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Pozměňovací návrh 77
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Evropská unie si je vědoma vzájemné 
závislosti všech zemí, pokud jde 
o genetické zdroje pro výživu
a zemědělství, jakož i jejich zvláštní 
povahu a význam pro zajišťování potravin 
na celém světě a pro trvale udržitelný 
rozvoj zemědělství v kontextu zmírňování 
chudoby a změny klimatu, a v této 
souvislosti uznává zásadní úlohu 
Mezinárodní smlouvy o rostlinných 
genetických zdrojích pro výživu 
a zemědělství a Komise pro genetické 
zdroje pro výživu a zemědělství 
Organizace spojených národů pro výživu 
a zemědělství,

Or. en

Odůvodnění

Význam bezpečnosti potravin, pokud jde o genetické zdroje pro výživu a zemědělství a jejich 
význam pro přizpůsobení se změně klimatu, by měly být v nařízení uvedeny.

Pozměňovací návrh 78
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Je uznávanou praxí vyměňovat si 
veškeré genetické zdroje rostlin pro výživu 
a zemědělství za účelem výzkumu, 
pěstitelství a odborného vzdělávání 
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v souladu s podmínkami stanovenými 
ve Standardní dohodě o poskytování 
genetických zdrojů (SMTA) podle 
Mezinárodní smlouvy o rostlinných 
genetických zdrojích pro výživu 
a zemědělství (ITPGRFA), jak je 
stanoveno v Memorandu o porozumění 
o integrovaném systému evropských 
genových bank (AEGIS); v souladu s čl. 4 
odst. 3 Protokolu se uznává, že takový 
postup napomáhá cílům stanoveným v 
Úmluvě a Protokolu a není s nimi 
v rozporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Pravomoc a odpovědnost za praktické 
provádění opatření na ochranu přístupu a 
společného využívání přínosů pro 
domorodá a místní společenství bude 
ponechána členským státům a jejich 
soudům.

Or. en

Odůvodnění

Tradiční znalosti spadají do kompetence členských států a nařízení by se jimi nemělo zabývat.

Pozměňovací návrh 80
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Nagojský protokol o přístupu ke 
genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích 
z jejich využívání k Úmluvě o biologické 
rozmanitosti (dále jen „Nagojský 
protokol“) je mezinárodní smlouvou 
přijatou dne 29. října 2010 smluvními 
stranami Úmluvy. Nagojský protokol 
výrazně rozšiřuje obecná pravidla Úmluvy 
týkající se přístupu ke genetickým zdrojům 
a k tradičním znalostem s nimi 
souvisejícím a rozdělení přínosů z jejich 
využívání.

(6) Nagojský protokol o přístupu ke 
genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích 
z jejich využívání k Úmluvě o biologické 
rozmanitosti (dále jen „Nagojský 
protokol“) je mezinárodní smlouvou 
přijatou dne 29. října 2010 smluvními 
stranami Úmluvy. Nagojský protokol 
výrazně rozšiřuje obecná pravidla Úmluvy 
týkající se přístupu ke genetickým zdrojům 
a k tradičním znalostem s nimi 
souvisejícím a rozdělení peněžitých a 
nepeněžitých přínosů z jejich využívání 
a případného následného uvádění na trh.

Or. en

Odůvodnění

Nepeněžité výhody by měly být uvedeny alespoň v bodech odůvodnění, neboť jsou součástí 
Nagojského protokolu (článek 5). Doplnění výrazu „případný“ před „následné uvádění na 
trh“ slouží k vyjádření skutečnosti, že uvádění na trh není nezbytně nutným průvodním jevem 
využívání (ve skutečnosti je mnohem méně běžné než nekomerční využívání).

Pozměňovací návrh 81
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Nagojský protokol o přístupu ke 
genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích 
z jejich využívání k Úmluvě o biologické 
rozmanitosti (dále jen „Nagojský 
protokol“) je mezinárodní smlouvou 
přijatou dne 29. října 2010 smluvními 
stranami Úmluvy. Nagojský protokol 
výrazně rozšiřuje obecná pravidla Úmluvy 
týkající se přístupu ke genetickým zdrojům 
a k tradičním znalostem s nimi 

(6) Nagojský protokol o přístupu ke 
genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích 
z jejich využívání k Úmluvě o biologické 
rozmanitosti (dále jen „Nagojský 
protokol“) je mezinárodní smlouvou 
přijatou dne 29. října 2010 smluvními 
stranami Úmluvy. Nagojský protokol 
podrobněji rozvádí obecná pravidla 
Úmluvy týkající se přístupu ke genetickým 
zdrojům a k tradičním znalostem s nimi 
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souvisejícím a rozdělení přínosů z jejich 
využívání.

souvisejícím a rozdělení přínosů z jejich 
využívání.

Or. en

Odůvodnění

Jak je rovněž stanoveno v článku 3 Nagojského protokolu, protokol provádí článek 15 Úmluvy 
o biologické rozmanitosti, a proto nemůže obecná pravidla uvedená v tomto článku Úmluvy 
rozšiřovat.

Pozměňovací návrh 82
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Nagojský protokol o přístupu ke 
genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích 
z jejich využívání k Úmluvě o biologické 
rozmanitosti (dále jen „Nagojský 
protokol“) je mezinárodní smlouvou 
přijatou dne 29. října 2010 smluvními 
stranami Úmluvy. Nagojský protokol 
výrazně rozšiřuje obecná pravidla Úmluvy 
týkající se přístupu ke genetickým zdrojům 
a k tradičním znalostem s nimi 
souvisejícím a rozdělení přínosů z jejich 
využívání.

(6) Nagojský protokol o přístupu ke 
genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích 
z jejich využívání k Úmluvě o biologické 
rozmanitosti (dále jen „Nagojský 
protokol“) je mezinárodní smlouvou 
přijatou dne 29. října 2010 smluvními 
stranami Úmluvy. Nagojský protokol 
podrobněji rozvádí obecná pravidla 
Úmluvy týkající se přístupu ke genetickým 
zdrojům a k tradičním znalostem s nimi 
souvisejícím a rozdělení přínosů z jejich 
využívání.

Or. de

Pozměňovací návrh 83
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Nagojský protokol o přístupu ke (6) Nagojský protokol o přístupu ke 
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genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích 
z jejich využívání k Úmluvě o biologické 
rozmanitosti (dále jen „Nagojský 
protokol“) je mezinárodní smlouvou 
přijatou dne 29. října 2010 smluvními 
stranami Úmluvy. Nagojský protokol 
výrazně rozšiřuje obecná pravidla Úmluvy 
týkající se přístupu ke genetickým zdrojům 
a k tradičním znalostem s nimi 
souvisejícím a rozdělení přínosů z jejich 
využívání.

genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích 
z jejich využívání k Úmluvě o biologické 
rozmanitosti (dále jen „Nagojský 
protokol“) je mezinárodní smlouvou 
přijatou dne 29. října 2010 smluvními 
stranami Úmluvy. Nagojský protokol 
podrobněji rozvádí obecná pravidla 
Úmluvy týkající se přístupu ke genetickým 
zdrojům a k tradičním znalostem s nimi 
souvisejícím a rozdělení přínosů z jejich 
využívání.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Nagojský protokol o přístupu ke 
genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích 
z jejich využívání k Úmluvě o biologické 
rozmanitosti (dále jen „Nagojský 
protokol“) je mezinárodní smlouvou 
přijatou dne 29. října 2010 smluvními 
stranami Úmluvy. Nagojský protokol
výrazně rozšiřuje obecná pravidla Úmluvy 
týkající se přístupu ke genetickým zdrojům 
a k tradičním znalostem s nimi 
souvisejícím a rozdělení přínosů z jejich 
využívání.

(6) Nagojský protokol o přístupu ke 
genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích 
z jejich využívání k Úmluvě o biologické 
rozmanitosti (dále jen „Nagojský 
protokol“) je mezinárodní smlouvou 
přijatou dne 29. října 2010 smluvními 
stranami Úmluvy. Nagojský protokol 
podrobněji rozvádí obecná pravidla 
Úmluvy týkající se přístupu ke genetickým 
zdrojům a k tradičním znalostem s nimi 
souvisejícím a rozdělení přínosů z jejich 
využívání.

Or. en

Odůvodnění

Jak je rovněž stanoveno v článku 3 Nagojského protokolu, protokol provádí článek 15 Úmluvy 
o biologické rozmanitosti, a proto nemůže obecná pravidla uvedená v tomto článku Úmluvy 
rozšiřovat.
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Pozměňovací návrh 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Neoprávněné získání genetických 
zdrojů nebo neoprávněné využívání či 
následné uvedení produktů získaných 
z těchto zdrojů na trh či tradičních 
znalostí s nimi souvisejících by mělo být 
zakázáno.

Or. en

Odůvodnění

Náležitou pečlivost ze strany Komise je třeba doplnit obecným zákazem protiprávního 
využívání genetických zdrojů. Tato skutečnost obrací důkazní břemeno, jak je tomu již dnes 
v případě nezákonné těžby dřeva (nařízení (EU) č. 995/2010) a nezákonného, nehlášeného 
a neregulovaného rybolovu, což usnadňuje soudní proces a vymáhání ze strany příslušných 
státních orgánů.

Pozměňovací návrh 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) Neoprávněné získání genetických 
zdrojů nebo neoprávněné využívání či 
následné uvedení produktů získaných 
z těchto zdrojů na trh nebo tradičních 
znalostí s nimi souvisejících podléhá 
trestním sankcím v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 
o trestněprávní ochraně životního 
prostředí1.
__________________
1 Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 28.
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Or. en

Odůvodnění

Zákaz je třeba doplnit dostatečně odrazujícími sankcemi. Návrh Komise ponechává toto 
opatření zcela na uvážení členských států, přičemž trestní sankce se v něm nepředpokládají, 
pouze pokuty, pozastavení činnosti a zabavení genetických zdrojů.

Pozměňovací návrh 87
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je důležité stanovit v souladu s 
Nagojským protokolem, že využívání 
genetických zdrojů se týká výzkumu a 
vývoje v oblasti genetického a 
biochemického složení vzorků genetického 
materiálu, což zahrnuje výzkum a vývoj 
izolovaných složek extrahovaných z 
genetického materiálu, ke kterému byl 
v smluvní straně Nagojského protokolu 
dán přístup.

(11) Je důležité stanovit v souladu s 
Nagojským protokolem, že využívání 
genetických zdrojů se týká výzkumu a 
vývoje v oblasti genetického a 
biochemického složení genetických zdrojů.

Or. de

Pozměňovací návrh 88
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je důležité stanovit v souladu s 
Nagojským protokolem, že využívání 
genetických zdrojů se týká výzkumu a 
vývoje v oblasti genetického a 
biochemického složení vzorků genetického 
materiálu, což zahrnuje výzkum a vývoj 
izolovaných složek extrahovaných z 
genetického materiálu, ke kterému byl 

(11) Je důležité stanovit v souladu s 
Nagojským protokolem, že využívání 
genetických zdrojů se týká výzkumu a 
vývoje v oblasti genetického a 
biochemického složení genetických zdrojů.
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v smluvní straně Nagojského protokolu 
dán přístup.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Pavel Poc

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je důležité stanovit v souladu s 
Nagojským protokolem, že využívání 
genetických zdrojů se týká výzkumu a 
vývoje v oblasti genetického a 
biochemického složení vzorků genetického 
materiálu, což zahrnuje výzkum a vývoj 
izolovaných složek extrahovaných z 
genetického materiálu, ke kterému byl 
v smluvní straně Nagojského protokolu 
dán přístup.

(11) Je důležité stanovit v souladu s 
Nagojským protokolem, že využívání 
genetických zdrojů se týká výzkumu a 
vývoje v oblasti genetického a 
biochemického složení genetických zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Nedostatečně srozumitelná definice „využívání“, jak je uvedena v čl. 3 odst. 6, umožňuje 
nebezpečnou škálu interpretací. Měla by být použita definice „využívání“ z Nagojského 
protokolu a mělo by být zajištěno její důsledné používání. Tento bod odůvodnění by měl 
odrážet definici „využívání genetických zdrojů“ podle článku 3 nařízení, aby se předešlo 
zavádějícím interpretacím a aby byl v souladu s definicí „využívání“ podle článku 2 
Nagojského protokolu.

Pozměňovací návrh 90
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je důležité stanovit v souladu s (11) Je důležité stanovit v souladu s 



AM\937380CS.doc 11/68 PE513.008v01-00

CS

Nagojským protokolem, že využívání 
genetických zdrojů se týká výzkumu a 
vývoje v oblasti genetického a 
biochemického složení vzorků genetického 
materiálu, což zahrnuje výzkum a vývoj 
izolovaných složek extrahovaných z 
genetického materiálu, ke kterému byl 
v smluvní straně Nagojského protokolu 
dán přístup.

