 
споделянето на ползите от генетичните 
ресурси и традиционните знания във 
връзка с генетичните ресурси, в 
съответствие с разпоредбите на 
Протокола от Нагоя към Конвенцията за 
биологичното разнообразие, отнасящ се 
за достъпа до генетични ресурси и 
справедливото и равноправно 
разпределение на ползите, произтичащи 
от тяхното използване.

правила, регулиращи спазването на
достъпа до и споделянето на ползите от 
генетичните ресурси и традиционните 
знания във връзка с генетичните 
ресурси, в съответствие с разпоредбите 
на Протокола от Нагоя към 
Конвенцията за биологичното 
разнообразие, отнасящ се за достъпа до 
генетични ресурси и справедливото и 
равноправно разпределение на ползите, 
произтичащи от тяхното използване.

Or. en

Изменение 106
Павел Поц, Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия Регламент се въвеждат 
правила, регулиращи достъпа до и 
споделянето на ползите от генетичните 
ресурси и традиционните знания във 
връзка с генетичните ресурси, в 
съответствие с разпоредбите на 
Протокола от Нагоя към Конвенцията за 
биологичното разнообразие, отнасящ се 
за достъпа до генетични ресурси и 
справедливото и равноправно 
разпределение на ползите, произтичащи 
от тяхното използване.

С настоящия Регламент се въвеждат 
правила, регулиращи спазването на
достъпа до и споделянето на ползите от 
генетичните ресурси и традиционните 
знания във връзка с генетичните 
ресурси, в съответствие с разпоредбите 
на Протокола от Нагоя към 
Конвенцията за биологичното 
разнообразие, отнасящ се за достъпа до 
генетични ресурси и справедливото и 
равноправно разпределение на ползите, 
произтичащи от тяхното използване.

Or. en

Обосновка

Протоколът от Нагоя почива на два стълба: стълб относно достъпа и стълб 
относно спазването от страна на ползвателите, както също така се посочва в 
обяснителния меморандум към предложението на Комисията. Приложното поле на 
настоящия регламент, обаче, не е достъпа и споделянето на ползите като такава, а 
по-скоро как ползвателите ще спазват съответните разпоредби, предвидени в 
Протокола от Нагоя.
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Изменение 107
Криста Клас, Херберт Дорфман, Елизабет Йегле, Елизабет Кьостингер

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия Регламент се въвеждат 
правила, регулиращи достъпа до и 
споделянето на ползите от генетичните 
ресурси и традиционните знания във 
връзка с генетичните ресурси, в 
съответствие с разпоредбите на 
Протокола от Нагоя към Конвенцията за 
биологичното разнообразие, отнасящ се 
за достъпа до генетични ресурси и 
справедливото и равноправно 
разпределение на ползите, произтичащи 
от тяхното използване.

С настоящия Регламент се въвеждат 
правила, регулиращи правомерния 
достъп до и споделянето на ползите от 
генетичните ресурси и традиционните 
знания във връзка с генетичните 
ресурси, в съответствие с разпоредбите 
на Протокола от Нагоя към 
Конвенцията за биологичното 
разнообразие, отнасящ се за достъпа до 
генетични ресурси и справедливото и 
равноправно разпределение на ползите, 
произтичащи от тяхното използване.

Or. de

Изменение 108
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият Регламент се отнася за 
генетичните ресурси, попадащи под 
действието на суверенни права на 
държави, както и за традиционните 
знания във връзка с генетични ресурси,
до които е получен достъп след 
влизането в сила в ЕС на Протокола от 
Нагоя. Той се отнася също за ползите, 
произтичащи от използването на такива 
генетични ресурси и на традиционни 
знания, свързани с генетичните 
ресурси.

Настоящият Регламент се отнася за 
генетичните ресурси, попадащи под 
действието на суверенни права на 
държави, до които е получен достъп 
след влизането в сила в ЕС на 
Протокола от Нагоя. Той се отнася също 
за ползите, произтичащи от 
използването на такива генетични 
ресурси.
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Or. en

Обосновка

Традиционните познания са в компетенциите на държавите членки и не следва да се 
разглеждат в настоящия регламент.

Изменение 109
Критон Арсенис

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият Регламент се отнася за 
генетичните ресурси, попадащи под 
действието на суверенни права на 
държави, както и за традиционните 
знания във връзка с генетични ресурси, 
до които е получен достъп след 
влизането в сила в ЕС на Протокола от 
Нагоя. Той се отнася също за ползите, 
произтичащи от използването на такива 
генетични ресурси и на традиционни 
знания, свързани с генетичните ресурси.

Настоящият регламент се отнася за 
генетичните ресурси, както и за 
традиционните знания във връзка с 
генетични ресурси, до които е получен 
достъп или които се използват във или 
извън рамките на юрисдикцията на 
държавите по произход след влизането 
в сила в ЕС на Протокола от Нагоя. Той 
се отнася също за ползите, произтичащи 
от използването на такива генетични 
ресурси и на традиционни знания, 
свързани с генетичните ресурси, както 
и последващите приложения и 
комерсиализация.

Or. en

Обосновка

Факт е, че големи количества генетични ресурси са на разположение извън 
юрисдикцията на държавите им по произход под формата на стоки, които се 
търгуват свободно. Предназначението, обаче, на износа на тези генетични ресурси е 
търговия с основни стоки, а не използването им като генетични ресурси. Поради 
това е важно да се гарантира, че използването и споделяне на ползите от 
генетичните ресурси, достъпни извън юрисдикцията на държавата им по произход, 
попадат в обхвата на настоящия регламент.

Изменение 110
Томас Улмер, Елизабет Йегле
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Предложение за регламент
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият Регламент не се отнася за 
генетични ресурси, по отношение на 
които достъпът и споделянето на 
ползите се регулират от специализиран 
международен инструмент, по който
ЕС е страна.

Настоящият Регламент не се отнася за 
генетични ресурси, по отношение на 
които достъпът и споделянето на 
ползите се регулират от
специализирани международни 
инструменти, по които Съюзът е 
страна.

Or. de

Изменение 111
Гастон Франко

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият Регламент не се отнася за 
генетични ресурси, по отношение на 
които достъпът и споделянето на 
ползите се регулират от специализиран 
международен инструмент, по който ЕС 
е страна.

Настоящият регламент не се отнася за 
генетични ресурси от държави, които 
не са подписали Протокола от Нагоя 
и чието законодателство относно 
достъпа не е в съответствие с 
въведените изисквания на Протокола 
от Нагоя.  Настоящият регламент не 
се прилага за генетични ресурси, 
които са на разположение като 
основни стоки или по отношение на 
които достъпът и споделянето на 
ползите се регулират от специализиран 
международен инструмент, по който ЕС 
е страна. Следва да се обърне 
надлежно внимание на полезните и 
целесъобразни текущи дейности или 
практики в рамките на други 
международни организации, при 
условие че те подкрепят и не 
противоречат на целите на 
Конвенцията и на този Протокол.

Or. en
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Обосновка

Обхватът на регламента следва да бъде изяснен, особено по отношение на статуса 
на основните стоки: основни стоки, които са на разположение в нормалните канали 
за търговия без ограничения, следва да продължат да бъдат на разположение без 
ограничения и следователно са изрично изключени от проекта за регламент. В 
допълнение, вторият параграф на член 2 от проекта за регламент следва да се 
разшири, така че да обхваща също всички текущи дейности или практики, както е 
описано в член 4.3 от Протокола от Нагоя.

Изменение 112
Томас Улмер, Елизабет Йегле

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поради специфичното естество на 
биологичното разнообразие в 
земеделието, неговите 
характеристики и неговите 
проблеми, които изискват 
специфични решения, настоящият 
регламент не се прилага в областта 
на прехраната и земеделието, 
доколкото те попадат в обхвата на 
съществуващи или бъдещи 
специализирани инструменти 
съгласно членове 4, 8в, 19 и 20 от 
Протокола от Нагоя.

Or. de

Изменение 113
Кристина Гутиерес-Кортинес, Сантяго Фисас Айшела

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Определение на каталог: 
генетичните каталози се състоят от 
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индивиди, принадлежащи към 
определен вид. Следващите елементи 
от значение са местните популации 
(местни видове, екотипове, ендемизми 
, сортове или дори подвидове). По 
отношение на проследимостта 
генетичните каталози изискват 
обективен метод за баркодиране, 
който да се основава на технологии за 
определяне на поредици ДНК.

Or. en

Изменение 114
Павел Поц, Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) „комерсиализация“ означава 
първото предоставяне на продукта на 
пазара на Общността.

