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Τροπολογία 77
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει 
την αλληλεξάρτηση όλων των χωρών σε 
σχέση με τους γενετικούς πόρους για τη 
διατροφή και τη γεωργία, καθώς και τον 
ειδικό χαρακτήρα και τη σημασία τους 
για την επίτευξη παγκόσμιας 
επισιτιστικής ασφάλειας και για την 
αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας στο 
πλαίσιο της ανακούφισης της φτώχιας 
και της κλιματικής αλλαγής, και 
παραδέχεται εν προκειμένω τον βασικό 
ρόλο της διεθνούς συνθήκης σχετικά με 
τους φυτογενετικούς πόρους για τη 
διατροφή και τη γεωργία και της 
Επιτροπής Γενετικών Πόρων για τη 
Διατροφή και τη Γεωργία του FAO.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημασία για την επισιτιστική ασφάλεια των γενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία 
και η σημασία τους για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος πρέπει να επισημαίνεται 
στον κανονισμό. 

Τροπολογία 78
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 β) Είναι αναγνωρισμένη πρακτική η 
ανταλλαγή όλων των φυτογενετικών 
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πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία 
για σκοπούς έρευνας, γενετικής 
βελτίωσης και εκπαίδευσης υπό τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της 
Τυποποιημένης Συμφωνίας Μεταφοράς 
Υλικού (SMTA) που θεσπίσθηκε δυνάμει 
της Διεθνούς Συνθήκης για τους 
Φυτογενετικούς Πόρους για τη Διατροφή 
και τη Γεωργία (ITPGRFA) όπως 
καθορίσθηκε στο Μνημόνιο Συνεννόησης 
για την κατάρτιση Ευρωπαϊκού 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Τράπεζας 
Γονιδίων (AEGIS)· σύμφωνα με το άρθρο 
4.3 του Πρωτοκόλλου, αναγνωρίζεται ότι 
αυτή η πρακτική ευνοεί, και δεν 
αντιβαίνει, τους στόχους της Σύμβασης 
και του Πρωτοκόλλου.

Or. en

Τροπολογία 79
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Η αρμοδιότητα και η ευθύνη για την 
εκτέλεση μέτρων με σκοπό τη διαφύλαξη 
των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων 
κατά την πρόσβαση και τις ρυθμίσεις 
περί καταμερισμού των οφελών θα 
παραμείνει στα κράτη μέλη και στα 
δικαστήριά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραδοσιακές γνώσεις αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν πρέπει να 
εξετάζονται στον κανονισμό.
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Τροπολογία 80
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («Πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια»), είναι διεθνής συνθήκη που 
εγκρίθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2010 από τα 
συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης. Με το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια διευρύνθηκαν 
σημαντικά οι γενικοί κανόνες της 
Σύμβασης που αφορούν την πρόσβαση και 
τον καταμερισμό των οφελών για τη
χρήση γενετικών πόρων και 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους.

(6) Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («Πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια»), είναι διεθνής συνθήκη που 
εγκρίθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2010 από τα 
συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης. Με το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια διευρύνθηκαν 
σημαντικά οι γενικοί κανόνες της 
Σύμβασης που αφορούν την πρόσβαση και 
τον καταμερισμό των  χρηματικών και μη 
χρηματικών οφελών για τη
χρησιμοποίηση και οιαδήποτε εν συνεχεία 
εμπορία γενετικών πόρων και 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μη χρηματικά οφέλη θα πρέπει τουλάχιστον να αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις, 
καθώς αποτελούν μέρος του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια (άρθρο 5). Η προσθήκη της λέξης 
«οιαδήποτε» πριν από τους όρους «εν συνεχεία εμπορία» χρησιμεύει για να δείξει ότι η εμπορία 
δεν είναι αναπόφευκτο παρεπόμενο της χρησιμοποίησης (και πράγματι είναι πολύ λιγότερη 
συνηθισμένη από την μη εμπορική χρησιμοποίηση).

Τροπολογία 81
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («Πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια»), είναι διεθνής συνθήκη που 
εγκρίθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2010 από τα 
συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης. Με το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια διευρύνθηκαν 
σημαντικά οι γενικοί κανόνες της 
Σύμβασης που αφορούν την πρόσβαση και 
τον καταμερισμό των οφελών για τη χρήση 
γενετικών πόρων και παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους.