Nagojským protokolem, že využívání 
genetických zdrojů se týká výzkumu a 
vývoje v oblasti genetického a 
biochemického složení genetických zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) V současné době neexistuje žádná 
mezinárodně dohodnutá definice 
„tradičních znalostí souvisejících s 
genetickými zdroji“ nebo „vlastnictví“ 
těchto znalostí domorodými a místními 
společenstvími. Mezinárodní definice 
těchto termínů a pojmů se v současné 
době projednávají v rámci mezivládního 
výboru Světové organizace duševního 
vlastnictví. Proto by v zájmu zajištění 
flexibility a právní jistoty pro 
poskytovatele a uživatele mělo toto
nařízení odkazovat na tradiční znalosti 
související s genetickými zdroji, jak jsou 
popsány v dohodách o rozdělení přínosů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tradiční znalosti spadají do kompetence členských států a nařízení by se jimi nemělo zabývat.

Pozměňovací návrh 92
Anna Rosbach
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) S cílem zajistit efektivní provedení 
Nagojského protokolu by měli mít všichni 
uživatelé genetických zdrojů a tradičních 
znalostí souvisejících s těmito zdroji za 
povinnost postupovat s náležitou pečlivostí 
při zajišťování toho, aby byl přístup ke 
genetickým zdrojům a souvisejícím 
tradičním znalostem využíván v souladu 
s platnými právními předpisy, a při 
případném rozdělování přínosů. Vzhledem 
k rozmanitosti uživatelů v Unii není 
vhodné uložit všem uživatelům povinnost 
přijmout stejná opatření při uplatňování 
náležité pečlivosti. Měly by být proto 
stanoveny pouze minimální prvky pro 
opatření náležité pečlivosti. Konkrétní 
volba nástrojů a opatření použitých při 
uplatňování náležité pečlivosti uživateli by 
měla být podporována uznáváním 
osvědčených postupů a doplňujícími 
opatřeními na podporu odvětvových 
kodexů chování, vzorových smluvních 
ustanovení a pokynů, aby se zvýšila právní 
jistota a snížily náklady. Povinnost 
uživatelů uchovávat informace relevantní 
pro přístup a rozdělení přínosů by měla být 
časově omezena a mělo by být ponecháno 
určité časové rozpětí pro případnou 
inovaci.

(14) S cílem zajistit efektivní provedení 
Nagojského protokolu by měli mít všichni 
uživatelé genetických zdrojů za povinnost 
postupovat s náležitou pečlivostí při 
zajišťování toho, aby byl přístup ke 
genetickým zdrojům využíván v souladu 
s platnými právními předpisy, a při 
případném rozdělování přínosů. Vzhledem 
k rozmanitosti uživatelů v Unii není 
vhodné uložit všem uživatelům povinnost 
přijmout stejná opatření při uplatňování 
náležité pečlivosti. Měly by být proto 
stanoveny pouze minimální prvky pro 
opatření náležité pečlivosti. Konkrétní 
volba nástrojů a opatření použitých při 
uplatňování náležité pečlivosti uživateli by 
měla být podporována uznáváním 
osvědčených postupů a doplňujícími 
opatřeními na podporu odvětvových 
kodexů chování, vzorových smluvních 
ustanovení a pokynů, aby se zvýšila právní 
jistota a snížily náklady. Povinnost 
uživatelů uchovávat informace relevantní 
pro přístup a rozdělení přínosů by měla být 
časově omezena a mělo by být ponecháno 
určité časové rozpětí pro případnou 
inovaci.

Or. en

Odůvodnění

Tradiční znalosti spadají do kompetence členských států a nařízení by se jimi nemělo zabývat.

Pozměňovací návrh 93
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) S cílem zajistit efektivní provedení 
Nagojského protokolu by měli mít všichni 
uživatelé genetických zdrojů a tradičních 
znalostí souvisejících s těmito zdroji za 
povinnost postupovat s náležitou pečlivostí 
při zajišťování toho, aby byl přístup ke 
genetickým zdrojům a souvisejícím 
tradičním znalostem využíván v souladu 
s platnými právními předpisy, a při 
případném rozdělování přínosů. Vzhledem 
k rozmanitosti uživatelů v Unii není 
vhodné uložit všem uživatelům povinnost 
přijmout stejná opatření při uplatňování 
náležité pečlivosti. Měly by být proto 
stanoveny pouze minimální prvky pro 
opatření náležité pečlivosti. Konkrétní 
volba nástrojů a opatření použitých při 
uplatňování náležité pečlivosti uživateli by 
měla být podporována uznáváním 
osvědčených postupů a doplňujícími 
opatřeními na podporu odvětvových 
kodexů chování, vzorových smluvních 
ustanovení a pokynů, aby se zvýšila právní 
jistota a snížily náklady. Povinnost 
uživatelů uchovávat informace relevantní 
pro přístup a rozdělení přínosů by měla být 
časově omezena a mělo by být ponecháno 
určité časové rozpětí pro případnou 
inovaci.

(14) S cílem zajistit efektivní provedení 
Nagojského protokolu by měli mít všichni 
uživatelé genetických zdrojů a tradičních 
znalostí souvisejících s těmito zdroji za 
povinnost postupovat s náležitou pečlivostí 
při zajišťování toho, aby byl přístup ke 
genetickým zdrojům a souvisejícím 
tradičním znalostem využíván v souladu 
s platnými právními předpisy, a při 
případném rozdělování přínosů. Vzhledem 
k rozmanitosti uživatelů v Unii není 
vhodné uložit všem uživatelům povinnost 
přijmout stejná opatření při uplatňování 
náležité pečlivosti. To se týká především 
následných uživatelů, kteří by měli být 
povinni uplatnit náležitou pečlivost pouze 
v případě, že přistupují ke genetickým 
zdrojům a využívají je v podobě, v jaké 
k nim přistoupil původní uživatel.
Povinnost uživatelů uchovávat informace 
relevantní pro přístup a rozdělení přínosů 
by měla být časově omezena a mělo by být 
ponecháno určité časové rozpětí pro 
případnou inovaci.

Or. de

Pozměňovací návrh 94
Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) S cílem zajistit efektivní provedení (14) S cílem zajistit efektivní provedení 



PE513.008v01-00 14/68 AM\937380CS.doc

CS

Nagojského protokolu by měli mít všichni 
uživatelé genetických zdrojů a tradičních 
znalostí souvisejících s těmito zdroji za 
povinnost postupovat s náležitou pečlivostí 
při zajišťování toho, aby byl přístup ke 
genetickým zdrojům a souvisejícím 
tradičním znalostem využíván v souladu 
s platnými právními předpisy, a při 
případném rozdělování přínosů. Vzhledem 
k rozmanitosti uživatelů v Unii není 
vhodné uložit všem uživatelům povinnost 
přijmout stejná opatření při uplatňování 
náležité pečlivosti. Měly by být proto 
stanoveny pouze minimální prvky pro 
opatření náležité pečlivosti. Konkrétní 
volba nástrojů a opatření použitých při 
uplatňování náležité pečlivosti uživateli by 
měla být podporována uznáváním 
osvědčených postupů a doplňujícími 
opatřeními na podporu odvětvových 
kodexů chování, vzorových smluvních 
ustanovení a pokynů, aby se zvýšila právní 
jistota a snížily náklady. Povinnost 
uživatelů uchovávat informace relevantní 
pro přístup a rozdělení přínosů by měla být 
časově omezena a mělo by být ponecháno 
určité časové rozpětí pro případnou 
inovaci.

Nagojského protokolu by měli mít všichni 
uživatelé genetických zdrojů a tradičních 
znalostí souvisejících s těmito zdroji za 
povinnost postupovat s náležitou pečlivostí 
při zajišťování toho, aby byl přístup ke 
genetickým zdrojům a souvisejícím 
tradičním znalostem využíván v souladu 
s platnými právními předpisy, a při 
případném rozdělování přínosů. Vzhledem 
k rozmanitosti uživatelů v Unii není 
vhodné uložit všem uživatelům povinnost 
přijmout stejná opatření při uplatňování 
náležité pečlivosti. Měly by být proto 
stanoveny pouze minimální prvky pro 
opatření náležité pečlivosti. To platí 
zejména v případě následných uživatelů, 
kteří by měli být povinni uplatnit náležitou 
pečlivost pouze v případě, že přistupují ke 
genetickým zdrojům a využívají je 
v podobě, v jaké k nim přistoupil původní 
uživatel. Povinnost uživatelů uchovávat 
informace relevantní pro přístup a 
rozdělení přínosů by měla být časově 
omezena a mělo by být ponecháno určité 
časové rozpětí pro případnou inovaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Při stanovování opatření náležité 
pečlivosti by měly hrát důležitou úlohu 
osvědčené postupy vyvinuté uživateli, 
které jsou zvlášť vhodné pro dodržení 
systému provádění Nagojského protokolu s 
vysokou právní jistotou a s nízkými 
náklady. Uživatelé by měli mít možnost 

(16) Konkrétní volba nástrojů a opatření 
použitých při uplatňování náležité 
pečlivosti uživateli by měla být 
podporována  uznáváním osvědčených 
postupů.  Při stanovování opatření náležité 
pečlivosti by měly hrát důležitou úlohu 
osvědčené postupy vyvinuté uživateli, 
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navazovat na stávající kodexy chování 
zabývající se přístupem a rozdělováním 
přínosů, které byly vytvořeny pro 
akademickou sféru a různá průmyslová 
odvětví. Sdružení uživatelů by měla mít 
možnost požádat Komisi, aby určila, zda 
může být konkrétní kombinace postupů, 
nástrojů nebo mechanismů, na kterou 
sdružení dohlíží, uznána za osvědčený 
postup. Příslušné orgány členských států 
by měly vycházet z toho, že provádění 
uznaného osvědčeného postupu uživatelem 
snižuje riziko, že uživatel nedodrží 
pravidla, a odůvodňuje menší míru nutné 
kontroly dodržování pravidel. Totéž by 
mělo platit pro osvědčené postupy, jež byly 
přijaty společně smluvními stranami 
Nagojského protokolu.

které jsou zvlášť vhodné pro dodržení 
systému provádění Nagojského protokolu 
s vysokou právní jistotou a s nízkými 
náklady, a rovněž doplňující opatření 
na podporu odvětvových kodexů chování 
a vzorových smluvních ustanovení. 
Uživatelé by měli mít možnost navazovat 
na stávající kodexy chování zabývající se 
přístupem a rozdělováním přínosů, které 
byly vytvořeny pro akademickou sféru a 
různá průmyslová odvětví. Sdružení 
uživatelů by měla mít možnost požádat 
Komisi, aby určila, zda může být konkrétní 
kombinace postupů, nástrojů nebo 
mechanismů, na kterou sdružení dohlíží, 
uznána za osvědčený postup. Příslušné 
orgány členských států by měly vycházet 
z toho, že provádění uznaného 
osvědčeného postupu uživatelem snižuje 
riziko, že uživatel nedodrží pravidla, a 
odůvodňuje menší míru nutné kontroly 
dodržování pravidel. Totéž by mělo platit 
pro osvědčené postupy, jež byly přijaty 
společně smluvními stranami Nagojského 
protokolu.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Pavel Poc

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Uživatelé by měli při přesně 
stanovených příležitostech v rámci řetězce 
činností, které tvoří využívání, prohlásit, že 
plní povinnost náležité pečlivosti. Vhodné 
příležitosti pro tato prohlášení jsou 
obdržení veřejných prostředků na výzkum, 
schválení uvedení produktu vyvinutého na 
základě genetických zdrojů na trh, nebo 
v případě, kdy takové schválení není 
vyžadováno, okamžik jeho uvedení na trh. 

(17) Uživatelé by měli při přesně 
stanovených příležitostech v rámci řetězce 
činností prohlásit, že plní povinnost 
náležité pečlivosti. Vhodné příležitosti pro 
tato prohlášení jsou obdržení veřejných 
prostředků na výzkum, registrace práv 
duševního vlastnictví u příslušných 
vnitrostátních, regionálních nebo 
mezinárodních institucí, schválení uvedení 
produktu vyvinutého na základě 
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Prohlášení učiněné při podávání žádosti o 
schválení produktu pro uvedení na trh by 
nebylo součástí schvalovacího postupu 
jako takového a bylo by určeno pro 
příslušné orgány zřízené podle tohoto 
nařízení.

genetických zdrojů na trh, nebo v případě, 
kdy takové schválení není vyžadováno, 
okamžik jeho uvedení na trh. Prohlášení 
učiněné při podávání žádosti o schválení 
produktu pro uvedení na trh by nebylo 
součástí schvalovacího postupu jako 
takového a bylo by určeno pro příslušné 
orgány zřízené podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Pavel Poc

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Sběr genetických zdrojů ve volné 
přírodě většinou provádějí pro nekomerční 
účely univerzitní výzkumní pracovníci a 
sběratelé. V převážné většině případů a v 
téměř všech sektorech se přístup k nově 
získaným genetickým zdrojům uskutečňuje 
prostřednictvím zprostředkovatelů, sbírek 
nebo subjektů, které získávají genetické 
zdroje ve třetích zemích.