Or. en

Обосновка

Необходима е правна яснота по отношение на термина „комерсиализция“;
предложеното определение е в съответствие с определението на „пускане на пазара“' 
в различни законодателни актове на ЕС като Регламента относно козметичните 
продукти (EО) N° 1223/2009 и предложенията за регламенти съответно относно 
безопасност на потребителските продукти и относно надзора на пазара на продукти.

Изменение 115
Кристина Гутиерес-Кортинес, Сантяго Фисас Айшела

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 1 б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Понятието за проследимост: 
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генетичните продукти трябва да 
бъдат определени на молекулярно 
равнище с достатъчна разделителна 
способност, така че да е възможно 
сигурното идентифициране на 
техния произход и предназначение 
Макар и протоколът за проследимост 
да изисква правилно регистриране на 
поредици от събития или употреби за 
всеки продукт, проследимостта на 
всеки генетичен субект изисква 
снемане на неговите ДНК 
отпечатъци.

Or. en

Изменение 116
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „достъп“ означава придобиването на 
генетични ресурси или на 
традиционни знания във връзка с 
генетичните ресурси в страна по 
Протокола от Нагоя, в съответствие с 
действащото национално 
законодателство за достъпа и 
споделянето на ползите или с 
подзаконовите изисквания на тази 
страна;

(4) „достъп“ означава придобиването на 
генетични ресурси  в страна по 
Протокола от Нагоя, в съответствие с 
действащото национално 
законодателство за достъпа и 
споделянето на ползите или с 
подзаконовите изисквания на тази 
страна;

Or. en

Обосновка

Традиционните познания са в компетенциите на държавите членки и не следва да се 
разглеждат в настоящия регламент.

Изменение 117
Анна Росбак
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „ползвател“ означава физическо или 
юридическо лице, използващо 
генетични ресурси или традиционни 
знания във връзка с генетични ресурси;

(5) „ползвател“ означава физическо или 
юридическо лице, използващо 
генетични ресурси;

Or. en

Обосновка

Традиционните познания са в компетенциите на държавите членки и не следва да се 
разглеждат в настоящия регламент.

Изменение 118
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „взаимно договорени условия“ 
означава договорно споразумение, 
сключено между доставчик на 
генетични ресурси или на 
традиционни знания във връзка с 
генетичните ресурси и ползвател на 
тези ресурси или знания, в което са 
формулирани конкретните условия за 
справедливо и равноправно споделяне 
на ползите, произтичащи от тяхното 
използване, и което може да включва 
също и допълнителни условия и клаузи 
относно използването на такива ресурси 
и знания;

(7) „взаимно договорени условия“ 
означава договорно споразумение, 
сключено между доставчик на 
генетични ресурси и ползвател на тези 
ресурси или знания, в което са 
формулирани конкретните условия за 
справедливо и равноправно споделяне 
на ползите, произтичащи от тяхното 
използване, и което може да включва 
също и допълнителни условия и клаузи 
относно използването на такива ресурси 
и знания;

Or. en

Обосновка

Традиционните познания са в компетенциите на държавите членки и не следва да се 
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разглеждат в настоящия регламент.

Изменение 119
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „традиционни знания във връзка с 
генетичните ресурси“ означава 
традиционни знания на коренни или 
местни общности, които имат 
значение за използването на 
генетичните ресурси и които са 
описани като такива във взаимно 
договорените условия за използването 
на генетичните ресурси;

заличава се

Or. en

Обосновка

Традиционните познания са в компетенциите на държавите членки и не следва да се 
разглеждат в настоящия регламент.

Изменение 120
Критон Арсенис

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 8 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8 a) „незаконно придобити генетични 
ресурси“ означава генетични ресурси и 
свързани с тях традиционни знания, 
придобити в нарушение на 
приложимите международни и 
национални законови или подзаконови 
изисквания за достъп и споделяне на 
ползите в държавата на произход или 
на приложимото обичайно право, 
протоколи и процедури на коренните 
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и местните общности;

Or. en

Обосновка

Текстът е в съответствие с член 12 от Протокола от Нагоя. Валидно предварително
информирано съгласие за достъп до традиционни знания не може да бъде получено в 
нарушение на приложимото обичайно право, протоколи и процедури на коренното 
население и местните общности, които трябва да бъдат взети предвид от 
националните органи при прилагането на Протокола.

Изменение 121
Критон Арсенис

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 8 б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8 б) „биопиратство“ означава 
използване или последваща 
комерсиализация на незаконно 
придобити генетични ресурси или на 
продукти, производни на такива 
ресурси, или на  свързани с тях 
традиционни знания;

Or. en

Изменение 122
Гастон Франко

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 12 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12 a) „основна стока“ означава, за 
целите на настоящия регламент, 
генетичен продукт, свободно 
търгуван като търговски продукт;

Or. en
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Обосновка

За да се допълни изменение 1 (член 2), който пояснява, че основните стоки, които са 
на разположение в нормалните канали за търговия без ограничения, следва да 
продължат да бъдат на разположение без ограничения и следователно са изрично 
изключени от проекта за регламент, ние предлагаме да се добави определение на 
„основни стоки“.

Изменение 123
Гастон Франко

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 12 б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12 б) „научноизследователска и 
развойна дейност“ означава 
изследването и проучването на 
генетичния или биохимичния състав 
на генетичните ресурси с цел 
установяване на факти и достигане 
до заключения, включително 
създаването на иновации и 
практически приложения. Това не 
обхваща научна работа, извършена с 
цел съответствие с регулаторните 
санитарни изисквания и изисквания за 
безопасност.

Or. en

Обосновка

Определението на „научноизследователска и развойна дейност“ следва да се използва 
в контекста на Протокола от Нагоя. Въпреки това, допълнително изречение е 
необходимо, за да се избегне всяко потенциално неправилно тълкуване на 
определението или объркване с изпитвания или изследвания, провеждани с цел да се 
отговори на нормативните изисквания, свързани с безопасността и здравето.

Изменение 124
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ползвателите са длъжни да 
упражняват надлежно усърдие, за да 
установяват със сигурност, че 
използваните генетичните ресурси и 
съответните традиционни знания са 
придобити в съответствие с 
действащото законодателство относно 
достъпа и споделянето на ползите или 
съответните подзаконови изисквания, 
както и че ползите (когато има такива) 
се споделят справедливо и равноправно, 
съгласно взаимно договорени условия.
Ползвателите трябва да потърсят, 
съхраняват и предават на следващите 
ползватели информация относно 
достъпа и споделянето на ползите.

1. Ползвателите са длъжни да 
упражняват надлежно усърдие, за да 
установяват със сигурност, че 
използваните генетичните ресурси  са 
придобити в съответствие с 
действащото законодателство относно 
достъпа и споделянето на ползите или 
съответните подзаконови изисквания, 
както и че ползите (когато има такива) 
се споделят справедливо и равноправно, 
съгласно взаимно договорени условия.
Ползвателите трябва да потърсят, 
съхраняват и предават на следващите 
ползватели информация относно 
достъпа и споделянето на ползите.

Or. en

Обосновка

Традиционните познания са в компетенциите на държавите членки и не следва да се 
разглеждат в настоящия регламент.

Изменение 125
Гербен-Ян Гербранди

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. В Съюза се забраняват незаконно 
придобити генетични ресурси.

Or. en

Обосновка

Дължимата грижа, която установява Комисията, трябва да се придружава от обща 
забрана на незаконно използване на генетичните ресурси.  Това обръща 
докозателствената тежест, какъвто вече е случаят с незаконния дървен материал 
(Регламент (ЕС) № 995/2010) и с ННН риболова, като улеснява работата на 
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съдебната система и правоприлагането от съответните компетентни национални 
органи.

Изменение 126
Томас Улмер, Елизабет Йегле

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Изискването за полагане на 
дължима грижа, посочено в параграф 
1, не се прилага към последващи 
ползвания на продукт, разработен от 
оригинален източник (напр. 
растителен вид), ако продуктът не е 
използваем генетичен ресурс.

Or. de

Изменение 127
Критон Арсенис

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. В случая с генетичните ресурси, 
произхождащи от области извън 
националните юрисдикции или за 
които не може да се установи 
страната на произход, или не е 
възможно да се предостави или 
получи предварително давано 
информирано съгласие, новите 
ползватели предвиждат споделяне на 
ползите с фонд на Съюза за споделяне 
на ползите, предназначен за опазване 
на биологичното разнообразие в 
световен мащаб, до създаването на 
световен многостранен механизъм за 
споделяне на ползите съгласно член 10 
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от Протокола от Нагоя.

Or. en

Изменение 128
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а) – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) датата и мястото на достъпа до 
генетичните ресурси и традиционните 
знания във връзка с тези генетични 
ресурси;

(1) датата и мястото на достъпа до 
генетичните ресурси;

Or. en

Обосновка

Традиционните познания са в компетенциите на държавите членки и не следва да се 
разглеждат в настоящия регламент.