(6) Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («Πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια»), είναι διεθνής συνθήκη που 
εγκρίθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2010 από τα 
συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης. Με το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια υφίστανται 
περαιτέρω επεξεργασία οι γενικοί κανόνες 
της Σύμβασης που αφορούν την πρόσβαση 
και τον καταμερισμό των οφελών για τη
χρήση γενετικών πόρων και παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως προσδιορίζεται και στο άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, το πρωτόκολλο 
εφαρμόζει το άρθρο 15 της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (CBD) και δεν μπορεί 
συνεπώς να διευρύνει τους γενικούς κανόνες που περιέχονται στο παρόν άρθρο της CBD.

Τροπολογία 82
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («Πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια»), είναι διεθνής συνθήκη που 
εγκρίθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2010 από τα 

(6) Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («Πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια»), είναι διεθνής συνθήκη που 
εγκρίθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2010 από τα 
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συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης. Με το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια διευρύνθηκαν 
σημαντικά οι γενικοί κανόνες της 
Σύμβασης που αφορούν την πρόσβαση και 
τον καταμερισμό των οφελών για τη χρήση 
γενετικών πόρων και παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους.

συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης. Το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια παρουσιάζει 
λεπτομερέστερα τους γενικούς κανόνες 
της Σύμβασης που αφορούν την πρόσβαση 
και τον καταμερισμό των οφελών για τη 
χρήση γενετικών πόρων και παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους.

Or. de

Τροπολογία 83
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («Πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια»), είναι διεθνής συνθήκη που 
εγκρίθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2010 από τα 
συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης. Με το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια διευρύνθηκαν 
σημαντικά οι γενικοί κανόνες της 
Σύμβασης που αφορούν την πρόσβαση και 
τον καταμερισμό των οφελών για τη χρήση 
γενετικών πόρων και παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους.

(6) Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («Πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια»), είναι διεθνής συνθήκη που 
εγκρίθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2010 από τα 
συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης. Το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια παρουσιάζει 
λεπτομερέστερα τους γενικούς κανόνες 
της Σύμβασης που αφορούν την πρόσβαση 
και τον καταμερισμό των οφελών για τη 
χρήση γενετικών πόρων και παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους.

Or. en

Τροπολογία 84
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («Πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια»), είναι διεθνής συνθήκη που 
εγκρίθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2010 από τα 
συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης. Με το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια διευρύνθηκαν 
σημαντικά οι γενικοί κανόνες της 
Σύμβασης που αφορούν την πρόσβαση και 
τον καταμερισμό των οφελών για τη χρήση 
γενετικών πόρων και παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους.

(6) Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («Πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια»), είναι διεθνής συνθήκη που 
εγκρίθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2010 από τα 
συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης. Το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια παρουσιάζει
λεπτομερέστερα τους γενικούς κανόνες 
της Σύμβασης που αφορούν την πρόσβαση 
και τον καταμερισμό των οφελών για τη 
χρήση γενετικών πόρων και παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως προσδιορίζεται και στο άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, το πρωτόκολλο 
εφαρμόζει το άρθρο 15 της CBD και δεν μπορεί συνεπώς να διευρύνει τους γενικούς κανόνες 
που περιέχονται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Η άνευ άδειας απόκτηση γενετικών 
πόρων ή η άνευ άδειας χρησιμοποίηση ή 
μετέπειτα εμπορία προϊόντων που 
βασίζονται στους εν λόγω πόρους ή σε 
σχετικές παραδοσιακές γνώσεις θα 
πρέπει να απαγορεύεται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η δέουσα επιμέλεια την οποία η Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή θα πρέπει να συνοδεύεται από μια 
γενική απαγόρευση σχετικά με την παράνομη χρήση των γενετικών πόρων. Αυτό αντιστρέφει το 
βάρος της απόδειξης, όπως συμβαίνει ήδη με την παράνομη ξυλεία (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
995/2010) και με την παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία (IUU), διευκολύνοντας τη 
δικαστική διεργασία και επιβολή από τις αντίστοιχες αρμόδιες εθνικές αρχές.