(18) Sběr genetických zdrojů ve volné 
přírodě provádějí soukromí sběratelé a 
podniky, které často slouží komerčním 
účelům, a akademičtí výzkumní 
pracovníci či vědecké instituce sloužící 
nekomerčním účelům. V převážné většině 
případů a v téměř všech sektorech se 
přístup k nově získaným genetickým 
zdrojům uskutečňuje prostřednictvím 
zprostředkovatelů, sbírek nebo subjektů, 
které získávají genetické zdroje ve třetích 
zemích.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné jasně rozlišovat veřejné a soukromé / komerční sběratele. Soukromí / komerční 
sběratelé jsou v původním znění opomenuti, ačkoli právě jejich účast na komerčním využití 
genetických zdrojů je důležitá.

Pozměňovací návrh 98
Gerben-Jan Gerbrandy
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Sběr genetických zdrojů ve volné 
přírodě většinou provádějí pro nekomerční 
účely univerzitní výzkumní pracovníci a 
sběratelé. V převážné většině případů a v 
téměř všech sektorech se přístup k nově 
získaným genetickým zdrojům uskutečňuje 
prostřednictvím zprostředkovatelů, sbírek 
nebo subjektů, které získávají genetické 
zdroje ve třetích zemích.

(18) Sběr genetických zdrojů ve volné 
přírodě provádějí jak pro komerční účely 
a s obchodním záměrem podniky se 
zvláštními odbornými znalostmi v oblasti 
průzkumu, sběru a získávání genetických 
zdrojů, tak pro nekomerční účely 
univerzitní výzkumní pracovníci a 
sběratelé. V převážné většině případů a v 
téměř všech sektorech se přístup k nově 
získaným genetickým zdrojům uskutečňuje 
prostřednictvím zprostředkovatelů, sbírek 
nebo subjektů, které získávají genetické 
zdroje ve třetích zemích, a to jak 
komerčně tak nekomerčně.

Or. en

Odůvodnění

Podle sítě TRAFFIC existuje mnoho příkladů, že (evropské) podniky zapojené do výzkumu 
a vývoje, a to i v oblasti potravin, parfémů a léčivých přípravků, přímo nebo prostřednictvím 
zprostředkovatelů pracují v poskytovatelských zemích, které pro sběr genetických zdrojů 
ve volné přírodě stanovují komerční účely.

Pozměňovací návrh 99
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Sběr genetických zdrojů ve volné 
přírodě většinou provádějí pro nekomerční 
účely univerzitní výzkumní pracovníci a 
sběratelé. V převážné většině případů a v 
téměř všech sektorech se přístup k nově 
získaným genetickým zdrojům uskutečňuje 
prostřednictvím zprostředkovatelů, sbírek 
nebo subjektů, které získávají genetické 
zdroje ve třetích zemích.

(18) Sběr genetických zdrojů ve volné 
přírodě většinou provádějí pro nekomerční 
účely univerzitní výzkumní pracovníci a 
sběratelé. V převážné většině případů a v 
téměř všech sektorech se přístup k nově 
získaným genetickým zdrojům uskutečňuje 
prostřednictvím zprostředkovatelů, sbírek 
nebo subjektů, které získávají genetické 
zdroje ve třetích zemích. Toto nařízení by 
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mělo zajistit, aby všechny zúčastněné 
strany dodržovaly ustanovení vzájemně 
dohodnutých podmínek prvotního 
přístupu týkajícího se převodu 
provedeného třetí stranou. Za tímto 
účelem by následné využívání nebo 
uvedení na trh mohlo rovněž vyžadovat 
další předchozí informovaný souhlas a 
stanovení vzájemně dohodnutých 
podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Pavel Poc

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Hlavními dodavateli genetických 
zdrojů a tradičních znalostí souvisejících s 
genetickými zdroji využívaných v Unii 
jsou sbírky. Je třeba zavést v Unii systém 
důvěryhodných sbírek. Díky tomuto 
systému by bylo u sbírek uvedených v 
registru důvěryhodných sbírek Unie 
zaručeno, že by třetím osobám byly 
dodávány pouze vzorky genetických zdrojů 
s dokumentací prokazující jejich zákonné 
získání a v případě potřeby existenci 
vzájemně dohodnutých podmínek. Systém 
důvěryhodných sbírek Unie by výrazně 
snížil riziko, že by se v Unii využívaly 
protiprávně získané genetické zdroje. 
Příslušné orgány členských států by 
ověřily, zda sbírka splňuje požadavky pro 
uznání za důvěryhodnou sbírku Unie. U 
uživatelů, kteří získali nějaký genetický 
zdroj ze sbírky zařazené do registru Unie, 
by mělo platit, že postupovali s náležitou 
pečlivostí při získávání všech nezbytných 
informací. To by mělo být výhodné zvláště 
pro výzkumné pracovníky v akademické 

(19) Hlavními dodavateli genetických 
zdrojů a tradičních znalostí souvisejících s 
genetickými zdroji využívaných v Unii 
jsou sbírky. Je třeba zavést v Unii systém 
registrovaných sbírek. Díky tomuto 
systému by bylo u sbírek uvedených v 
registru registrovaných sbírek Unie 
zaručeno, že by třetím osobám byly 
dodávány pouze vzorky genetických zdrojů 
s dokumentací prokazující jejich zákonné 
získání a v případě potřeby existenci 
vzájemně dohodnutých podmínek. Systém 
registrovaných sbírek Unie by výrazně 
snížil riziko, že by se v Unii využívaly 
protiprávně získané genetické zdroje. 
Příslušné orgány členských států by 
ověřily, zda sbírka splňuje požadavky pro 
uznání za registrovanou sbírku Unie. U 
uživatelů, kteří získali nějaký genetický 
zdroj ze sbírky zařazené do registru Unie, 
by mělo platit, že postupovali s náležitou 
pečlivostí při získávání všech nezbytných 
informací. To by mělo být výhodné zvláště 
pro výzkumné pracovníky v akademické 
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sféře, jakož i pro malé a střední podniky. sféře, jakož i pro malé a střední podniky.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že výraz „důvěryhodný“ je příliš významově zabarvený, je neutrální výraz 
„registrovaný“ vhodnější.

Pozměňovací návrh 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Příslušné orgány členských států by 
měly ověřit, zda uživatelé dodržují své 
povinnosti. V této souvislosti by měly 
příslušné orgány přijímat mezinárodně 
uznávaná osvědčení o shodě jakožto důkaz, 
že byly genetické zdroje získány legálně a 
že byly vzájemně dohodnuty podmínky. 
Příslušné orgány by také měly uchovávat 
záznamy o provedených kontrolách a v 
souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. 
ledna 2003 o přístupu veřejnosti k 
informacím o životním prostředí by měly 
zpřístupňovat příslušné informace.13

(20) Příslušné orgány členských států by 
měly ověřit, zda uživatelé dodržují své 
povinnosti. V této souvislosti by měly 
příslušné orgány přijímat mezinárodně 
uznávaná osvědčení o shodě jakožto důkaz, 
že byly genetické zdroje získány legálně a 
že byly vzájemně dohodnuty podmínky. 
Není-li k dispozici mezinárodní osvědčení, 
měly by se za důkaz toho, že příslušné 
genetické zdroje byly získány legálně a že 
byly stanoveny vzájemně dohodnuté 
podmínky, považovat ostatní právně 
přípustné formy souladu. Příslušné orgány 
by také měly uchovávat záznamy o 
provedených kontrolách a v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 
o přístupu veřejnosti k informacím o 
životním prostředí by měly zpřístupňovat 
příslušné informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Kriton Arsenis
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22 a) Zásadu rozdělení přínosů, jak je 
zakotvena v článku 10 Nagojského 
protokolu, by Unie měla provést ještě před 
zavedením globálního mnohostranného 
mechanismu, s nímž protokol počítá. 
Dokud tento mnohostranný mechanismus 
rozdělení přínosů nebude zaveden, je 
třeba zřídit fond Unie pro rozdělení 
přínosů, v němž budou shromažďovány 
příspěvky z rozdělení přínosů, které budou 
využívány na ochranu biologické 
rozmanitosti po celém světě. Za tím 
účelem by měla být Komisi v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie svěřena pravomoc přijímat 
akty, v nichž stanoví podrobná kritéria a 
pravidla pro rozdělení přínosů 
v případech, že genetické zdroje pocházejí 
z oblastí mimo jurisdikci členských států 
nebo nelze určit zemi původu těchto 
zdrojů nebo nelze udělit či získat 
předchozí informovaný souhlas. Je velmi
důležité, aby Komise v průběhu přípravné 
práce prováděla náležité konzultace, 
včetně konzultací na odborné úrovni. Při 
přípravě a vypracovávání aktu v 
přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a 
Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Cílem tohoto nařízení je 
minimalizovat riziko, že v Unii budou 
využívány nelegální genetické zdroje nebo 
tradiční znalosti související s genetickými 
zdroji, a podpořit spravedlivé a vyvážené 
rozdělování přínosů plynoucích z 
využívání genetických zdrojů nebo 
tradičních znalostí souvisejících s 
genetickými zdroji na základě vzájemně 
dohodnutých podmínek. Toho nelze 
dosáhnout na úrovni jednotlivých 
členských států, ale z důvodu rozsahu a 
v zájmu zajištění fungování vnitřního trhu 
je toho možno lépe dosáhnout na úrovni 
Unie. Unie proto může přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity, jak to 
stanoví článek 5 Smlouvy o Evropské unii. 
V souladu se zásadou proporcionality 
podle uvedeného článku toto nařízení 
nepřekračuje nezbytný rámec pro dosažení 
jeho cílů,

(28) Cílem tohoto nařízení je 
minimalizovat riziko, že v Unii budou 
využívány nelegální genetické zdroje, a 
podpořit spravedlivé a vyvážené 
rozdělování přínosů plynoucích z 
využívání genetických zdrojů na základě 
vzájemně dohodnutých podmínek. Toho 
nelze dosáhnout na úrovni jednotlivých 
členských států, ale z důvodu rozsahu a 
v zájmu zajištění fungování vnitřního trhu 
je toho možno lépe dosáhnout na úrovni 
Unie. Unie proto může přijmout opatření
v souladu se zásadou subsidiarity, jak to 
stanoví článek 5 Smlouvy o Evropské unii. 
V souladu se zásadou proporcionality 
podle uvedeného článku toto nařízení 
nepřekračuje nezbytný rámec pro dosažení 
jeho cílů,

Or. en

Odůvodnění

Tradiční znalosti spadají do kompetence členských států a nařízení by se jimi nemělo zabývat.

Pozměňovací návrh 104
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Toto nařízení stanoví pravidla upravující 
přístup ke genetickým zdrojům a 
tradičním znalostem souvisejícím 
s genetickými zdroji a rozdělení přínosů 
z nich plynoucích v souladu s 
ustanoveními Nagojského protokolu o 
přístupu ke genetickým zdrojům a 

Toto nařízení stanoví pravidla upravující 
soulad s přístupem ke genetickým zdrojům 
a rozdělení přínosů z nich plynoucích v 
souladu s ustanoveními Nagojského 
protokolu o přístupu ke genetickým 
zdrojům a spravedlivém a rovnocenném 
rozdělení přínosů plynoucích z jejich 
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spravedlivém a rovnocenném rozdělení 
přínosů plynoucích z jejich využívání k 
Úmluvě o biologické rozmanitosti 
(Nagojský protokol).

využívání k Úmluvě o biologické 
rozmanitosti (Nagojský protokol).

Or. en

Odůvodnění

Nagojský protokol má dva pilíře: pilíř týkající se přístupu ke genetickým zdrojům a pilíř 
týkající se dodržování pravidel uživateli. Oblastí působnosti tohoto nařízení ovšem není 
přístup a rozdělení přínosů jako takové, ale spíše to, jak budou uživatelé dodržovat příslušná 
ustanovení stanovená Nagojským protokolem.

Pozměňovací návrh 105
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Toto nařízení stanoví pravidla upravující 
přístup ke genetickým zdrojům a tradičním 
znalostem souvisejícím s genetickými 
zdroji a rozdělení přínosů z nich 
plynoucích v souladu s ustanoveními 
Nagojského protokolu o přístupu ke 
genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích 
z jejich využívání k Úmluvě o biologické 
rozmanitosti (Nagojský protokol).

Toto nařízení stanoví pravidla upravující 
soulad s přístupem ke genetickým zdrojům 
a tradičním znalostem souvisejícím 
s genetickými zdroji a rozdělení přínosů 
z nich plynoucích v souladu s 
ustanoveními Nagojského protokolu o 
přístupu ke genetickým zdrojům a 
spravedlivém a rovnocenném rozdělení 
přínosů plynoucích z jejich využívání k 
Úmluvě o biologické rozmanitosti 
(Nagojský protokol).