Изменение 129
Кристина Гутиерес-Кортинес, Сантяго Фисас Айшела

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а) – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) международно признатия 
сертификат за съответствие, що се 
отнася до генетичните ресурси, 
придобити с произход от страни по 
Протокола от Нагоя, които имат 
регламентирани достъп до своите 
генетични ресурси в съответствие с 
член 6 от Протокола от Нагоя, или

Or. en
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Изменение 130
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а) – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) описанието на използваните 
генетични ресурси или на 
традиционните знания във връзка с 
тези генетични ресурси, включително 
наличните уникални идентификатори;

(2) описанието на използваните 
генетични ресурси, включително 
наличните уникални идентификатори;

Or. en

Обосновка

Традиционните познания са в компетенциите на държавите членки и не следва да се 
разглеждат в настоящия регламент.

Изменение 131
Криста Клас, Херберт Дорфман, Елизабет Йегле, Елизабет Кьостингер, Естер де 
Ланге

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а) – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) източника, от който пряко са 
получени ресурсите или знанията, 
както и последващите ползватели на 
генетичните ресурси или на 
традиционните знания във връзка с 
тези ресурси;

(3) източника, от който пряко са 
получени ресурсите или знанията;

Or. de

Изменение 132
Криста Клас, Херберт Дорфман, Елизабет Йегле, Елизабет Кьостингер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а) – точка 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) решенията за достъп и съвместно 
договорените условия, в съответните 
случаи;

(5) разрешенията за достъп и 
съвместно договорените условия, в 
съответните случаи;

Or. de

Изменение 133
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а) – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) решенията за достъп и съвместно 
договорените условия, в съответните 
случаи;

(5) разрешенията за достъп и 
съвместно договорените условия, в 
съответните случаи;

Or. en

Изменение 134
Павел Поц

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а) – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) решенията за достъп и съвместно 
договорените условия, в съответните 
случаи;

(5) разрешенията за достъп и 
съвместно договорените условия, в 
съответните случаи;

Or. en

Обосновка

Терминът „разрешение“ е използваният термин в Протокола от Нагоя, както и в 
самия регламент. Следователно е целесъобразно да се хармонизира терминологията, 
за да се избегне объркване.
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Изменение 135
Кристина Гутиерес-Кортинес, Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а) – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) решенията за достъп и съвместно 
договорените условия, в съответните 
случаи;

(5) разрешенията за достъп и 
съвместно договорените условия, в 
съответните случаи;

Or. en

Изменение 136
Криста Клас, Херберт Дорфман, Елизабет Йегле, Елизабет Кьостингер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да получат подходящо разрешение за 
достъп, да сключат взаимно договорени 
условия, или да спрат използването,
ако се окаже, че достъпът не е в 
съответствие с действащото 
законодателство относно достъпа и 
споделянето на ползите или съответните 
подзаконови изисквания.

в) да получат подходящо разрешение за 
достъп и да сключат взаимно 
договорени условия, ако се окаже, че 
достъпът не е в съответствие с 
действащото законодателство относно 
достъпа и споделянето на ползите или 
съответните подзаконови изисквания.

Or. de

Изменение 137
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За ползвателите, придобили 
генетичен ресурс от колекция, вписана в 
Европейския регистър на ползващи се с 

4. За ползвателите, придобили 
генетичен ресурс от колекция, вписана в 
Европейския регистър на ползващи се с 
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доверие колекции, посочен в член 5, 
параграф 1, ще се счита, че са 
упражнили надлежно усърдие във 
връзка с търсенето на информация 
относно достъпа и споделянето на 
ползите от генетични ресурси и 
традиционни знания във връзка с 
генетичните ресурси.

доверие колекции, посочен в член 5, 
параграф 1, ще се счита, че са 
упражнили надлежно усърдие във 
връзка с търсенето на информация 
относно достъпа и споделянето на 
ползите от генетични ресурси.

Or. en

Обосновка

Традиционните познания са в компетенциите на държавите членки и не следва да се 
разглеждат в настоящия регламент.

Изменение 138
Павел Поц

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За ползвателите, придобили 
генетичен ресурс от колекция, вписана в 
Европейския регистър на ползващи се с 
доверие колекции, посочен в член 5, 
параграф 1, ще се счита, че са 
упражнили надлежно усърдие във 
връзка с търсенето на информация 
относно достъпа и споделянето на 
ползите от генетични ресурси и 
традиционни знания във връзка с 
генетичните ресурси.

4. За ползвателите, придобили 
генетичен ресурс от колекция, вписана в 
Европейския регистър на колекции, 
посочен в член 5, параграф 1, ще се 
счита, че са упражнили надлежно 
усърдие във връзка с търсенето на 
информация относно достъпа и 
споделянето на ползите от генетични 
ресурси и традиционни знания във 
връзка с генетичните ресурси.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение на термина „колекции, регистрирани в ЕС“ следва 
предходните изменения, предложени в съображение 19.
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Изменение 139
Криста Клас, Елизабет Йегле, Елизабет Кьостингер, Херберт Дорфман, Естер де 
Ланге

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Задълженията по параграфи 1—3 
от настоящия член се прилагат само 
когато последващи ползватели имат 
достъп до и използват генетични 
ресурси под формата, в която до тях 
е имал достъп първоначалният 
ползвател.

Or. de

Изменение 140
Софи Окони

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 а. Когато генетичен ресурс е 
включен в нов сорт растение, 
разпространяван на пазара на пазара, 
задълженията, посочени в параграфи 
от 1 до 3, не се прилагат за 
ползвателите на този нов сорт 
растение. Задълженията на първия 
ползвател, който е включил 
генетичния ресурс, се отменят.

Or. fr

Обосновка

Член 4 не е подходящ за научни изследвания в областта на материалите за посев. За 
да се създаде нов сорт растение, растениевъдите използват генетични ресурси 
(включително търгувани растителни сортове) и следователно попадат в обхвата на 
настоящия регламент. Тъй като спазването на протокола от растениевъдите вече 
ще е било проверено към момента на пускането на пазара, трябва да бъдат 
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освободени от всички задължения тези, които използват търгувания сорт за 
изследователски цели.

Изменение 141
Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 заличава се
Колекции, ползващи се с доверие в ЕС
1. Комисията е длъжна да създаде и 
да поддържа Европейски регистър на 
ползващи се с доверие колекции (Union 
register of trusted collections). Този 
регистър трябва да бъде базиран в 
Интернет, да е лесно достъпен за 
ползвателите и да включва такива 
колекции на генетични ресурси, за 
които е установено че съответстват 
на критериите за колекция, ползваща 
се с доверие в ЕС.
2. Всяка държава членка е длъжна, 
при искане на намираща се под 
нейната юрисдикция колекция, да 
провери дали тази колекция може да 
бъде включена в Европейския регистър 
на ползващи се с доверие колекции. 
След като се убеди, че колекцията 
съответства на критериите, 
формулирани в параграф 3, 
държавата членка трябва незабавно 
да уведоми Комисията за името на 
колекцията, нейния вид и данните за 
влизане в контакт. Комисията 
трябва незабавно да включи така 
получената информация в 
Европейския регистър на ползващите 
се с доверие колекции.
3. За да може дадена колекция да бъде 
включена в Европейския регистър на 
ползващите се с доверие колекции, 
собственикът на колекцията трябва 
да докаже нейната способност да 
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извършва следното:
(a) да прилага стандартизирани 
процедури за обмяна с други колекции 
на образци на генетични ресурси и 
съответна информация, както и за 
доставка на трети лица на образци 
на генетични ресурси и съответна 
информация за тяхно ползване;
б) да доставя образци на генетични 
ресурси и съответна информация на 
трети лица за тяхно ползване винаги 
придружени с документация, 
доказваща че ресурсите и 
информацията са придобити в 
съответствие с действащите 
нормативни изисквания и, когато 
случаят е такъв, в съответствие с 
взаимно договорени условия за 
справедливо и равноправно споделяне 
на ползите;
в) да съхранява архивни данни за 
всички образци и за съответната 
информация, предоставени на трети 
лица за тяхно ползване;
г) да въвежда или използва уникални 
идентификатори на образците на 
генетични ресурси, предоставяни на 
трети лица;
д) да използва подходящи 
инструменти за проследяване и 
мониторинг на обмяната на образци 
и съответна информация с други 
колекции.
4. Държавите членки трябва редовно 
да проверяват всяка колекция под 
тяхна юрисдикция, включена в 
Европейския регистър на ползващи се 
с доверие колекции, дали прилага 
реално мерките по параграф 3.
В случай че някоя колекция под тяхна 
юрисдикция, включена в Европейския 
регистър, вече не съответства на 
изискванията по параграф 3, 
държавите членки трябва незабавно 
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да уведомят Комисията.
5. Когато има доказателство, че 
дадена колекция, включена в 
Европейския регистър на ползващите 
се с доверие колекции, не прилага 
мерките по параграф 3, съответната 
държава членка трябва незабавно да 
определи коригиращи действия, в 
диалог със собственика на 
съответната колекция.
Комисията следва да отстрани 
дадена колекция от Европейския 
регистър на ползващите се с доверие 
колекции по-специално в случай, че въз 
основа на предоставената съгласно 
параграф 4 информация, Комисията 
установи, че въпросната колекция, 
включена в Европейския регистър на 
ползващите се с доверие колекции, 
среща сериозни или трайни 
трудности да спази изискванията по 
параграф 3.
6. На Комисията се предоставя 
правомощие да приема актове за 
изпълнение, в които да определя 
процедурите по прилагането на 
параграфи 1—5 от настоящия член. 
Тези актове за изпълнение следва да се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
спомената в член 15, параграф 2.