Τροπολογία 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 β) Η άνευ άδειας απόκτηση γενετικών 
πόρων ή η άνευ άδειας χρησιμοποίηση ή 
μετέπειτα εμπορία προϊόντων που 
βασίζονται στους εν λόγω πόρους ή σε 
σχετικές παραδοσιακές γνώσεις, επισύρει 
ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με την 
οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος μέσω του 
ποινικού δικαίου1.
__________________
1 ΕΕ L 328, της 6.12.2008, σ. 28

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση πρέπει να συνοδεύεται από επαρκώς αποτρεπτικές κυρώσεις. Η  πρόταση της 
Επιτροπής αφήνει τούτο εξ ολοκλήρου στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών· δεν 
προβλέπει ποινικές κυρώσεις, αλλά μόνο πρόστιμα, αναστολή της δραστηριότητας και 
κατάσχεση των γενετικών πόρων.

Τροπολογία 87
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Είναι σημαντικό να οριστεί, σύμφωνα 
με το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια, ότι η 
χρήση γενετικών πόρων αναφέρεται στην 
έρευνα και ανάπτυξη με αντικείμενο τη 
γενετική ή βιοχημική σύνθεση δειγμάτων 
γενετικού υλικού, στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται η έρευνα και 
ανάπτυξη με αντικείμενο ενώσεις που 
απομονώνονται από γενετικό υλικό στο 
οποίο αποκτήθηκε πρόσβαση σε 
συμβαλλόμενο μέρος του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια.

(11) Είναι σημαντικό να οριστεί, σύμφωνα 
με το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια, ότι η 
χρήση γενετικών πόρων αναφέρεται στην 
έρευνα και ανάπτυξη με αντικείμενο τη 
γενετική ή βιοχημική σύνθεση των 
γενετικών πόρων.

Or. de

Τροπολογία 88
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Είναι σημαντικό να οριστεί, σύμφωνα 
με το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια, ότι η 
χρήση γενετικών πόρων αναφέρεται στην 
έρευνα και ανάπτυξη με αντικείμενο τη 
γενετική ή βιοχημική σύνθεση δειγμάτων
γενετικού υλικού, στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται η έρευνα και 
ανάπτυξη με αντικείμενο ενώσεις που 
απομονώνονται από γενετικό υλικό στο 
οποίο αποκτήθηκε πρόσβαση σε 
συμβαλλόμενο μέρος του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια.

(11) Είναι σημαντικό να οριστεί, σύμφωνα 
με το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια, ότι η 
χρήση γενετικών πόρων αναφέρεται στην 
έρευνα και ανάπτυξη με αντικείμενο τη 
γενετική ή βιοχημική σύνθεση των 
γενετικών πόρων.

Or. en

Τροπολογία 89
Pavel Poc
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Είναι σημαντικό να οριστεί, σύμφωνα 
με το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια, ότι η
χρήση γενετικών πόρων αναφέρεται στην 
έρευνα και ανάπτυξη με αντικείμενο τη 
γενετική ή βιοχημική σύνθεση δειγμάτων 
γενετικού υλικού, στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται η έρευνα και 
ανάπτυξη με αντικείμενο ενώσεις που 
απομονώνονται από γενετικό υλικό στο 
οποίο αποκτήθηκε πρόσβαση σε 
συμβαλλόμενο μέρος του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια.

(11) Είναι σημαντικό να οριστεί, σύμφωνα 
με το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια, ότι η
χρησιμοποίηση γενετικών πόρων 
αναφέρεται στην έρευνα και ανάπτυξη με 
αντικείμενο τη γενετική ή βιοχημική 
σύνθεση των γενετικών πόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ασαφής ορισμός της «χρήσης / χρησιμοποίησης», όπως δίδεται στο άρθρο 3 παράγραφος 6, 
ανοίγει ένα επικίνδυνο φάσμα των ερμηνειών. Χρησιμοποιείται ο ορισμός της 
«χρησιμοποίησης» από το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια και πρέπει να εξασφαλισθεί η χρήση του 
όρου με συνέπεια. Αυτή η αιτιολογική σκέψη θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τον ορισμό της 
«χρήσης γενετικών πόρων» δυνάμει του άρθρου 3 του κανονισμού για να αποφευχθεί η 
παραπλανητική ερμηνεία και να υπάρξει ευθυγράμμιση με τη «χρησιμοποίηση» που 
προβλέπεται δυνάμει του άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.