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1



AM\937380CS.doc 23/68 PE513.008v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Toto nařízení stanoví pravidla upravující 
přístup ke genetickým zdrojům a tradičním 
znalostem souvisejícím s genetickými 
zdroji a rozdělení přínosů z nich 
plynoucích v souladu s ustanoveními 
Nagojského protokolu o přístupu ke 
genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích 
z jejich využívání k Úmluvě o biologické 
rozmanitosti (Nagojský protokol).

Toto nařízení stanoví pravidla upravující 
soulad s přístupem ke genetickým zdrojům 
a tradičním znalostem souvisejícím 
s genetickými zdroji a rozdělení přínosů 
z nich plynoucích v souladu s 
ustanoveními Nagojského protokolu o 
přístupu ke genetickým zdrojům a 
spravedlivém a rovnocenném rozdělení 
přínosů plynoucích z jejich využívání k 
Úmluvě o biologické rozmanitosti 
(Nagojský protokol).

Or. en

Odůvodnění

Nagojský protokol má dva pilíře: pilíř týkající se přístupu a pilíř týkající se dodržování 
pravidel uživateli, tak jak jsou stanoveny rovněž v důvodové zprávě k návrhu Komise. Oblastí 
působnosti tohoto nařízení ovšem není přístup a rozdělení přínosů jako takové, ale spíše to, 
jak budou uživatelé dodržovat příslušná ustanovení stanovená Nagojským protokolem.

Pozměňovací návrh 107
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Toto nařízení stanoví pravidla upravující 
přístup ke genetickým zdrojům a tradičním 
znalostem souvisejícím s genetickými 
zdroji a rozdělení přínosů z nich 
plynoucích v souladu s ustanoveními 
Nagojského protokolu o přístupu ke 
genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích 
z jejich využívání k Úmluvě o biologické 
rozmanitosti (Nagojský protokol).

Toto nařízení stanoví pravidla upravující 
předpisově správný přístup ke genetickým 
zdrojům a tradičním znalostem 
souvisejícím s genetickými zdroji a 
předpisově správné rozdělení přínosů 
z nich plynoucích v souladu s 
ustanoveními Nagojského protokolu o 
přístupu ke genetickým zdrojům a 
spravedlivém a rovnocenném rozdělení 
přínosů plynoucích z jejich využívání k 
Úmluvě o biologické rozmanitosti 
(Nagojský protokol).

Or. de
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Pozměňovací návrh 108
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Toto nařízení se vztahuje na genetické 
zdroje, na něž mají státy suverénní právo, a 
na tradiční znalosti související s 
genetickými zdroji, k nimž je umožněn 
přístup po vstupu Nagojského protokolu 
v platnost pro Unii. Vztahuje se také na 
přínosy plynoucí z využívání těchto 
genetických zdrojů a tradičních znalostí 
souvisejících s genetickými zdroji.

Toto nařízení se vztahuje na genetické 
zdroje, na něž mají státy suverénní právo, 
k nimž je umožněn přístup po vstupu 
Nagojského protokolu v platnost pro Unii. 
Vztahuje se také na přínosy plynoucí 
z využívání těchto genetických zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Tradiční znalosti spadají do kompetence členských států a nařízení by se jimi nemělo zabývat.

Pozměňovací návrh 109
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Toto nařízení se vztahuje na genetické 
zdroje, na něž mají státy suverénní právo,
a na tradiční znalosti související s 
genetickými zdroji, k nimž je umožněn 
přístup po vstupu Nagojského protokolu 
v platnost pro Unii. Vztahuje se také na 
přínosy plynoucí z využívání těchto 
genetických zdrojů a tradičních znalostí 
souvisejících s genetickými zdroji.

Toto nařízení se vztahuje na genetické 
zdroje a na tradiční znalosti související 
s genetickými zdroji, k nimž je umožněn 
přístup po vstupu Nagojského protokolu 
v platnost pro Unii, nebo které jsou 
využívány v rámci jurisdikce či mimo 
jurisdikci zemí původu. Vztahuje se také 
na přínosy plynoucí z využívání těchto 
genetických zdrojů a tradičních znalostí 
souvisejících s genetickými zdroji a jejich 
následného uplatňování a uvedení na trh.
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Or. en

Odůvodnění

Velké množství genetických zdrojů je ve skutečnosti dostupné mimo jurisdikci jejich zemí 
původu v podobě komodit, s nimiž se volně obchoduje. Zamýšleným účelem vývozu těchto 
genetických zdrojů je ovšem spíše obchod s komoditami než jejich využití jakožto genetických 
zdrojů. Proto je velmi důležité zajistit, aby využívání a rozdělení přínosů z genetických zdrojů, 
keré jsou přístupné mimo jurisdikci jejich země původu, spadalo do působnosti tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 110
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Toto nařízení se nevztahuje na genetické 
zdroje, u nichž je přístup a rozdělení
přínosů upravováno zvláštním 
mezinárodním nástrojem, jehož je Unie 
smluvní stranou.

Toto nařízení se nevztahuje na genetické 
zdroje, u nichž je přístup a rozdělení 
přínosů upravováno zvláštními 
mezinárodními nástroji, jejichž je Unie 
smluvní stranou.

Or. de

Pozměňovací návrh 111
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Toto nařízení se nevztahuje na genetické 
zdroje, u nichž je přístup a rozdělení 
přínosů upravováno zvláštním 
mezinárodním nástrojem, jehož je Unie 
smluvní stranou.

Toto nařízení se nevztahuje na genetické 
zdroje ze zemí, které nejsou signatáři 
Nagojského protokolu a které nezavedly 
právo pro přístup v souladu s požadavky 
Nagojského protokolu. Toto nařízení se 
nevztahuje na genetické zdroje, které jsou 
dostupné v podobě komodit, nebo u nichž 
je přístup a rozdělení přínosů upravováno 
zvláštním mezinárodním nástrojem, jehož 
je Unie smluvní stranou. Je třeba klást 
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náležitý zřetel na užitečné a relevantní 
probíhající práce a postupy v rámci 
dalších mezinárodních organizací, a to 
za předpokladu, že podporují cíle Úmluvy 
a tohoto Protokolu a nejsou s nimi 
v rozporu.

Or. en

Odůvodnění

Působnost nařízení by měla být jasně vymezena, zejména pokud jde o status komodit: 
komodity, které jsou v běžných obchodních kanálech dostupné bez jakýchkoli omezení by měly 
být dostupné bez jakýchkoli omezení i nadále, a proto by měly být z návrhu nařízení výslovně 
vyloučeny. Čl. 2 odst. 2 návrhu nařízení by měl být navíc rozšířen tak, aby se vztahoval na 
jakékoli užitečné a relevantní probíhající práce a postupy uvedené v čl. 4 odst. 3 Nagojského 
protokolu.

Pozměňovací návrh 112
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem ke zvláštní povaze biologické 
rozmanitosti v zemědělství, jeho typickým 
znakům a problémům, které vyžadují 
speciální řešení, se toto nařízení 
nevztahuje na genetické zdroje pro výživu 
a zemědělství, jestliže spadají do 
působnosti stávajících nebo budoucích 
specializovaných nástrojů v souladu s 
článkem 4, čl. 8  písm. c), článkem 19 a 20 
Nagojského protokolu.

Or. de

Pozměňovací návrh 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Definice katalogu: genetické katalogy 
sestávají z jedinců náležejících k určitému 
druhu. Další důležitou položkou jsou 
místní populace (plané formy, ekotypy, 
endemismy, odrůdy nebo dokonce 
poddruhy). Genetické katalogy vyžadují z 
důvodu vysledovatelnosti objektivní 
metodu čárového kódování, která by se 
měla zakládat na technologii skenování 
DNA.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) „uvedením na trh“ první dodání 
výrobku na trh Společenství.

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s výrazem „uvedení na trh“ je nezbytné zajistit právní jasnost. Navrhovaná 
definice je v souladu s definicí „uvádění na trh“ v různých právních předpisech EU, např. 
v Nařízení o kosmetických přípravcích (ES) č. 1223/2009 a návrzích nařízení o bezpečnosti 
spotřebních výrobků a dozoru nad trhem s výrobky.

Pozměňovací návrh 115
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) Koncept vysledovatelnosti: genetické 
zdroje musí být definovány na 
molekulární úrovni a to s dostatečným 
rozlišením, které umožní jednoznačnou 
identifikaci jejich původu a údělu. Ačkoli 
protokol o vysledovatelnosti vyžaduje, aby 
byly o průběhu dění či využívání určitého 
zdroje řádně vedeny záznamy, je pro 
vysledovatelnost genetické entity 
vyžadován její otisk na úrovni DNA.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „přístupem“ získávání genetických
zdrojů nebo tradičních znalostí 
souvisejících s genetickými zdroji ve 
smluvní straně Nagojského protokolu v 
souladu s platnými vnitrostátními právními 
předpisy o přístupu a rozdělování přínosů 
nebo regulačními požadavky uvedené 
smluvní strany;

4) „přístupem“ získávání genetických 
zdrojů ve smluvní straně Nagojského 
protokolu v souladu s platnými 
vnitrostátními právními předpisy o přístupu 
a rozdělování přínosů nebo regulačními 
požadavky uvedené smluvní strany;

Or. en

Odůvodnění

Tradiční znalosti spadají do kompetence členských států a nařízení by se jimi nemělo zabývat.

Pozměňovací návrh 117
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „uživatelem“ fyzická nebo právnická 
osoba, která využívá genetické zdroje nebo 
tradiční znalosti související s genetickými 
zdroji;

(5) „uživatelem“ fyzická nebo právnická 
osoba, která využívá genetické zdroje;

Or. en

Odůvodnění

Tradiční znalosti spadají do kompetence členských států a nařízení by se jimi nemělo zabývat.

Pozměňovací návrh 118
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) „vzájemně dohodnutými podmínkami“ 
smluvní ujednání uzavřené mezi 
poskytovatelem genetických zdrojů nebo 
tradičních znalostí souvisejících s 
genetickými zdroji a uživatelem těchto 
zdrojů nebo znalostí, které stanoví zvláštní 
podmínky pro spravedlivé a rovnocenné 
rozdělení přínosů plynoucích z takového 
využívání a které může rovněž obsahovat i 
další pravidla a podmínky využívání těchto 
zdrojů nebo znalostí;

7) „vzájemně dohodnutými podmínkami“ 
smluvní ujednání uzavřené mezi 
poskytovatelem genetických zdrojů a 
uživatelem těchto zdrojů nebo znalostí, 
které stanoví zvláštní podmínky pro 
spravedlivé a rovnocenné rozdělení přínosů 
plynoucích z takového využívání a které 
může rovněž obsahovat i další pravidla a 
podmínky využívání těchto zdrojů nebo 
znalostí;

Or. en

Odůvodnění

Tradiční znalosti spadají do kompetence členských států a nařízení by se jimi nemělo zabývat.

Pozměňovací návrh 119
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „tradičními znalostmi souvisejícími s 
genetickými zdroji“ tradiční znalosti, které 
vlastní domorodá a místní společenství a 
které jsou významné pro využívání 
genetických zdrojů a jako takové jsou 
popsány ve vzájemně dohodnutých 
podmínkách vztahujících se na využívání 
genetických zdrojů;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tradiční znalosti spadají do kompetence členských států a nařízení by se jimi nemělo zabývat.

Pozměňovací návrh 120
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) „protiprávně získanými genetickými 
zdroji“ genetické zdroje a tradiční znalosti 
související s genetickými zdroji získané v 
rozporu s platnými mezinárodními 
a vnitrostátními právními předpisy či 
regulačními požadavky týkajícími se 
přístupu a rozdělování přínosů v zemi 
původu, nebo v rozporu s platným 
obyčejovým právem, protokoly a postupy 
domorodých a místních společenství.

Or. en

Odůvodnění

Toto znění je v souladu s článkem 12 Nagojského protokolu. Platný předchozí informovaný 
souhlas s přístupem k tradičním znalostem nelze získat v případě porušení platného 
obyčejového práva, protokolů a postupů domorodých a místních společenství, které musí 
státní orgány při provádění protokolu zohlednit.
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Pozměňovací návrh 121
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8 b) „biopirátstvím“ využití protiprávně 
získaných genetických zdrojů nebo 
produktů získaných z těchto zdrojů nebo 
tradičních znalostí souvisejících s 
genetickými zdroji či jejich následné 
uvedení na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12 a) „komoditou“ pro účely tohoto 
nařízení rozumí genetický zdroj, s nímž se 
volně obchoduje jako s obchodním 
produktem.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem doplnění PN 1 (článek 2), který vysvětluje, že komodity, které jsou dostupné 
v běžných obchodních kanálech bez jakýchkoli omezení, by měly být bez těchto omezení 
dostupné i nadále, pročež by měly být z návrhu nařízení výslovně vyloučeny, navrhujeme 
doplnit definici „komodit“.