Or. en

Изменение 142
Павел Поц

Предложение за регламент
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Колекции, ползващи се с доверие в ЕС Колекции, регистрирани в ЕС
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Or. en

Обосновка

Предложеното изменение на термина „колекции, регистрирани в ЕС“ следва 
предходните изменения, предложени в съображение 19.

Изменение 143
Павел Поц

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията е длъжна да създаде и да
поддържа Европейски регистър на
ползващи се с доверие колекции (Union 
register of trusted collections). Този 
регистър трябва да бъде базиран в 
Интернет, да е лесно достъпен за 
ползвателите и да включва такива 
колекции на генетични ресурси, за 
които е установено че съответстват на 
критериите за колекция, ползваща се с 
доверие в ЕС.

1. Комисията създава и поддържа 
Европейски регистър на колекции. Този 
регистър трябва да бъде базиран в 
Интернет, да е лесно достъпен за 
ползвателите и да включва такива 
колекции на генетични ресурси, за 
които е установено че съответстват на 
критериите за колекция, регистрирана
в ЕС.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение на термина „колекции, регистрирани в ЕС“ следва 
предходните изменения, предложени в съображение 19.

Изменение 144
Павел Поц

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка е длъжна, при 
искане на намираща се под нейната 
юрисдикция колекция, да провери дали 

2. Всяка държава членка е длъжна, при 
искане на намиращ се под нейната
юрисдикция притежател на колекция, 
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тази колекция може да бъде включена в 
Европейския регистър на ползващи се с 
доверие колекции. След като се убеди, 
че колекцията съответства на 
критериите, формулирани в параграф 3, 
държавата членка трябва незабавно да 
уведоми Комисията за името на 
колекцията, нейния вид и данните за 
влизане в контакт. Комисията трябва 
незабавно да включи така получената 
информация в Европейския регистър 
на ползващите се с доверие колекции.

да провери дали тази колекция или 
част от нея може да бъде включена в 
Европейския регистър на колекции.
След като се убеди, че колекцията 
съответства на критериите, 
формулирани в параграф 3, държавата 
членка трябва незабавно да уведоми 
Комисията за името на колекцията, 
нейния вид и данните за влизане в 
контакт. Комисията трябва незабавно да 
включи така получената информация в 
колекции, регистрирани в ЕС.

Or. en

Обосновка

Предложеното добавяне на „или част от нея“ отразява факта, че само много малка 
част от съществуващите обществени колекции могат да изпълнят изискванията, 
посочени в регламента за колекции, ползващи се доверие/регистрирани в ЕС.
Предложеното изменение на термина „колекции, регистрирани в ЕС“ следва 
предходните изменения, предложени в съображение 19.

Изменение 145
Павел Поц

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да може дадена колекция да бъде 
включена в Европейския регистър на 
ползващите се с доверие колекции, 
собственикът на колекцията трябва да 
докаже нейната способност да извършва 
следното:

3. За да може дадена колекция да бъде 
включена в Европейския регистър на 
ползващите се с доверие колекции, 
собственикът на колекцията, по 
отношение на екземплярите, 
достъпни в съответствие с член 2 от 
настоящия регламент, трябва да 
докаже нейната способност да извършва 
следното:

Or. en

Обосновка

Чрез ограничаване на обхвата на член 5 в този смисъл, само проби, достъпни след 



AM\937380BG.doc 49/77 PE513.008v01-00

BG

влизането в сила на Протокола от Нагоя, ще отговарят на разпоредбите на член 4, 
параграф 4.

Изменение 146
Павел Поц

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки трябва редовно да 
проверяват всяка колекция под тяхна 
юрисдикция, включена в Европейския 
регистър на ползващи се с доверие
колекции, дали прилага реално мерките 
по параграф 3.

Държавите членки трябва редовно да 
проверяват всяка колекция под тяхна 
юрисдикция, включена в Европейския 
регистър на колекции, дали прилага 
реално мерките по параграф 3.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение на термина „колекции, регистрирани в ЕС“ следва 
предходните изменения, предложени в съображение 19.

Изменение 147
Павел Поц

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато има доказателство, че дадена 
колекция, включена в Европейския 
регистър на ползващите се с доверие
колекции, не прилага мерките по 
параграф 3, съответната държава членка 
трябва незабавно да определи 
коригиращи действия, в диалог със 
собственика на съответната колекция.

Когато има доказателство, че дадена 
колекция, включена в Европейския 
регистър на колекции, не прилага 
мерките по параграф 3, съответната 
държава членка трябва незабавно да 
определи коригиращи действия, в 
диалог със собственика на съответната 
колекция.

Or. en
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Обосновка

Предложеното изменение на термина „колекции, регистрирани в ЕС“ следва 
предходните изменения, предложени в съображение 19.

Изменение 148
Павел Поц

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията следва да отстрани дадена 
колекция от Европейския регистър на
ползващите се с доверие колекции по-
специално в случай, че въз основа на 
предоставената съгласно параграф 4 
информация, Комисията установи, че 
въпросната колекция, включена в 
Европейския регистър на ползващите 
се с доверие колекции, среща сериозни 
или трайни трудности да спази 
изискванията по параграф 3.

Комисията следва да отстрани дадена 
колекция от Европейския регистър на 
колекции по-специално в случай, че въз 
основа на предоставената съгласно 
параграф 4 информация, Комисията 
установи, че въпросната колекция, 
включена в Европейския регистър на 
колекции, среща сериозни или трайни 
трудности да спази изискванията по 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение на термина „колекции, регистрирани в ЕС“ следва 
предходните изменения, предложени в съображение 19.

Изменение 149
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощие да приема актове за 
изпълнение, в които да определя 
процедурите по прилагането на 
параграфи 1—5 от настоящия член. Тези 

6. Комисията приема актове за 
изпълнение, в които определя 
процедурите по прилагането на 
параграфи 1—5 от настоящия член, 
както и  разглежда процедурите за 
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актове за изпълнение следва да се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, спомената в член 15, 
параграф 2.

регистриране на колекции, намиращи 
се в трети страни, които отговарят 
на критериите за колекции, ползващи 
се с доверие в ЕС, така че да се 
подкрепи прилагането на Протокола 
от Нагоя в световен план. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, спомената в член 15, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Предложението за колекции, ползващи се с доверие, следва да включва механизъм, 
позволяващ на държавите членки и на Комисията да разглеждат възможното 
прилагане на този елемент за колекции извън ЕС. Това отразява партньорството, 
съществуващо между колекциите, и ще подкрепи международното сътрудничество.

Изменение 150
Гербен-Ян Гербранди

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощие да приема актове за 
изпълнение, в които да определя 
процедурите по прилагането на 
параграфи 1—5 от настоящия член. Тези 
актове за изпълнение следва да се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, спомената в член 15, 
параграф 2.

6. На Комисията се предоставя 
правомощие да приема актове за 
изпълнение, в които да определя 
процедурите по прилагането на 
параграфи 1—5 от настоящия член и да 
разглежда възможностите за 
предлагане на процедури за 
регистриране на колекции, намиращи 
се в трети държави, които 
отговарят на критериите на 
системата от ползващи се с доверие 
колекции в ЕС, с цел оказване на 
подкрепа на прилагането на 
Протокола от Нагоя в глобален 
мащаб. Тези актове за изпълнение 
следва да се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, спомената 
в член 15, параграф 2.
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Or. en

Обосновка

Причините за това изменение са очевидни, но то идва от постоянното 
представителство. Те имаха още две изменения, които обаче биха изключили целия 
земеделски сектор. Едва ли това е целта, особено като се има предвид, че не съм 
сигурен какви биха били последствията от изключването на такъв голям сектор. За 
тях може би би било по-добре да включат измененията в предложенията на Съвета: 
тогава бихме могли да ги подкрепим по време на тристранната процедура.