Pozměňovací návrh 123
Gaston Franco
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12 b) „výzkumem a vývojem“ zkoumání a 
studium genetického nebo biochemického 
složení genetických zdrojů s cílem zjistit 
fakta a učinit závěry, včetně vytvoření 
inovací a praktického využití. To 
nezahrnuje žádnou vědeckou činnost 
prováděnou v souladu s regulačními 
požadavky na zdraví a bezpečnost.

Or. en

Odůvodnění

Definice „výzkumu a vývoje“ by měla být použita v kontextu Nagojského protokolu. Je ovšem 
nezbytné doplnit větu, která zamezí případné chybné interpretaci této definice či její záměně 
s testy nebo studiemi prováděnými za účelem splnění regulačních požadavků na zdraví 
a bezpečnost.

Pozměňovací návrh 124
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Uživatelé musí postupovat s náležitou 
pečlivostí při zajišťování toho, aby byly 
genetické zdroje a tradiční znalosti 
související s genetickými zdroji využívány 
v souladu s platnými právními předpisy o 
přístupu a rozdělení přínosů nebo 
regulačními požadavky a aby byly 
případné přínosy spravedlivě a rovnocenně 
rozděleny na základě vzájemně 
dohodnutých podmínek. Uživatelé 
získávají, uchovávají a předávají dalším 
uživatelům informace významné z hlediska 
přístupu a rozdělení přínosů.

1. Uživatelé musí postupovat s náležitou 
pečlivostí při zajišťování toho, aby byly 
genetické zdroje využívány v souladu s 
platnými právními předpisy o přístupu a 
rozdělení přínosů nebo regulačními 
požadavky a aby byly případné přínosy 
spravedlivě a rovnocenně rozděleny na 
základě vzájemně dohodnutých podmínek. 
Uživatelé získávají, uchovávají a předávají 
dalším uživatelům informace významné 
z hlediska přístupu a rozdělení přínosů.

Or. en
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Odůvodnění

Tradiční znalosti spadají do kompetence členských států a nařízení by se jimi nemělo zabývat.

Pozměňovací návrh 125
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Protiprávně získané genetické zdroje 
jsou v Unii zakázány.

Or. en

Odůvodnění

Systém náležité pečlivosti, který zavádí Komise, je nezbytné doplnit o obecný zákaz 
protiprávního využívání genetických zdrojů. Tato skutečnost obrací důkazní břemeno, jak je 
tomu již dnes v případě nezákonné těžby dřeva (nařízení (EU) č. 95/2010) a nezákonného, 
nehlášeného a neregulovaného rybolovu, což usnadňuje soudní proces a vymáhání ze strany 
příslušných státních orgánů.

Pozměňovací návrh 126
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Povinnost náležité pečlivosti uvedená 
v odstavci 1 se nevztahuje na další využití 
produktu vyvinutého z jednoho původního 
zdroje (např. odrůda rostlin), jestliže se 
v případě tohoto produktu jedná o 
využitelný genetický zdroj.

Or. de
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Pozměňovací návrh 127
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě, že genetické zdroje 
pocházejí z oblastí mimo jurisdikci 
členských států, nebo v případě, že nelze 
určit zemi původu, nebo v případě, že 
nelze udělit ani získat předchozí 
informovaný souhlas, musí noví uživatelé 
do fondu Unie pro rozdělení přínosů 
určeného na ochranu biologické 
rozmanitosti po celém světě poskytnout 
příspěvek z rozdělení přínosů, dokud 
nebude vytvořen globální mnohostranný 
mechanismus rozdělení přínosů uvedený v 
článku 10 Nagojského protokolu.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) datu a místě přístupu ke genetickým 
zdrojům a tradičním znalostem 
souvisejícím s těmito zdroji;

1) datu a místě přístupu ke genetickým 
zdrojům;

Or. en

Odůvodnění

Tradiční znalosti spadají do kompetence členských států a nařízení by se jimi nemělo zabývat.

Pozměňovací návrh 129
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela



AM\937380CS.doc 35/68 PE513.008v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) mezinárodně uznávaném osvědčení 
o shodě, v případě genetických zdrojů 
získaných od smluvních stran Nagojského 
protokolu, které mají regulovaný přístup 
ke svým genetickým zdrojům v souladu 
s článkem 6 Nagojského protokolu, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) popisu genetických zdrojů nebo 
tradičních znalostí souvisejících s těmito 
využívanými zdroji, včetně dostupných 
unikátních identifikátorů;

2) popisu genetických zdrojů, včetně 
dostupných unikátních identifikátorů;

Or. en

Odůvodnění

Tradiční znalosti spadají do kompetence členských států a nařízení by se jimi nemělo zabývat.

Pozměňovací návrh 131
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Esther de 
Lange

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) bezprostředním původu získaných 3) bezprostředním původu získaných 
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zdrojů nebo znalostí , jakož i o dalších 
uživatelích genetických zdrojů nebo 
tradičních znalostí souvisejících s těmito 
zdroji;

zdrojů nebo znalostí;

Or. de

Pozměňovací návrh 132
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) rozhodnutích o přístupu a případně
vzájemně dohodnutých podmínkách;

5) povoleních k přístupu a případně 
vzájemně dohodnutých podmínkách;

Or. de

Pozměňovací návrh 133
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) rozhodnutích o přístupu a případně 
vzájemně dohodnutých podmínkách;

5) povoleních k přístupu a případně 
vzájemně dohodnutých podmínkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Pavel Poc

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) rozhodnutích o přístupu a případně 5) povoleních k přístupu a případně 
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vzájemně dohodnutých podmínkách; vzájemně dohodnutých podmínkách;

Or. en

Odůvodnění

V Nagojském protokolu i v samotném nařízení se používá výraz „povolení“. Proto je vhodné 
tuto terminologii sjednotit, aby nedošlo k nedorozumění.

Pozměňovací návrh 135
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) rozhodnutích o přístupu a případně 
vzájemně dohodnutých podmínkách;

5) povoleních k přístupu a případně 
vzájemně dohodnutých podmínkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) získávají řádné povolení k přístupu, 
vypracovávají vzájemně dohodnuté 
podmínky nebo ukončují využívání, pokud 
se ukáže, že přístup nebyl v souladu s 
platnými právními předpisy nebo 
regulačními požadavky týkajícími se 
přístupu a rozdělení přínosů.

c) získávají řádné povolení k přístupu a 
vypracovávají vzájemně dohodnuté 
podmínky, pokud se ukáže, že přístup 
nebyl v souladu s platnými právními 
předpisy nebo regulačními požadavky 
týkajícími se přístupu a rozdělení přínosů.

Or. de

Pozměňovací návrh 137
Anna Rosbach
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. U uživatelů, kteří získávají genetické 
zdroje ze sbírky uvedené v registru Unie 
důvěryhodných sbírek podle čl. 5 odst. 1, 
se má se za to, že při získávání informací 
důležitých pro přístup a rozdělení přínosů v 
případě genetických zdrojů a tradičních 
znalostí souvisejících s genetickými zdroji
postupovali s náležitou pečlivostí.

4. U uživatelů, kteří získávají genetické 
zdroje ze sbírky uvedené v registru Unie 
důvěryhodných sbírek podle čl. 5 odst. 1, 
se má se za to, že při získávání informací 
důležitých pro přístup a rozdělení přínosů v 
případě genetických zdrojů postupovali s 
náležitou pečlivostí.

Or. en

Odůvodnění

Tradiční znalosti spadají do kompetence členských států a nařízení by se jimi nemělo zabývat.

Pozměňovací návrh 138
Pavel Poc

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. U uživatelů, kteří získávají genetické 
zdroje ze sbírky uvedené v registru Unie 
důvěryhodných sbírek podle čl. 5 odst. 1, 
se má se za to, že při získávání informací 
důležitých pro přístup a rozdělení přínosů v 
případě genetických zdrojů a tradičních 
znalostí souvisejících s genetickými zdroji 
postupovali s náležitou pečlivostí.

4. U uživatelů, kteří získávají genetické 
zdroje ze sbírky uvedené v registru Unie 
sbírek podle čl. 5 odst. 1, se má se za to, že 
při získávání informací důležitých pro 
přístup a rozdělení přínosů v případě 
genetických zdrojů a tradičních znalostí 
souvisejících s genetickými zdroji 
postupovali s náležitou pečlivostí.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná změna výrazu „registrované sbírky Unie“ navazuje na předchozí změny 
navržené v bodu odůvodnění 19.
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Pozměňovací návrh 139
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Esther de 
Lange

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4 a. Povinnosti stanovené v odstavci 1 až 3 
se vztahují na následné uživatele pouze 
tehdy, jestliže přistupují ke genetickým 
zdrojům a využívají je v podobě, v jaké 
k nim přistoupil původní uživatel.

Or. de

Pozměňovací návrh 140
Sophie Auconie

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4 a. Jestliže byl genetický zdroj začleněn 
do nové rostlinné odrůdy uváděné na trh, 
povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 3 se 
nevztahují na uživatele této nové rostlinné 
odrůdy. Povinnosti prvního uživatele, 
který použil genetický zdroj, se tedy ruší.  

Or. fr

Odůvodnění

Článek 4 není uzpůsoben pro výzkum v oblasti osiva. Při vyvíjení nových rostlinných odrůd 
používají pěstitelé genetické zdroje (včetně rostlinných odrůd uvedených na trh), a tudíž se na 
ně vztahuje toto nařízení. Vzhledem k tomu, že dodržování protokolu pěstiteli bude v okamžiku 
uvedení na trh již ověřeno, je třeba osoby, které k výzkumným účelům využívají odrůdy 
uvedené na trh, zprostit veškerých povinností.

Pozměňovací návrh 141
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 vypouští se
Důvěryhodné sbírky Unie
1. Komise vytvoří a bude spravovat registr 
důvěryhodných sbírek Unie. Tento registr 
bude na internetu, snadno dostupný pro 
uživatele a bude obsahovat sbírky 
genetických zdrojů, které splňují kritéria 
důvěryhodné sbírky Unie.
2. Každý členský stát zváží na žádost 
sbírky v rámci své působnosti její zařazení 
do registru důvěryhodných sbírek Unie. 
Po ověření, že sbírka splňuje kritéria 
stanovená v odstavci 3, oznámí členský 
stát neprodleně Komisi název sbírky, 
kontaktní údaje a druh sbírky. Komise 
neprodleně zařadí takto získané 
informace do registru důvěryhodných 
sbírek Unie.
3. Aby mohla být sbírka zařazena do 
registru důvěryhodných sbírek Unie, 
prokáže vlastník sbírky, že je schopen:
a) používat standardní postupy při výměně 
vzorků genetických zdrojů a souvisejících 
informací s jinými sbírkami i při dodávaní 
vzorků genetických zdrojů a souvisejících 
informací třetím osobám pro jejich 
využití;
b) dodávat vzorky genetických zdrojů a 
související informace k využití třetím 
osobám pouze s dokumentací dokládající, 
že ke zdrojům a informacím získal přístup 
v souladu s příslušnými právními 
předpisy, a případně za vzájemně 
dohodnutých podmínek pro spravedlivé a 
rovnocenné rozdělení přínosů;
c) vést záznamy o všech vzorcích 
genetických zdrojů a souvisejících 
informacích dodaných k využití třetím 
osobám;
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d) zavést nebo využívat unikátní 
identifikátory u vzorků genetických zdrojů 
dodaných třetím osobám;
e) používat vhodné nástroje ke sledování a 
monitorování výměn vzorků genetických 
zdrojů a souvisejících informací s jinými 
sbírkami.
4. Členské státy pravidelně ověřují, zda 
každá sbírka v rámci jejich působnosti, 
která je zařazená do registru 
důvěryhodných sbírek Unie, efektivně 
uplatňuje opatření stanovená v odstavci 3.
Členské státy neprodleně informují 
Komisi, pokud sbírka v rámci jejich 
působnosti, která byla zařazena do 
registru Unie, již není v souladu s 
odstavcem 3.
5. Pokud existuje důkaz, že sbírka 
zařazená do registru důvěryhodných 
sbírek Unie neuplatňuje opatření 
stanovená v odstavci 3, určí dotyčný 
členský stát po projednání s majitelem 
dotyčné sbírky neprodleně nápravná 
opatření.
Komise vyškrtne sbírku z registru 
důvěryhodných sbírek Unie, pokud se 
zjistí, zejména na základě informací 
poskytnutých podle odstavce 4, že sbírka 
zařazená do registru důvěryhodných 
sbírek Unie má výrazné nebo přetrvávající 
problémy s dodržováním odstavce 3.
6. Komise je oprávněna přijmout 
prováděcí akty pro stanovení postupů k 
provádění odstavců 1 až 5 tohoto článku. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem stanoveným v čl. 
15 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Pavel Poc
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Návrh nařízení
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Důvěryhodné sbírky Unie Registrované sbírky Unie

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná změna výrazu „registrované sbírky Unie“ navazuje na předchozí změny 
navržené v bodu odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 143
Pavel Poc

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise vytvoří a bude spravovat registr 
důvěryhodných sbírek Unie. Tento registr 
bude na internetu, snadno dostupný pro 
uživatele a bude obsahovat sbírky 
genetických zdrojů, které splňují kritéria 
důvěryhodné sbírky Unie.

1. Komise vytvoří a bude spravovat registr 
sbírek Unie. Tento registr bude na 
internetu, snadno dostupný pro uživatele a 
bude obsahovat sbírky genetických zdrojů, 
které splňují kritéria registrované sbírky 
Unie.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná změna výrazu „registrované sbírky Unie“ navazuje na předchozí změny 
navržené v bodu odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 144
Pavel Poc

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát zváží na žádost 2. Každý členský stát zváží na žádost 
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sbírky v rámci své působnosti její zařazení 
do registru důvěryhodných sbírek Unie. Po 
ověření, že sbírka splňuje kritéria 
stanovená v odstavci 3, oznámí členský stát 
neprodleně Komisi název sbírky, kontaktní 
údaje a druh sbírky. Komise neprodleně 
zařadí takto získané informace do registru 
důvěryhodných sbírek Unie.

majitele sbírky v rámci své působnosti 
zařazení sbírky nebo její části do registru 
sbírek Unie. Po ověření, že sbírka splňuje 
kritéria stanovená v odstavci 3, oznámí 
členský stát neprodleně Komisi název 
sbírky, kontaktní údaje a druh sbírky. 
Komise neprodleně zařadí takto získané 
informace do registrovaných sbírek Unie.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované doplnění „nebo její části“ odráží skutečnost, že jen velmi malá část stávajících 
veřejných sbírek by mohla splnit požadavky stanovené v nařízení týkající se 
důvěryhodných/registrovaných sbírek Unie. Navrhovaná změna výrazu „registrované sbírky 
Unie“ navazuje na předchozí změny navržené v bodu odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 145
Pavel Poc

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby mohla být sbírka zařazena do 
registru důvěryhodných sbírek Unie, 
prokáže vlastník sbírky, že je schopen:

3. Aby mohla být sbírka zařazena do 
registru důvěryhodných sbírek Unie, 
prokáže vlastník sbírky s ohledem na 
vzorky, k nimž je umožněn přístup podle 
článku 2 tohoto nařízení, že je schopen:

Or. en

Odůvodnění

Omezením působnosti článku 5 v tomto smyslu by ustanovení čl. 4 odst. 4 splňovaly pouze 
vzorky, k nimž je umožněn přístup po vstupu Nagojského protokolu v platnost. 

Pozměňovací návrh 146
Pavel Poc

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy pravidelně ověřují, zda 
každá sbírka v rámci jejich působnosti, 
která je zařazená do registru 
důvěryhodných sbírek Unie, efektivně 
uplatňuje opatření stanovená v odstavci 3.

Členské státy pravidelně ověřují, zda každá 
sbírka v rámci jejich působnosti, která je 
zařazená do registru sbírek Unie, efektivně 
uplatňuje opatření stanovená v odstavci 3.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná změna výrazu „registrované sbírky Unie“ navazuje na předchozí změny 
navržené v bodu odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 147
Pavel Poc

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud existuje důkaz, že sbírka zařazená 
do registru důvěryhodných sbírek Unie 
neuplatňuje opatření stanovená v odstavci 
3, určí dotyčný členský stát po projednání 
s majitelem dotyčné sbírky neprodleně 
nápravná opatření.

Pokud existuje důkaz, že sbírka zařazená 
do registru sbírek Unie neuplatňuje 
opatření stanovená v odstavci 3, určí 
dotyčný členský stát po projednání 
s majitelem dotyčné sbírky neprodleně 
nápravná opatření.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná změna výrazu „registrované sbírky Unie“ navazuje na předchozí změny 
navržené v bodu odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 148
Pavel Poc

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise vyškrtne sbírku z registru 
důvěryhodných sbírek Unie, pokud se 
zjistí, zejména na základě informací 
poskytnutých podle odstavce 4, že sbírka 
zařazená do registru důvěryhodných sbírek 
Unie má výrazné nebo přetrvávající 
problémy s dodržováním odstavce 3.

Komise vyškrtne sbírku z registru sbírek 
Unie, pokud se zjistí, zejména na základě 
informací poskytnutých podle odstavce 4, 
že sbírka zařazená do registru sbírek Unie 
má výrazné nebo přetrvávající problémy s 
dodržováním odstavce 3.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná změna výrazu „registrované sbírky Unie“ navazuje na předchozí změny 
navržené v bodu odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 149
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je oprávněna přijmout
prováděcí akty pro stanovení postupů k 
provádění odstavců 1 až 5 tohoto článku.
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem stanoveným v čl. 
15 odst. 2.

6. Komise přijme prováděcí akty pro 
stanovení postupů k provádění odstavců 1 
až 5 tohoto článku a pro zvážení postupů 
registrace sbírek nacházejících se ve 
třetích zemích, které splňují kritéria pro 
důvěryhodné sbírky Unie, s cílem podpořit 
celosvětové provádění Nagojského 
protokolu. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem 
stanoveným v čl. 15 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Návrh na zavedení důvěryhodných sbírek by měl zahrnout mechanismus, který by členským 
státům a Komisi umožnil zvážit případné uplatnění tohoto prvku v případě sbírek 
nacházejících se mimo EU. Vychází to z partnerství, která mezi sbírkami existují, a podpoří to 
mezinárodní spolupráci.
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Pozměňovací návrh 150
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je oprávněna přijmout prováděcí 
akty pro stanovení postupů k provádění 
odstavců 1 až 5 tohoto článku. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem stanoveným v čl. 
15 odst. 2.

6. Komise je oprávněna přijmout prováděcí 
akty pro stanovení postupů k provádění 
odstavců 1 až 5 tohoto článku a pro 
zvážení návrhu postupů registrace sbírek 
nacházejících se ve třetích zemích, které 
splňují kritéria pro důvěryhodné sbírky 
Unie, s cílem podpořit celosvětové 
provádění Nagojského protokolu. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem stanoveným v čl. 
15 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Smysl tohoto pozměňovacího návrhu, který pochází ze zápisu z jednání, vyplývá z jeho znění. 
Byly navrženy další dva pozměňovací návrhy, ty však vylučují celé odvětví zemědělství. Zdá se 
mi, že to není sledovaným cílem. Zejména proto, že nemohu nahlédnout všechny důsledky, 
které by vyloučení tak velkého odvětví znamenalo. Domnívám se, že více mohou získat 
prostřednictvím návrhů Rady, a my je potom vždy můžeme podpořit během trialogu. 

Pozměňovací návrh 151
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise určí kontaktní místo pro přístup 
a rozdělení přínosů, které odpovídá za 
poskytování informací žadatelům o přístup 
ke genetickým zdrojům a tradičním 
znalostem souvisejícím s těmito zdroji v 
Unii a za udržování kontaktu se 

3. Komise určí kontaktní místo pro přístup 
a rozdělení přínosů, které odpovídá za 
poskytování informací žadatelům o přístup 
ke genetickým zdrojům v Unii a za 
udržování kontaktu se sekretariátem 
Úmluvy o biologické rozmanitosti.
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sekretariátem Úmluvy o biologické 
rozmanitosti.

Or. en

Odůvodnění

Tradiční znalosti spadají do kompetence členských států a nařízení by se jimi nemělo zabývat.

Pozměňovací návrh 152
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Kontaktní místo, které podle odstavce 3 
určí Komise, zajistí konzultace 
s příslušnými orgány Unie zřízenými na 
základě nařízení (ES) č. 338/97 a s 
příslušnými vnitrostátními orgány, které 
uvedené nařízení provádějí.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení (ES) č. 338/97 „o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
regulováním obchodu s nimi“ je běžně známé jako nařízení EU o obchodu s volně žijícími 
živočichy. Zřízení mechanismu, který zajistí efektivní koordinaci mezi vnitrostátními orgány 
odpovědnými za provádění úmluvy CITES a Nagojského protokolu, má zásadní význam pro 
účinné potírání nezákonného a neudržitelného obchodu. 

Pozměňovací návrh 153
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy a Komise požádají 
všechny příjemce, kteří dostávají veřejné 
finanční prostředky na výzkum spojený s 

1. Členské státy a Komise požádají 
všechny příjemce, kteří dostávají veřejné 
finanční prostředky na výzkum spojený s 
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využíváním genetických zdrojů a 
tradičních znalostí souvisejících s 
genetickými zdroji, aby prohlásili, že 
budou postupovat s náležitou pečlivostí v 
souladu s článkem 4.

využíváním genetických zdrojů, aby 
prohlásili, že budou postupovat s náležitou 
pečlivostí v souladu s článkem 4.

Or. en

Odůvodnění

Tradiční znalosti spadají do kompetence členských států a nařízení by se jimi nemělo zabývat.

Pozměňovací návrh 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy a Komise požádají 
všechny příjemce, kteří dostávají veřejné 
finanční prostředky na výzkum spojený s 
využíváním genetických zdrojů a
tradičních znalostí souvisejících s 
genetickými zdroji, aby prohlásili, že
budou postupovat s náležitou pečlivostí v 
souladu s článkem 4.

1. Všichni příjemci, kteří dostávají veřejné 
finanční prostředky na výzkum spojený s 
využíváním genetických zdrojů a/nebo
tradičních znalostí souvisejících s 
genetickými zdroji, po schválení přidělení 
takových prostředků předloží 
financujícímu orgánu prohlášení o tom, 
že splní nebo splnili povinnosti, jež jim 
ukládá článek 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Uživatelé příslušným orgánům určeným 
podle čl. 6 odst. 1 oznámí, že postupovali 
s náležitou pečlivostí v souladu s článkem 
4, když žádali o schválení uvedení na trh u 

2. Členské státy a Komise požádají
uživatele, kteří usilují o schválení uvedení 
na trh u produktu vyvinutého za použití
genetických zdrojů nebo tradičních znalostí 
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produktu vyvinutého na základě
genetických zdrojů nebo tradičních znalostí 
souvisejících s těmito zdroji, nebo v 
okamžiku jeho uvedení na trh, pokud se 
takové schválení nevyžaduje.

souvisejících s těmito zdroji, aby prohlásili 
a doložili, že splnili povinnosti stanovené 
v článku 4. Před uvedením produktu na 
trh požadují takové informace i 
v případech, kdy se uvedené schválení 
nevyžaduje.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Uživatelé příslušným orgánům určeným 
podle čl. 6 odst. 1 oznámí, že postupovali 
s náležitou pečlivostí v souladu s článkem 
4, když žádali o schválení uvedení na trh u 
produktu vyvinutého na základě 
genetických zdrojů nebo tradičních znalostí 
souvisejících s těmito zdroji, nebo v 
okamžiku jeho uvedení na trh, pokud se 
takové schválení nevyžaduje.

2. Uživatelé příslušným orgánům určeným 
podle čl. 6 odst. 1 oznámí, že postupovali 
s náležitou pečlivostí v souladu s článkem 
4, když žádali o schválení uvedení na trh u 
produktu vyvinutého na základě 
genetických zdrojů nebo tradičních znalostí 
souvisejících s těmito zdroji, nebo v 
okamžiku jeho uvedení na trh, pokud se 
takové schválení nevyžaduje. Toto 
oznámení není zapotřebí, jestliže země 
původu využívaného genetického zdroje 
nevyžaduje „předchozí informovaný 
souhlas“ ani „vzájemně dohodnuté 
podmínky“ podle článku 6 Nagojského 
protokolu.

Or. de

Pozměňovací návrh 157
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Uživatelé příslušným orgánům určeným 2. Uživatelé příslušným orgánům určeným 
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podle čl. 6 odst. 1 oznámí, že postupovali 
s náležitou pečlivostí v souladu s článkem 
4, když žádali o schválení uvedení na trh u 
produktu vyvinutého na základě 
genetických zdrojů nebo tradičních 
znalostí souvisejících s těmito zdroji, nebo 
v okamžiku jeho uvedení na trh, pokud se 
takové schválení nevyžaduje.

podle čl. 6 odst. 1 oznámí, že postupovali 
s náležitou pečlivostí v souladu s článkem 
4, když žádali o schválení uvedení na trh u 
produktu vyvinutého na základě 
genetických zdrojů nebo v okamžiku jeho 
uvedení na trh, pokud se takové schválení 
nevyžaduje.

Or. en

Odůvodnění

Tradiční znalosti spadají do kompetence členských států a nařízení by se těmito znalostmi 
nemělo zabývat.

Pozměňovací návrh 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány zašlou Komisi každé 
dva roky informace získané na základě 
odstavců 1 a 2. Komise shrne získané 
informace a dá je k dispozici 
Informačnímu systému pro přístup a 
rozdělení přínosů.