Изменение 151
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията трябва да определи 
координационен център (focal point) по 
въпросите на достъпа и споделянето на 
ползите, който да предоставя 
информация на кандидатите, търсещи 
достъп до генетични ресурси и 
традиционни знания във връзка с тези 
ресурси в ЕС и да поддържа връзка със 
Секретариата на Конвенцията по 
биологичното разнообразие.

3. Комисията трябва да определи 
координационен център (focal point) по 
въпросите на достъпа и споделянето на 
ползите, който да предоставя 
информация на кандидатите, търсещи 
достъп до генетични ресурси в Съюза и 
да поддържа връзка със Секретариата на 
Конвенцията по биологичното 
разнообразие.

Or. en

Обосновка

Традиционните знания са от компетенциите на държавите членки и регламентът не 
следва да се занимава с тях.

Изменение 152
Гербен-Ян Гербранди

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – точка 1 (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Координационният център (focal 
point), предвиден от Комисията в 
точка 3, осигурява консултации със 
съответните органи на Съюза, 
създадени съгласно Регламент (EО) 
№ 338/97 и с прилагащите го 
национални органи. 

Or. en

Обосновка

Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата флора и фауна 
чрез регулиране на търговията с тях е широко изместен като Регламентът на ЕС за 
търговията с диви животински и растителни видове. Създаването на механизъм за 
гарантиране на ефективна координация между националните органи, които 
отговарят за прилагането на CITES и Протокола от Нагоя е важно в борбата както 
срещу нелегалната, така и срещу неустойчивата търговия.

Изменение 153
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки и Комисията 
трябва да изискват от всички 
реципиенти на публично финансиране 
на научни-изследвания, включващи 
генетични ресурси и традиционни 
знания във връзка с генетични ресурси,
да декларират че ще упражняват 
надлежно усърдие в съответствие с 
член 4.

1. Държавите членки и Комисията 
трябва да изискват от всички 
реципиенти на публично финансиране 
на научни-изследвания, включващи 
генетични ресурси да декларират че ще 
упражняват надлежно усърдие в 
съответствие с член 4.

Or. en

Обосновка

Традиционните знания са от компетенциите на държавите членки и регламентът не 
следва да се занимава с тях.
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Изменение 154
Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки и Комисията 
трябва да изискват от всички 
реципиенти на публично финансиране 
на научни-изследвания, включващи 
генетични ресурси и традиционни 
знания във връзка с генетични ресурси, 
да декларират че ще упражняват 
надлежно усърдие в съответствие с 
член 4.

1. Всички реципиенти на публично 
финансиране на научни-изследвания, 
включващи използването на генетични 
ресурси или традиционни знания, 
свързани с тях, при одобряването на 
такова финансиране декларират пред 
финансиращия орган, че ще изпълнят 
или са изпълнили задълженията си 
съгласно с член 4.

Or. en

Изменение 155
Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ползвателите са длъжни да 
декларират пред компетентните 
власти, определени в съответствие с 
член 6, параграф 1, че са упражнили 
надлежно усърдие съгласно член 4, 
съответно при подаване на искане за 
одобрение на пазарното 
разпространение на продукт, разработен 
въз основа на генетични ресурси или на 
традиционни знания във връзка с такива 
ресурси, или ако такова разрешение не 
се изисква — да декларират същото 
към момента на комерсиализация на 
продукта.

2. Държавите членки и Комисията 
изискват от ползвателите, подали
искане за одобрение на пазарното 
разпространение на продукт, разработен 
въз основа на генетични ресурси или на 
традиционни знания във връзка с такива 
ресурси, да декларират и представят 
доказателства, че са изпълнили 
задълженията си по член 4. Те също 
така изискват такава информация 
преди пускането на продукта на 
пазара, когато не се изисква одобрение 
на пазарното разпространение.

Or. en
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Изменение 156
Томас Улмер, Елизабет Йегле

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ползвателите са длъжни да 
декларират пред компетентните власти, 
определени в съответствие с член 6, 
параграф 1, че са упражнили надлежно 
усърдие съгласно член 4, съответно при 
подаване на искане за одобрение на 
пазарното разпространение на продукт, 
разработен въз основа на генетични 
ресурси или на традиционни знания във 
връзка с такива ресурси, или ако такова 
разрешение не се изисква — да 
декларират същото към момента на 
комерсиализация на продукта.

2. Ползвателите са длъжни да 
декларират пред компетентните власти, 
определени в съответствие с член 6, 
параграф 1, че са положили дължима 
грижа съгласно член 4, съответно при 
подаване на искане за одобрение на 
пазарното разпространение на продукт, 
разработен въз основа на генетични 
ресурси или на традиционни знания във 
връзка с такива ресурси, или ако такова 
разрешение не се изисква — да 
декларират същото към момента на 
комерсиализация на продукта. Такова 
деклариране не е необходимо, когато 
страната на произход на използвания 
генетичен ресурс не настоява за 
„предварително обосновано съгласие“ 
и не изисква „взаимно договорени 
условия“ съгласно член 6 от Договора 
от Нагоя.

Or. de

Изменение 157
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ползвателите са длъжни да 
декларират пред компетентните власти, 
определени в съответствие с член 6, 
параграф 1, че са упражнили надлежно 
усърдие съгласно член 4, съответно при 

2. Ползвателите са длъжни да 
декларират пред компетентните власти, 
определени в съответствие с член 6, 
параграф 1, че са упражнили надлежно 
усърдие съгласно член 4, съответно при 
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подаване на искане за одобрение на 
пазарното разпространение на продукт, 
разработен въз основа на генетични 
ресурси или на традиционни знания 
във връзка с такива ресурси, или ако 
такова разрешение не се изисква — да 
декларират същото към момента на 
комерсиализация на продукта.

подаване на искане за одобрение на 
пазарното разпространение на продукт, 
разработен въз основа на генетични 
ресурси или ако такова разрешение не 
се изисква — да декларират същото към 
момента на комерсиализация на 
продукта.

Or. en

Обосновка

Традиционните знания са от компетенциите на държавите членки и регламентът не 
следва да се занимава с тях.

Изменение 158
Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На всеки две години компетентните 
органи са длъжни да предават на
Комисията информацията, получена 
въз основа на посоченото в параграфи 
1 и 2. Комисията следва да обобщава 
получената информация и да я 
предоставя на Клиринговата къща за
достъпа и споделянето на ползите.

3. Компетентните органи предават на
Механизма на Клиринговата къща за 
достъпа и споделянето на ползите, на 
Комисията и/или на компетентните 
органи на съответната държава 
получената информация въз основа на 
параграфи 1 и 2.

Or. en

Изменение 159
Кристина Гутиерес-Кортинес, Павел Поц

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 8 заличава се
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Най-добри практики
1. Всяка асоциация на ползватели 
може да подаде заявка до Комисията 
за признаване за най-добра практика 
на комбинация от процедури, 
инструменти или механизми, 
разработена от нея и върху която тя 
упражнява надзор. Заявката следва да 
бъде придружена от доказателства и 
информация.
2. В случай че въз основа на данните и 
доказателствата, подадени от дадена 
асоциация на ползватели, Комисията 
установи че съответната 
комбинация от процедури, 
инструменти и механизми, ако бъдат 
реално приложени от ползвател, му 
дават възможност да спази 
задълженията си по членове 4 и 7, 
Комисията следва да признае тази 
комбинация за най-добра практика.
3. Асоциацията на ползватели е 
длъжна да информира Комисията за 
всякакви промени и актуализации на 
най-добра практика, призната по реда 
на параграф 2.
4. При наличие на доказателства от 
компетентните органи на 
държавите членки или от други 
източници, показващи нееднократни 
случаи, при които ползватели, 
упражняващи дадена най-добра 
практика, не са изпълнили 
задълженията си по настоящия 
Регламент, Комисията следва да 
проучи, в диалог със съответната 
асоциация на ползватели, дали тези 
нееднократни случаи на неизпълнение 
показват възможен недостатък в 
най-добрата практика.
5. Комисията следва да оттегли 
признаването на най-добра практика 
в случай че прецени, че промените в 
най-добрата практика подкопават 
възможността на ползвателите да 
спазят условията по членове 4 и 7, 
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или ако нееднократните случаи на 
неспазване на изискванията от 
страна на ползвателите са свързани с 
недостатъци в практиката.
6. Комисията следва да създаде и да 
поддържа в актуален вид базиран в 
Интернет регистър на най-добрите 
практики. Този регистър следва да 
съдържа в един раздел списък на 
признатите от Комисията най-добри 
практики по реда на параграф 2 и 
съответно в друг раздел — списък на 
най-добрите практики, приети въз 
основа на член 20, алинея 2 от 
Протокола от Нагоя.
7. На Комисията се предоставя 
правомощие да приема актове за 
изпълнение, в които да определя 
процедурите по прилагането на 
параграфи 1—5 от настоящия член. 
Тези актове за изпълнение следва да се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
спомената в член 15, параграф 2.