3. Příslušné orgány zašlou do 
Informačního systému pro přístup a 
rozdělení přínosů, Komisi a/nebo 
příslušným orgánům dotčeného státu 
informace získané na základě odstavců 1 a 
2.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pavel Poc

Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 8 vypouští se
Osvědčené postupy
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1. Jakékoli sdružení uživatelů může 
Komisi předložit žádost o uznání určité 
kombinace postupů, nástrojů nebo 
mechanismů, kterou vypracovala a na niž 
dohlíží, za osvědčený postup. Žádost musí 
být podložena dokumentací a 
informacemi.
2. V případě, že Komise na základě 
informací a dokumentace, kterou jí 
sdružení uživatelů poskytlo, dojde 
k závěru, že specifická kombinace 
postupů, nástrojů nebo mechanismů 
umožňuje uživateli, který ji efektivně 
provádí, dodržovat povinnosti stanovené v 
článcích 4 a 7, uzná ji jako osvědčený 
postup.
3. Sdružení uživatelů uvědomí Komisi o 
jakékoli změně nebo aktualizaci uznaného 
osvědčeného postupu, pro který bylo 
uděleno uznání v souladu s odstavcem 2.
4. Mají-li příslušné orgány členských 
států nebo jiné zdroje důkazy o 
opakovaných případech, kdy uživatelé 
uplatňující osvědčený postup nedodržují 
své povinnosti podle tohoto nařízení, 
Komise přezkoumá se zapojením 
příslušného sdružení uživatelů, zda 
opakované případy nedodržování předpisů 
neukazují na možné nedostatky v 
osvědčeném postupu.
5. Komise zruší uznání osvědčeného 
postupu, pokud zjistí, že změny 
v osvědčeném postupu ohrožují schopnost 
uživatele dodržovat podmínky stanovené v 
článcích 4 a 7, nebo pokud opakované 
nedodržování předpisů uživateli ukazuje 
na nedostatky v daném postupu.
6. Komise vytvoří a aktualizuje 
internetový seznam uznaných 
osvědčených postupů. Tento seznam 
shromáždí do jednoho oddílu osvědčené 
postupy uznané Komisí v souladu s 
odstavcem 2 tohoto článku a do druhého 
oddílu osvědčené postupy přijaté na 
základě čl. 20 odst. 2 Nagojského 
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protokolu.
7. Komise je oprávněna přijmout 
prováděcí akty pro stanovení postupů k 
provádění odstavců 1 až 5 tohoto článku. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem stanoveným v čl. 
15 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku jsou prováděny podle pravidelně 
aktualizovaného plánu a používají přístup 
založený na analýze rizika. Při vytváření 
tohoto přístupu založeného na analýze 
rizika musí členské státy vycházet z toho, 
že provádění osvědčeného postupu 
uznaného podle čl. 8 odst. 2 tohoto 
nařízení nebo podle čl. 20 odst. 2 
Nagojského protokolu omezuje riziko, že 
uživatel nedodrží předpisy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku jsou prováděny podle pravidelně 
aktualizovaného plánu a používají přístup 
založený na analýze rizika. Při vytváření 

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku jsou prováděny podle pravidelně 
aktualizovaného plánu a používají přístup 
založený na analýze rizika, jehož hlavní 
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tohoto přístupu založeného na analýze 
rizika musí členské státy vycházet z toho, 
že provádění osvědčeného postupu 
uznaného podle čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení 
nebo podle čl. 20 odst. 2 Nagojského 
protokolu omezuje riziko, že uživatel 
nedodrží předpisy.

zásady stanoví Komise v souladu s 
postupem uvedeným v čl. 15 odst. 2. Tento 
přístup vychází z toho, že provádění 
osvědčeného postupu uznaného podle čl. 8 
odst. 2 tohoto nařízení nebo podle čl. 20 
odst. 2 Nagojského protokolu omezuje 
riziko, že uživatel nedodrží předpisy.

Or. de

Pozměňovací návrh 162
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku jsou prováděny podle pravidelně 
aktualizovaného plánu a používají přístup 
založený na analýze rizika. Při vytváření 
tohoto přístupu založeného na analýze 
rizika musí členské státy vycházet z toho, 
že provádění osvědčeného postupu 
uznaného podle čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení 
nebo podle čl. 20 odst. 2 Nagojského 
protokolu omezuje riziko, že uživatel 
nedodrží předpisy.

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku jsou prováděny podle pravidelně 
aktualizovaného plánu a používají přístup 
založený na analýze rizika. Při vytváření 
tohoto přístupu založeného na analýze 
rizika stanoví Komise postupem uvedeným 
v čl. 15 odst. 2 hlavní zásady. Tento 
přístup vychází z toho, že provádění 
osvědčeného postupu uznaného podle čl. 8 
odst. 2 tohoto nařízení nebo podle čl. 20 
odst. 2 Nagojského protokolu omezuje 
riziko, že uživatel nedodrží předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Pavel Poc

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku jsou prováděny podle pravidelně 
aktualizovaného plánu a používají přístup 

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku jsou prováděny podle pravidelně 
aktualizovaného plánu a používají přístup 
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založený na analýze rizika. Při vytváření 
tohoto přístupu založeného na analýze 
rizika musí členské státy vycházet z toho, 
že provádění osvědčeného postupu 
uznaného podle čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení 
nebo podle čl. 20 odst. 2 Nagojského 
protokolu omezuje riziko, že uživatel 
nedodrží předpisy.

založený na analýze rizika, jehož hlavní 
zásady stanoví Komise postupem 
uvedeným v čl. 15 odst. 2. Tento přístup 
vychází z toho, že provádění osvědčeného 
postupu uznaného podle čl. 8 odst. 2 tohoto 
nařízení nebo podle čl. 20 odst. 2 
Nagojského protokolu omezuje riziko, že 
uživatel nedodrží předpisy.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zabránit narušení trhu v EU by měla Komise centralizovaným způsobem definovat 
přístup založený na analýze rizika nebo alespoň zásady tohoto přístupu.

Pozměňovací návrh 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kontroly mohou být prováděny v 
případě, že příslušný orgán má k dispozici 
důležité informace, včetně opodstatněných 
obav třetích osob, o nedodržování tohoto 
nařízení uživatelem.

3. Kontroly se provádějí v případě, že 
příslušný orgán má k dispozici důležité 
informace, včetně opodstatněných obav 
třetích osob, o nedodržování tohoto 
nařízení uživatelem.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Kontroly uvedené v odstavci 1 zahrnují 
alespoň:

4. Kontroly uvedené v odstavci 1 zahrnují:

Or. de
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Pozměňovací návrh 166
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Kontroly uvedené v odstavci 1 zahrnují 
alespoň:

4. Podmínky uvedené v odstavci 1 
zahrnují:

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) namátkové kontroly, včetně auditů na 
místě;

c) namátkové kontroly;

Or. de

Pozměňovací návrh 168
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příslušné orgány akceptují mezinárodně 
uznávané osvědčení o shodě jako doklad 
skutečnosti, že přístup ke genetickým 
zdrojům, na které se vztahuje, se uskutečnil 
v souladu s předchozím souhlasem a že 
byly stanoveny vzájemně dohodnuté 
podmínky, a to způsobem vyžadovaným 
vnitrostátním právem nebo regulačními 

5. Příslušné orgány akceptují mezinárodně 
uznávané osvědčení o shodě jako doklad 
skutečnosti, že přístup ke genetickým 
zdrojům, na které se vztahuje, se uskutečnil 
v souladu s předchozím souhlasem a že 
byly stanoveny vzájemně dohodnuté 
podmínky, a to způsobem vyžadovaným 
vnitrostátním právem nebo regulačními 
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požadavky ohledně přístupu a rozdělení 
přínosů smluvní strany Nagojského 
protokolu poskytující předchozí souhlas.

požadavky ohledně přístupu a rozdělení 
přínosů smluvní strany Nagojského 
protokolu poskytující předchozí souhlas. 
Není-li k dispozici mezinárodně uznávané 
osvědčení, jiné právně přípustné formy 
souladu by měly být považovány za 
dostatečný důkaz toho, že genetické zdroje 
byly získány legálně a že byly vzájemně 
dohodnuty podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Procesní záruky k postupům 
uvedeným v článku 7 a v článcích 9 až 11 
budou stanoveny v prováděcích 
předpisech.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s právní zásadou řádného soudního procesu a s Nagojským protokolem a v zájmu 
ochrany práv regulovaných subjektů je velmi důležité, aby nařízení zavedlo procesní záruky a 
postupy, například právo na to být vyslechnut nebo odvolat se proti jakémukoliv rozhodnutí 
přijatému na základě článku 7 a článků 9 až 11, a to zejména s ohledem na skutečnost, že za 
nedodržení předpisů budou ukládány účinné a odrazující sankce. 

Pozměňovací návrh 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Uživatelé poskytnou veškerou pomoc 6. Uživatelé poskytnou veškerou pomoc 
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nezbytnou pro snazší provádění kontrol 
uvedených v odstavci 1, zejména pokud 
jde o přístup do prostorů a předkládání 
dokumentace nebo záznamů.

nezbytnou pro snazší provádění kontrol 
uvedených v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho mohou členské státy podle 
charakteru zjištěných nedostatků přijmout 
okamžitá prozatímní opatření, a to i včetně 
zabavení protiprávně nabytých genetických 
zdrojů a pozastavení jejich konkrétního 
využívání.

Kromě toho mohou členské státy podle 
charakteru zjištěných nedostatků přijmout 
okamžitá prozatímní opatření, a to i včetně 
zabavení protiprávně nabytých genetických 
zdrojů a pozastavení jejich konkrétního 
využívání. Tato prozatímní opatření musí 
být účinná, přiměřená a odrazující.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s ustanovením čl. 11 odst. 2 by mělo být objasněno, že zásada účinných, 
přiměřených a odrazujících sankcí se musí vztahovat i na prozatímní opatření.

Pozměňovací návrh 172
Pavel Poc

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho mohou členské státy podle 
charakteru zjištěných nedostatků přijmout 
okamžitá prozatímní opatření, a to i včetně 
zabavení protiprávně nabytých genetických 
zdrojů a pozastavení jejich konkrétního
využívání.

Kromě toho mohou členské státy podle 
charakteru zjištěných nedostatků přijmout 
okamžitá prozatímní opatření, a to i včetně 
zabavení protiprávně nabytých genetických 
zdrojů a pozastavení jejich konkrétního 
využívání. Taková prozatímní opatření 
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musí být účinná, přiměřená a odrazující.

Or. en

Odůvodnění

Jak je uvedeno i v čl. 11 odst. 2 návrhu Komise, musí být jasné, že zásada účinných, 
přiměřených a odrazujících sankcí by se měla vztahovat i na prozatímní opatření.

Pozměňovací návrh 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho mohou členské státy podle 
charakteru zjištěných nedostatků přijmout
okamžitá prozatímní opatření, a to i včetně 
zabavení protiprávně nabytých genetických 
zdrojů a pozastavení jejich konkrétního 
využívání.

Členské státy mohou podle charakteru 
zjištěných nedostatků okamžitě přijmout
vhodná prozatímní opatření, a to i včetně 
zabavení protiprávně nabytých genetických 
zdrojů a pozastavení jejich konkrétního 
využívání.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy by měly smluvním 
stranám umožnit, aby v případech 
údajného porušení předpisů vyslovily 
obvinění nebo se odvolaly proti 
rozhodnutím přijatým na základě článků 7 
a 9.

Or. en
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Pozměňovací návrh 175
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány si s příslušnými orgány 
jiných členských států a s Komisí vyměňují 
informace o závažných nedostatcích 
zjištěných kontrolami podle čl. 9 odst. 1
a druzích sankcí uložených podle článku 
11.

2. Příslušné orgány si s příslušnými orgány 
jiných členských států a s Komisí vyměňují 
informace o organizaci svých kontrolních 
systémů zaměřených na sledování toho, 
jak uživatelé dodržují ustanovení tohoto 
nařízení, o závažných nedostatcích 
zjištěných kontrolami podle čl. 9 odst. 4 a 
čl. 10 odst. 1 a druzích sankcí uložených 
podle článku 11.

Or. de

Pozměňovací návrh 176
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány si s příslušnými orgány 
jiných členských států a s Komisí vyměňují 
informace o závažných nedostatcích 
zjištěných kontrolami podle čl. 9 odst. 1 
a druzích sankcí uložených podle článku 
11.

2. Příslušné orgány si s příslušnými orgány 
jiných členských států a s Komisí vyměňují 
informace o organizaci svých kontrolních 
systémů, které sledují dodržování 
ustanovení tohoto nařízení uživateli, a o 
závažných nedostatcích zjištěných 
kontrolami podle čl. 9 odst. 1 a druzích 
sankcí uložených podle článku 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Pavel Poc

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány si s příslušnými orgány 
jiných členských států a s Komisí vyměňují 
informace o závažných nedostatcích 
zjištěných kontrolami podle čl. 9 odst. 1 
a druzích sankcí uložených podle článku 
11.