Or. en

Изменение 160
Кристина Гутиерес-Кортинес, Сантяго Фисас Айшела

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Проверките по параграф 1 от 
настоящия член трябва да се 
извършват по план, който периодично 
да се преразглежда, въз основа на 
отчитащ риска подход. При 
разработването на този отчитащ 
риска подход, държавите членки 
следва да имат предвид, че 
прилагането от даден ползвател на 
най-добра практика, призната 

заличава се
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съгласно член 8, параграф 2 от 
настоящия Регламент, или съгласно 
член 20, параграф 2 от Протокола от 
Нагоя, намалява риска този 
ползвател да не спази изискванията.

Or. en

Изменение 161
Криста Клас, Херберт Дорфман, Елизабет Йегле, Елизабет Кьостингер

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Проверките по параграф 1 от 
настоящия член трябва да се извършват 
по план, който периодично да се 
преразглежда, въз основа на отчитащ 
риска подход. При разработването на 
този отчитащ риска подход,
държавите членки следва да имат 
предвид, че прилагането от даден 
ползвател на най-добра практика, 
призната съгласно член 8, параграф 2 от 
настоящия Регламент, или съгласно 
член 20, параграф 2 от Протокола от 
Нагоя, намалява риска този ползвател да 
не спази изискванията.

2. Проверките по параграф 1 от 
настоящия член трябва да се извършват 
по план, който периодично да се 
преразглежда, въз основа на отчитащ 
риска подход, основните принципи на 
който се определят от Комисията в 
съответствие с процедурата по член 
15, параграф 2. При такъв подход се 
отчита, че прилагането от даден 
ползвател на най-добра практика, 
призната съгласно член 8, параграф 2 от 
настоящия Регламент, или съгласно 
член 20, параграф 2 от Протокола от 
Нагоя, намалява риска този ползвател да 
не спази изискванията.

Or. de

Изменение 162
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Проверките по параграф 1 от 
настоящия член трябва да се извършват 

2. Проверките по параграф 1 от 
настоящия член трябва да се извършват 
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по план, който периодично да се 
преразглежда, въз основа на отчитащ 
риска подход. При разработването на 
този отчитащ риска подход, държавите 
членки следва да имат предвид, че 
прилагането от даден ползвател на най-
добра практика, призната съгласно член 
8, параграф 2 от настоящия Регламент, 
или съгласно член 20, параграф 2 от 
Протокола от Нагоя, намалява риска 
този ползвател да не спази 
изискванията.

по план, който периодично да се 
преразглежда, въз основа на отчитащ 
риска подход. При разработването на 
този отчитащ риска подход основните 
принципи се определят от 
Комисията в съответствие с 
процедурата, посочена в член 15,
параграф 2. При такъв подход се 
отчита, че прилагането от даден 
ползвател на най-добра практика, 
призната съгласно член 8, параграф 2 от 
настоящия Регламент, или съгласно 
член 20, параграф 2 от Протокола от 
Нагоя, намалява риска този ползвател да 
не спази изискванията.

Or. en

Изменение 163
Павел Поц

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Проверките по параграф 1 от 
настоящия член трябва да се извършват 
по план, който периодично да се 
преразглежда, въз основа на отчитащ 
риска подход. При разработването на 
този отчитащ риска подход,
държавите членки следва да имат 
предвид, че прилагането от даден 
ползвател на най-добра практика, 
призната съгласно член 8, параграф 2 от 
настоящия Регламент, или съгласно 
член 20, параграф 2 от Протокола от 
Нагоя, намалява риска този ползвател да 
не спази изискванията.

2. Проверките по параграф 1 от 
настоящия член трябва да се извършват 
по план, който периодично да се 
преразглежда, въз основа на отчитащ 
риска подход, чиито принципи се 
определят от Комисията по 
процедурата по член 15, параграф 2.
При такъв подход се отчита, че 
прилагането от даден ползвател на най-
добра практика, призната съгласно член 
8, параграф 2 от настоящия Регламент, 
или съгласно член 20, параграф 2 от 
Протокола от Нагоя, намалява риска 
този ползвател да не спази 
изискванията.

Or. en
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Обосновка

За да се избегне изкривяване на пазара в рамките на ЕС, основаният на риска подход, 
или най-малкото неговите принципи, следва да се определят централно, от 
Комисията. 

Изменение 164
Кристина Гутиерес-Кортинес, Сантяго Фисас Айшела, Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Проверки могат да се извършват и 
когато даден компетентен орган 
разполага със съответна информация, 
включително въз основа на основателна 
загриженост, изразена от трети лица, 
относно спазването на настоящия 
Регламент от страна на определен 
ползвател.

3. Проверки се извършват и когато 
даден компетентен орган разполага със 
съответна информация, включително 
въз основа на основателна загриженост, 
изразена от трети лица, относно 
спазването на настоящия Регламент от 
страна на определен ползвател.

Or. en

Изменение 165
Криста Клас, Херберт Дорфман, Елизабет Йегле, Елизабет Кьостингер

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Проверките по параграф 1 следва да 
включват поне следното:

4. Проверките по параграф 1 включват:

Or. de

Изменение 166
Мария ду Сеу Патран Невеш



PE513.008v01-00 62/77 AM\937380BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Проверките по параграф 1 следва да
включват поне следното:

4. Проверките по параграф 1 включват:

Or. en

Изменение 167
Криста Клас, Елизабет Йегле, Елизабет Кьостингер, Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) проверки на място, включително 
одити на място;

в) проверки на място;

Or. de

Изменение 168
Кристина Гутиерес-Кортинес, Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентните органи следва да 
приемат международно признатите 
сертификати за съответствие с 
изискванията като доказателство, че 
отбелязаният в тях съответният 
генетичен ресурс е придобит в 
съответствие с предварително дадено 
информирано съгласие и че са 
определени взаимно договорени 
условия, отговарящи на изискванията в 
националното законодателство за 
достъп и споделяне на ползите или в 
съответната подзаконова нормативна 

5. Компетентните органи следва да 
приемат международно признатите 
сертификати за съответствие с 
изискванията като доказателство, че 
отбелязаният в тях съответният 
генетичен ресурс е придобит в 
съответствие с предварително дадено 
информирано съгласие и че са 
определени взаимно договорени 
условия, отговарящи на изискванията в 
националното законодателство за 
достъп и споделяне на ползите или в 
съответната подзаконова нормативна 
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уредба на страната по Протокола от 
Нагоя, дала информираното съгласие.

уредба на страната по Протокола от 
Нагоя, дала информираното съгласие. 
При липса на международно признат 
сертификат се приемат други 
приемливи от правна точка 
доказателства, че съответните 
генетични ресурси са придобити 
законно и че са установени 
взаимноприемливи условия.

Or. en

Изменение 169
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 a. Правилата за прилагане ще 
определят процедурните гаранции по 
отношение на процедурите съгласно 
членове 7 и 9—11.

Or. en

Обосновка

В съответствие с правния принцип за справедлив процес и Протокола от Нагоя е 
важно в регламента да бъдат предвидени процедурни гаранции и процедури, като 
право на изслушване или на обжалване на всяко решение, взето съгласно членове 7 и 
9—11 за защита на правата на попадащите в обсега на регламента, особено като се 
имат предвид ефективните и възпиращите санкции, които се прилагат при 
неспазване.

Изменение 170
Кристина Гутиерес-Кортинес, Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ползвателите са длъжни да 
предоставят необходимото съдействие, 
за да улеснят извършването на 
проверките по параграф 1, по-
специално по отношение на достъпа 
до помещения и предоставянето на 
документация или данни.

6. Ползвателите оказват цялото 
необходимо съдействие за улесняване 
на извършването на проверките, 
посочени в параграф 1.

Or. en

Изменение 171
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Също така, в зависимост от характера на 
констатираните пропуски, държавите 
членки могат да предприемат незабавни 
временни мерки, включително наред с 
други възможности конфискуване на 
незаконно придобитите генетични 
ресурси или временно спиране на 
конкретното ползване.

Също така, в зависимост от характера на 
констатираните пропуски, държавите 
членки могат да предприемат незабавни 
временни мерки, включително наред с 
други възможности конфискуване на 
незаконно придобитите генетични 
ресурси или временно спиране на 
конкретното ползване. Тези временни 
мерки трябва да бъдат ефективни, 
съразмерни и възпиращи.

Or. en

Обосновка

Както се посочва в член 11, параграф 2, следва да се изясни, че принципът за 
ефективни, съразмерни и възпиращи санкции следва да важи и за временните мерки.