2. Příslušné orgány si s příslušnými orgány 
jiných členských států a s Komisí vyměňují 
informace o organizaci svých kontrolních 
systémů, které sledují dodržování 
ustanovení tohoto nařízení uživateli, a o 
závažných nedostatcích zjištěných 
kontrolami podle čl. 9 odst. 1 a druzích 
sankcí uložených podle článku 11.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění systému kontrol, který by byl harmonizován v celé Evropské unii a co 
nejvíce i ve vztahu k třetím zemím, by příslušné orgány měly navázat dialog a spolupráci 
vedoucí k výměně osvědčených postupů týkajících se organizace kontrol.

Pozměňovací návrh 178
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se platforma Unie pro přístup ke 
genetickým zdrojům a tradičním 
znalostem souvisejícím s genetickými 
zdroji.

1. Zřizuje se platforma Unie pro přístup ke 
genetickým zdrojům. 

Or. en

Odůvodnění

Tradiční znalosti spadají do kompetence členských států a nařízení by se těmito znalostmi 
nemělo zabývat.

Pozměňovací návrh 179
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se platforma Unie pro přístup ke 
genetickým zdrojům a tradičním znalostem 
souvisejícím s genetickými zdroji.

1. Zřizuje se platforma Unie pro přístup ke 
genetickým zdrojům a tradičním znalostem 
souvisejícím s genetickými zdroji. Členské 
státy, které chtějí přijmout pravidla pro 
přístup ke svým genetickým zdrojům, 
provedou nejprve posouzení dopadů 
těchto pravidel a jeho výsledky předloží 
v souladu s postupem uvedeným v 
odstavci 5 k přezkoumání platformě Unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 180
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se platforma Unie pro přístup ke 
genetickým zdrojům a tradičním znalostem 
souvisejícím s genetickými zdroji.

1. Zřizuje se platforma Unie pro přístup ke 
genetickým zdrojům a tradičním znalostem 
souvisejícím s genetickými zdroji. Členské 
státy, které chtějí přijmout pravidla pro 
přístup ke svým genetickým zdrojům, 
provedou nejprve posouzení dopadu 
těchto pravidel a jeho výsledky předloží 
v souladu s postupem stanoveným 
odstavcem 5 tohoto článku platformě Unie 
ke zvážení.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Platforma Unie přispěje k optimalizaci 
podmínek přístupu na úrovni Unie, neboť 
se zde budou projednávat související 
otázky, včetně navrhování a efektivity 
režimů přístupu zavedených v členských 
státech, jednoduššího přístupu pro 
nekomerční výzkum, postupů pro přístup 
ke sbírkám v Unii, přístupu zúčastněných 
stran Unie ve třetích zemích a sdílení 
osvědčených postupů.

2. Platforma Unie přispěje k optimalizaci 
podmínek přístupu na úrovni Unie, neboť 
se zde budou projednávat související 
otázky, včetně navrhování a efektivity 
režimů přístupu zavedených v členských 
státech, jednoduššího přístupu pro 
nekomerční výzkum, postupů pro přístup 
ke sbírkám v Unii, přístupu zúčastněných 
stran Unie ve třetích zemích a sdílení 
osvědčených postupů. Platforma by se 
především měla zasadit o to, aby 
v případě, že příslušné orgány nereagují 
na žádosti o přístup, byla povinnost 
náležité pečlivosti považována za 
splněnou a přístup byl bez jakýchkoli 
dalších povinností povolen.

Or. de

Pozměňovací návrh 182
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Platforma Unie přispěje k optimalizaci 
podmínek přístupu na úrovni Unie, neboť 
se zde budou projednávat související 
otázky, včetně navrhování a efektivity 
režimů přístupu zavedených v členských 
státech, jednoduššího přístupu pro 
nekomerční výzkum, postupů pro přístup 
ke sbírkám v Unii, přístupu zúčastněných 
stran Unie ve třetích zemích a sdílení 
osvědčených postupů.

2. Platforma Unie přispěje k optimalizaci 
podmínek přístupu na úrovni Unie, neboť 
se zde budou projednávat související 
otázky, včetně navrhování a efektivity 
režimů přístupu zavedených v členských 
státech, jednoduššího přístupu pro 
nekomerční výzkum, postupů pro přístup 
ke sbírkám v Unii, přístupu zúčastněných 
stran Unie ve třetích zemích a sdílení 
osvědčených postupů. Platforma by se 
především měla zasadit o to, aby 
v případě, že příslušné orgány nereagují 
na žádosti o přístup, byla povinnost 
náležité pečlivosti považována za 
splněnou a přístup byl bez jakýchkoli 
dalších povinností povolen.
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Or. en

Pozměňovací návrh 183
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v souladu s článkem 7 Úmluvy o 
biologické rozmanitosti sestaví katalog 
původních genetických zdrojů dostupných 
v členských státech. Účelem bude získat 
více poznatků o biologické rozmanitosti. 
Současně budou v zájmu dosažení 
transparentnějšího přístupu ke 
genetickým zdrojům podporovat sestavení 
katalogů genetických zdrojů v třetích 
zemích.

Or. en

Odůvodnění

Podpora poskytovaná třetím zemím může mít formu technické pomoci, sdílení poznatků a 
v případě potřeby i finančních prostředků.

Pozměňovací návrh 184
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) Jakmile fond, který bude vytvořen 
podle Úmluvy o biologické rozmanitosti, 
nebo jakýkoli jiný fond vytvořený ke 
stejnému účelu začne fungovat, musejí 
zajistit, aby tyto fondy poskytovaly zdroje 
financování pro oblast výzkumu a 
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sestavování katalogů genetických zdrojů.

Or. es

Pozměňovací návrh 185
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporují rozvoj a využití nákladově 
efektivních komunikačních nástrojů a 
systémů na podporu monitorování a 
sledování, jak genetické zdroje a tradiční 
znalosti související s genetickými zdroji
využívají sbírky a uživatelé;

c) podporují rozvoj a využití nákladově 
efektivních komunikačních nástrojů a 
systémů na podporu monitorování a 
sledování, jak genetické zdroje využívají 
sbírky a uživatelé;

Or. en

Odůvodnění

Tradiční znalosti spadají do kompetence členských států a nařízení by se těmito znalostmi 
nemělo zabývat.

Pozměňovací návrh 186
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každých deset let po první zprávě 
Komise na základě zpráv a zkušeností s 
prováděním tohoto nařízení přezkoumá 
fungování a účinnost tohoto nařízení. Při 
podávání zpráv Komise posoudí zejména 
administrativní důsledky pro veřejné 
výzkumné instituce, malé a střední podniky 
a mikropodniky. Posoudí rovněž potřebu 
dalších opatření Unie pro přístup ke
genetickým zdrojům a tradičním znalostem 
souvisejícím s genetickými zdroji.

3. Každých pět let po první zprávě Komise 
na základě zpráv a zkušeností s 
prováděním tohoto nařízení přezkoumá 
fungování a účinnost tohoto nařízení. Při 
podávání zpráv Komise posoudí zejména:
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a) administrativní důsledky pro veřejné 
výzkumné instituce, malé a střední podniky 
a mikropodniky;
b) nutnost přezkoumat provádění 
ustanovení tohoto nařízení, která se týkají 
tradičních znalostí souvisejících 
s genetickými zdroji, a to v kontextu 
vývoje v jiných relevantních 
mezinárodních organizacích, mimo jiné 
Světové organizace duševního vlastnictví, 
pokud tento vývoj není v rozporu s cíli 
tohoto nařízení, Úmluvy o biologické 
rozmanitosti a Nagojského protokolu;
c) potřebu dalších opatření Unie pro 
přístup ke genetickým zdrojům a tradičním 
znalostem souvisejícím s genetickými 
zdroji s cílem plně uplatňovat práva 
domorodých a místních společenství 
v souladu s články 5.2, 6.2, 7 a 12 
Nagojského protokolu.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každých deset let po první zprávě 
Komise na základě zpráv a zkušeností s 
prováděním tohoto nařízení přezkoumá 
fungování a účinnost tohoto nařízení. Při 
podávání zpráv Komise posoudí zejména 
administrativní důsledky pro veřejné 
výzkumné instituce, malé a střední podniky 
a mikropodniky. Posoudí rovněž potřebu 
dalších opatření Unie pro přístup ke 
genetickým zdrojům a tradičním 
znalostem souvisejícím s genetickými 
zdroji.

3. Každých deset let po první zprávě 
Komise na základě zpráv a zkušeností s 
prováděním tohoto nařízení přezkoumá 
fungování a účinnost tohoto nařízení. Při 
podávání zpráv Komise posoudí zejména 
administrativní důsledky pro veřejné 
výzkumné instituce, malé a střední podniky 
a mikropodniky. Posoudí rovněž potřebu 
dalších opatření Unie pro přístup ke 
genetickým zdrojům.

Or. en
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Odůvodnění

Tradiční znalosti spadají do kompetence členských států a nařízení by se těmito znalostmi 
nemělo zabývat.

Pozměňovací návrh 188
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každých deset let po první zprávě 
Komise na základě zpráv a zkušeností s 
prováděním tohoto nařízení přezkoumá 
fungování a účinnost tohoto nařízení. Při 
podávání zpráv Komise posoudí zejména 
administrativní důsledky pro veřejné 
výzkumné instituce, malé a střední podniky 
a mikropodniky. Posoudí rovněž potřebu 
dalších opatření Unie pro přístup ke 
genetickým zdrojům a tradičním znalostem 
souvisejícím s genetickými zdroji.

3. Každých deset let po první zprávě 
Komise na základě zpráv a zkušeností s 
prováděním tohoto nařízení přezkoumá 
fungování a účinnost tohoto nařízení. Při 
podávání zpráv Komise posoudí zejména 
administrativní důsledky pro konkrétní 
odvětví, veřejné výzkumné instituce, malé 
a střední podniky a mikropodniky. Posoudí 
rovněž potřebu dalších opatření Unie pro 
přístup ke genetickým zdrojům a tradičním 
znalostem souvisejícím s genetickými 
zdroji.

Or. de

Pozměňovací návrh 189
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každých deset let po první zprávě 
Komise na základě zpráv a zkušeností s 
prováděním tohoto nařízení přezkoumá 
fungování a účinnost tohoto nařízení. Při 
podávání zpráv Komise posoudí zejména 
administrativní důsledky pro veřejné 
výzkumné instituce, malé a střední podniky 
a mikropodniky. Posoudí rovněž potřebu 
dalších opatření Unie pro přístup ke 
genetickým zdrojům a tradičním znalostem 

3. Každých deset let po první zprávě 
Komise na základě zpráv a zkušeností s 
prováděním tohoto nařízení přezkoumá 
fungování a účinnost tohoto nařízení. Při 
podávání zpráv Komise posoudí zejména 
administrativní důsledky pro konkrétní 
odvětví, veřejné výzkumné instituce, malé 
a střední podniky a mikropodniky. Posoudí 
rovněž potřebu dalších opatření Unie pro 
přístup ke genetickým zdrojům a tradičním 
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souvisejícím s genetickými zdroji. znalostem souvisejícím s genetickými 
zdroji.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Pavel Poc

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každých deset let po první zprávě 
Komise na základě zpráv a zkušeností s 
prováděním tohoto nařízení přezkoumá 
fungování a účinnost tohoto nařízení. Při 
podávání zpráv Komise posoudí zejména 
administrativní důsledky pro veřejné 
výzkumné instituce, malé a střední podniky 
a mikropodniky. Posoudí rovněž potřebu 
dalších opatření Unie pro přístup ke 
genetickým zdrojům a tradičním znalostem 
souvisejícím s genetickými zdroji.

3. Každých deset let po první zprávě 
Komise na základě zpráv a zkušeností s 
prováděním tohoto nařízení přezkoumá 
fungování a účinnost tohoto nařízení. Při 
podávání zpráv Komise posoudí zejména 
administrativní důsledky pro konkrétní 
odvětví, veřejné výzkumné instituce, malé 
a střední podniky a mikropodniky. Posoudí 
rovněž potřebu dalších opatření Unie pro 
přístup ke genetickým zdrojům a tradičním 
znalostem souvisejícím s genetickými 
zdroji.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla posuzovat rovněž dopady na konkrétní odvětví, neboť důsledky tohoto 
nařízení mohou být v případě různých odvětví různé podle toho, jakým způsobem jednotlivá 
odvětví fungují a jak se časem vyvíjejí. V souladu s čl. 8 písm. c) Nagojského protokolu by 
navíc smluvní strany měly při provádění tohoto protokolu ve svých právních předpisech 
věnovat zvláštní pozornost významu genetických zdrojů pro výživu a zemědělství.

Pozměňovací návrh 191
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Změna směrnice 2008/99/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 
o trestněprávní ochraně životního 
prostředí1 se s účinností od…* mění 
takto:
1) V článku 3 se vkládá nové písmeno, 
které zní:
„j) Protiprávně nabyté genetické zdroje“
2) V příloze A se doplňuje nová odrážka, 
která zní:
„nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. …/2013 ze dne … o přístupu ke 
genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů 
plynoucích z jejich využívání v Unii“.
__________________
1 Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 28.
* Úř. věst.: rok ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Or. en