Изменение 172
Павел Поц

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 7 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Също така, в зависимост от характера на 
констатираните пропуски, държавите 
членки могат да предприемат незабавни 
временни мерки, включително наред с 
други възможности конфискуване на 
незаконно придобитите генетични 
ресурси или временно спиране на 
конкретното ползване.

Също така, в зависимост от характера на 
констатираните пропуски, държавите 
членки могат да предприемат незабавни 
временни мерки, включително наред с 
други възможности конфискуване на 
незаконно придобитите генетични 
ресурси или временно спиране на 
конкретното ползване. Такива 
временни мерки трябва да бъдат 
ефективни, съразмерни и възпиращи.

Or. en

Обосновка

Както също се посочва в член 11, параграф 2 от предложението на Комисията, следва 
да се изясни, че принципът за ефективни, съразмерни и възпиращи санкции следва да 
важи и за временните мерки.

Изменение 173
Кристина Гутиерес-Кортинес, Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Също така, в зависимост от характера 
на констатираните пропуски, държавите 
членки могат да предприемат незабавни 
временни мерки, включително наред с 
други възможности конфискуване на 
незаконно придобитите генетични 
ресурси или временно спиране на 
конкретното ползване.

В зависимост от характера на 
констатираните пропуски, държавите 
членки могат да предприемат незабавни
подходящи временни мерки, 
включително наред с други 
възможности конфискуване на 
незаконно придобитите генетични 
ресурси или временно спиране на 
конкретното ползване.

Or. en

Изменение 174
Кристина Гутиерес-Кортинес
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Държавите членки дават 
възможност на страните да бъдат 
изслушани или да обжалват решения 
съгласно членове 7 и 9 в случай на 
предполагаеми нарушения.

Or. en

Изменение 175
Криста Клас, Херберт Дорфман, Елизабет Йегле, Елизабет Кьостингер

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи следва да
обменят с компетентните органи на 
други държави членки и с Комисията
информация относно сериозните 
пропуски, установени при проверките 
по член 9, параграф 1, както и относно 
наложените съгласно член 11 санкции.

2. Компетентните органи обменят с 
компетентните органи на други държави 
членки и с Комисията информация 
относно организацията на своите 
системи за проверки и наблюдение на 
спазването на настоящия регламент 
от страна на ползвателите и
относно сериозните пропуски, 
установени при проверките по член 9, 
параграф 4 и член 10, параграф 1, както 
и относно наложените съгласно член 11 
санкции.

Or. de

Изменение 176
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи следва да
обменят с компетентните органи на 
други държави членки и с Комисията 
информация относно сериозните 
пропуски, установени при проверките 
по член 9, параграф 1, както и относно 
наложените съгласно член 11 санкции.

2. Компетентните органи обменят с 
компетентните органи на други държави 
членки и с Комисията информация 
относно организацията на своите 
системи за проверки и наблюдение на 
спазването на настоящия регламент 
от страна на ползвателите и относно 
сериозните пропуски, установени при 
проверките по член 9, параграф 1, както 
и относно наложените съгласно член 11 
санкции.

Or. en

Изменение 177
Павел Поц

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи следва да
обменят с компетентните органи на 
други държави членки и с Комисията 
информация относно сериозните 
пропуски, установени при проверките 
по член 9, параграф 1, както и относно 
наложените съгласно член 11 санкции.

2. Компетентните органи обменят с 
компетентните органи на други държави 
членки и с Комисията информация 
относно организацията на своите 
системи за проверки и наблюдение на 
спазването на настоящия регламент 
от страна на ползвателите и 
относно сериозните пропуски, 
установени при проверките по член 9, 
параграф 1, както и относно наложените 
съгласно член 11 санкции.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира хармонизирана система на проверки в целия Европейски съюз и, 
доколкото е възможно, с трети държави, компетентните органи следва да 
поддържат диалог и сътрудничество за обмен на най-добри практики по отношение 
на организацията на проверките.
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Изменение 178
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящото се създава Платформа 
на ЕС за достъп до генетични ресурси и 
традиционни знания във връзка с 
генетичните ресурси.

1. С настоящото се създава Платформа 
на Съюза за достъп до генетични 
ресурси. 

Or. en

Обосновка

Традиционните знания са от компетенциите на държавите членки и регламентът не 
следва да се занимава с тях.

Изменение 179
Криста Клас, Херберт Дорфман, Елизабет Йегле, Елизабет Кьостингер

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящото се създава Платформа 
на ЕС за достъп до генетични ресурси и 
традиционни знания във връзка с 
генетичните ресурси.

1. С настоящото се създава Платформа 
на Съюза за достъп до генетични 
ресурси и традиционни знания във 
връзка с генетичните ресурси. 
Държавите членки, които 
възнамеряват да приемат правила за 
достъпа до своите генетични ресурси, 
провеждат първо оценка на 
въздействието на тези правила и 
представят резултата от тази 
оценка на Платформата на Съюза за 
разглеждане съобразно процедурата 
по параграф 5 от настоящия член.

Or. de
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Изменение 180
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящото се създава Платформа 
на ЕС за достъп до генетични ресурси и 
традиционни знания във връзка с 
генетичните ресурси.

1. С настоящото се създава Платформа 
на Съюза за достъп до генетични 
ресурси и традиционни знания във 
връзка с генетичните ресурси. 
Държавите членки, които 
възнамеряват да приемат правила за 
достъпа по отношение на своите 
генетични ресурси, провеждат първо 
оценка на въздействието на тези 
правила и представят резултата от 
тази оценка на Платформата на 
Съюза за разглеждане съобразно 
процедурата по параграф 5 от 
настоящия член.

Or. en

Изменение 181
Криста Клас, Херберт Дорфман, Елизабет Йегле, Елизабет Кьостингер

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Платформата на ЕС следва да 
допринася за рационализиране на 
условията за достъп на равнището на ЕС 
посредством обсъждане на съответните 
въпроси, включително на структурата и 
действието на режимите за достъп, 
установени в държавите членки, а също 
и на опростен достъп в случаите на 
научни изследвания с нестопанска цел, 
на практикуването на достъп до 
колекции в ЕС, на достъпа на 

2. Платформата на Съюза следва да 
допринася за рационализиране на 
условията за достъп на равнището на 
Съюза посредством обсъждане на 
съответните въпроси, включително на 
структурата и действието на режимите 
за достъп, установени в държавите 
членки, а също и на опростен достъп в 
случаите на научни изследвания с 
нестопанска цел, на практикуването на 
достъп до колекции в ЕС, на достъпа на 
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заинтересовани лица от ЕС в трети 
държави и на споделянето на най-добри 
практики.

заинтересовани лица от Съюза в трети 
държави и на споделянето на най-добри 
практики. По-конкретно 
платформата следва да се обявява за 
придържане към принципа, че когато 
компетентните органи не са 
отговорили на искане за достъп, 
задължението за полагане на 
дължима грижа се счита за 
изпълнено и достъпът се предоставя
без допълнителни задължения.

Or. de

Изменение 182
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Платформата на ЕС следва да 
допринася за рационализиране на 
условията за достъп на равнището на ЕС
посредством обсъждане на съответните 
въпроси, включително на структурата и 
действието на режимите за достъп, 
установени в държавите членки, а също 
и на опростен достъп в случаите на 
научни изследвания с нестопанска цел, 
на практикуването на достъп до 
колекции в ЕС, на достъпа на 
заинтересовани лица от ЕС в трети 
държави и на споделянето на най-добри 
практики.

2. Платформата на Съюза следва да 
допринася за рационализиране на 
условията за достъп на равнището на 
Съюза посредством обсъждане на 
съответните въпроси, включително на 
структурата и действието на режимите 
за достъп, установени в държавите 
членки, а също и на опростен достъп в 
случаите на научни изследвания с 
нестопанска цел, на практикуването на 
достъп до колекции в Съюза, на достъпа 
на заинтересовани лица от Съюза в 
трети държави и на споделянето на най-
добри практики. По-конкретно 
платформата следва да се обявява за 
придържане към принципа, че когато 
компетентните органи не са 
отговорили на искане за достъп, 
задължението за полагане на 
дължима грижа се счита за 
изпълнено и достъпът се предоставя 
без допълнителни задължения.

Or. en
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Изменение 183
Кристина Гутиерес-Кортинес, Сантяго Фисас Айшела

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) каталог на наличните и 
оригиналните генетични ресурси от 
всяка държава членка в съответствие 
с член 7 от Конвенцията за 
биологичното разнообразие. Целта е 
подобряване на знанията за 
биологичното разнообразие. 
Същевременно те ще подкрепят 
трети държави в създаването на 
каталози на техните генетични 
ресурси, с цел подобряване на 
прозрачността и достъпа до 
генетичните ресурси;

Or. en

Обосновка

Подкрепата за трети държави може да бъде под формата на техническа помощ, 
споделяне на знания и средства, ако бъде счетено за необходимо.

Изменение 184
Кристина Гутиерес-Кортинес, Сантяго Фисас Айшела

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a ter) след влизането в сила на фонда, 
който предвижда създаването на 
Конвенцията за биологичното 
разнообразие, или всеки друг фонд, 
посветен на този въпрос, насърчаване 
на включването в тези фондове на 
редове за финансиране на проучването 
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и изготвянето на каталози на 
генетичните ресурси.

Or. es

Изменение 185
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съдействие за разработването и 
използването на разходоефективни 
комуникационни инструменти и 
системи за нуждите на мониторинга и 
проследяването на използването на 
генетичните ресурси и на 
традиционните знания във връзка с 
генетични ресурси от различните
колекции и ползватели;

в) съдействие за разработването и 
използването на разходоефективни 
комуникационни инструменти и 
системи за нуждите на мониторинга и 
проследяването на използването на 
генетичните ресурси по колекции и 
ползватели;

Or. en

Обосновка

Традиционните знания са от компетенциите на държавите членки и регламентът не 
следва да се занимава с тях.

Изменение 186
Критон Арсенис

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на докладването и опита 
по прилагането на настоящия 
Регламент, на всеки десет години 
Комисията следва да извършва преглед 
на неговото действие и ефективност. 
При своето докладване Комисията 
следва по-специално да разглежда 
административните последици за 

3. Въз основа на докладването и опита 
по прилагането на настоящия 
Регламент, на всеки пет години 
Комисията следва да извършва преглед 
на неговото действие и ефективност. 
При своето докладване Комисията по-
специално разглежда:
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публичните научно-изследователски 
институции, малките и средни 
предприятия и микро предприятията.
Също така, тя следва да разглежда
необходимостта от допълнителни 
действия на ЕС по отношение на 
достъпа до генетични ресурси и до 
традиционни знания във връзка с 
генетичните ресурси.

a) административните последици за 
публичните научно-изследователски 
институции, малките и средни 
предприятия и микро предприятията;
б) необходимостта от преглед на 
изпълнението на разпоредбите на 
настоящия регламент относно 
традиционните знания, свързани с 
генетичните ресурси в светлината на 
събитията в други международни 
организации, включително, наред с 
другите, Световната организация за 
интелектуална собственост, при 
условие, че те не противоречат на 
целите на настоящия регламент, на 
Конвенцията за биологичното 
разнообразие и на Протокола от 
Нагоя;
в) необходимостта от допълнителни 
действия на Съюза по отношение на 
достъпа до генетични ресурси и до 
традиционни знания във връзка с 
генетичните ресурси, с оглед на 
пълното прилагане на правата на 
коренните и местните общности в 
съответствие с членове 5.2, 6.2, 7 и 12 
от Протокола от Нагоя.

Or. en

Изменение 187
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на докладването и опита 
по прилагането на настоящия 
Регламент, на всеки десет години 
Комисията следва да извършва преглед 
на неговото действие и ефективност.
При своето докладване Комисията 
следва по-специално да разглежда 
административните последици за 
публичните научно-изследователски 
институции, малките и средни 
предприятия и микро предприятията.
Също така, тя следва да разглежда 
необходимостта от допълнителни 
действия на ЕС по отношение на 
достъпа до генетични ресурси и до 
традиционни знания във връзка с 
генетичните ресурси.

3. Въз основа на докладването и опита 
по прилагането на настоящия 
Регламент, на всеки десет години 
Комисията следва да извършва преглед 
на неговото действие и ефективност.
При своето докладване Комисията 
следва по-специално да разглежда 
административните последици за 
публичните научно-изследователски 
институции, малките и средни 
предприятия и микро предприятията.
Също така, тя разглежда 
необходимостта от допълнителни 
действия на Съюза по отношение на 
достъпа до генетични ресурси.

Or. en

Обосновка

Традиционните знания са от компетенциите на държавите членки и регламентът не 
следва да се занимава с тях.

Изменение 188
Криста Клас, Херберт Дорфман, Елизабет Йегле, Елизабет Кьостингер

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на докладването и опита 
по прилагането на настоящия 
Регламент, на всеки десет години 
Комисията следва да извършва преглед 
на неговото действие и ефективност. 
При своето докладване Комисията 
следва по-специално да разглежда 
административните последици за 
публичните научно-изследователски 
институции, малките и средни 

3. Въз основа на докладването и опита 
по прилагането на настоящия 
Регламент, на всеки десет години 
Комисията следва да извършва преглед 
на неговото действие и ефективност. 
При своето докладване Комисията 
следва по-специално да разглежда 
административните последици за 
конкретните сектори, публичните 
научно-изследователски институции, 
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предприятия и микро предприятията. 
Също така, тя следва да разглежда 
необходимостта от допълнителни 
действия на ЕС по отношение на 
достъпа до генетични ресурси и до 
традиционни знания във връзка с 
генетичните ресурси.

малките и средни предприятия и микро 
предприятията. Също така, тя следва да 
разглежда необходимостта от 
допълнителни действия на Съюза по 
отношение на достъпа до генетични 
ресурси и до традиционни знания във 
връзка с генетичните ресурси.

Or. de

Изменение 189
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на докладването и опита 
по прилагането на настоящия 
Регламент, на всеки десет години 
Комисията следва да извършва преглед 
на неговото действие и ефективност. 
При своето докладване Комисията 
следва по-специално да разглежда 
административните последици за 
публичните научно-изследователски 
институции, малките и средни 
предприятия и микро предприятията. 
Също така, тя следва да разглежда 
необходимостта от допълнителни 
действия на ЕС по отношение на 
достъпа до генетични ресурси и до 
традиционни знания във връзка с 
генетичните ресурси.

3. Въз основа на докладването и опита 
по прилагането на настоящия 
Регламент, на всеки десет години 
Комисията следва да извършва преглед 
на неговото действие и ефективност. 
При своето докладване Комисията 
следва по-специално да разглежда 
административните последици за 
конкретни сектори, публичните 
научно-изследователски институции, 
малките и средни предприятия и микро 
предприятията. Също така, тя следва да 
разглежда необходимостта от 
допълнителни действия на Съюза по 
отношение на достъпа до генетични 
ресурси и до традиционни знания във 
връзка с генетичните ресурси.

Or. en

Изменение 190
Павел Поц

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на докладването и опита 
по прилагането на настоящия 
Регламент, на всеки десет години 
Комисията следва да извършва преглед 
на неговото действие и ефективност. 
При своето докладване Комисията 
следва по-специално да разглежда 
административните последици за 
публичните научно-изследователски 
институции, малките и средни 
предприятия и микро предприятията. 
Също така, тя следва да разглежда 
необходимостта от допълнителни 
действия на ЕС по отношение на 
достъпа до генетични ресурси и до 
традиционни знания във връзка с 
генетичните ресурси.

3. Въз основа на докладването и опита 
по прилагането на настоящия 
Регламент, на всеки десет години 
Комисията следва да извършва преглед 
на неговото действие и ефективност. 
При своето докладване Комисията 
следва по-специално да разглежда 
административните последици за 
конкретни сектори, публичните 
научно-изследователски институции, 
малките и средни предприятия и микро 
предприятията. Също така, тя следва да 
разглежда необходимостта от 
допълнителни действия на Съюза по 
отношение на достъпа до генетични 
ресурси и до традиционни знания във 
връзка с генетичните ресурси.

Or. en

Обосновка

Тъй като въздействието на регламента може да варира в различните сектори в 
зависимост от начина, по който различните сектори работят и се развиват във 
времето, от Комисията следва също да се изисква да измерва въздействието върху 
конкретни сектори. Освен това, съгласно член 8, буква в) от Протокола от Нагоя 
страните следва да обръщат специално внимание  на значението на генетичните 
ресурси за прехраната и земеделието при прилагането на Протокола от Нагоя в 
тяхното законодателство.

Изменение 191
Гербен-Ян Гербранди

Предложение за регламент
Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16а
Изменение на Директива 2008/99/ЕО

Директива 2008/99/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. относно защитата на 
околната среда чрез наказателното 
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право1 се изменя, считано от ...*, 
както следва:
(1) Към член 3 се добавя следната 
буква:
„й) незаконно придобити генетични 
ресурси“
(2) Към приложение А се добавя 
следното тире:
„ - Регламент (ЕС) № .../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от... относно достъпа до генетични 
ресурси и за справедливо и 
равноправно споделяне на ползите, 
произтичащи от тяхното използване 
в Съюза“.
__________________
1 ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 28.
* OВ: една година след датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. en