Τροπολογία 90
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Είναι σημαντικό να οριστεί, σύμφωνα 
με το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια, ότι η
χρήση γενετικών πόρων αναφέρεται στην 
έρευνα και ανάπτυξη με αντικείμενο τη 
γενετική ή βιοχημική σύνθεση δειγμάτων 
γενετικού υλικού, στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται η έρευνα και 
ανάπτυξη με αντικείμενο ενώσεις που 

(11) Είναι σημαντικό να οριστεί, σύμφωνα 
με το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια, ότι η
χρησιμοποίηση γενετικών πόρων 
αναφέρεται στην έρευνα και ανάπτυξη με 
αντικείμενο τη γενετική ή βιοχημική 
σύνθεση των γενετικών πόρων.
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απομονώνονται από γενετικό υλικό στο 
οποίο αποκτήθηκε πρόσβαση σε 
συμβαλλόμενο μέρος του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια.

Or. en

Τροπολογία 91
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Δεν υπάρχει επί του παρόντος 
διεθνώς συμφωνημένος ορισμός της 
έννοιας «παραδοσιακές γνώσεις που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους» ούτε 
της «κατοχής» των γνώσεων αυτών από 
αυτόχθονες και τοπικές κοινότητες. Οι 
διεθνείς ορισμοί των εν λόγω όρων και 
εννοιών αποτελούν το αντικείμενο 
διαπραγματεύσεων στη διακυβερνητική 
επιτροπή του Παγκοσμίου Οργανισμού 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ευελιξία και 
ασφάλεια δικαίου για τους παρόχους και 
τους χρήστες, ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να παραπέμπει στις παραδοσιακές 
γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους, όπως αυτές περιγράφονται σε 
συμφωνίες καταμερισμού των οφελών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραδοσιακές γνώσεις αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν πρέπει να 
εξετάζονται στον κανονισμό.

Τροπολογία 92
Anna Rosbach
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, θα πρέπει 
όλοι οι χρήστες γενετικών πόρων και 
παραδοσιακών γνώσεων οι οποίες 
συνδέονται με τους πόρους αυτούς να 
επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια, για να 
εξακριβώνουν ότι η πρόσβαση στους 
χρησιμοποιούμενους γενετικούς πόρους
και στις χρησιμοποιούμενες σχετικές 
παραδοσιακές γνώσεις έχει αποκτηθεί 
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 
απαιτήσεις και για να εξασφαλίζουν, κατά 
περίπτωση, ότι τα οφέλη καταμερίζονται.
Ωστόσο, με δεδομένη την ποικιλία 
χρηστών στην Ένωση, δεν είναι σκόπιμο 
να υποχρεούνται όλοι οι χρήστες να 
λαμβάνουν τα ίδια μέτρα για να επιδείξουν 
τη δέουσα επιμέλεια. Για τον λόγο αυτό, 
θα πρέπει να καθοριστούν μόνο τα 
ελάχιστα χαρακτηριστικά των μέτρων 
δέουσας επιμέλειας. Οι συγκεκριμένες 
επιλογές των χρηστών, όσον αφορά τα 
μέσα και τα μέτρα που εφαρμόζουν 
προκειμένου να επιδείξουν τη δέουσα 
επιμέλεια, θα πρέπει να υποστηρίζονται με 
την αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών, 
καθώς και με συμπληρωματικά μέτρα για 
τη στήριξη της ανάπτυξης τομεακών 
κωδίκων δεοντολογίας, υποδειγμάτων 
συμβατικών ρητρών και κατευθυντήριων 
γραμμών, με προοπτική την αύξηση της 
ασφάλειας δικαίου και τη μείωση των 
δαπανών. Η υποχρέωση των χρηστών να 
φυλάσσουν τις πληροφορίες που είναι 
συναφείς με την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών θα πρέπει να 
είναι χρονικά περιορισμένη, ανάλογα με το 
χρονικό διάστημα που απαιτούν οι 
ενδεχόμενες καινοτομίες.

(14) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, θα πρέπει 
όλοι οι χρήστες γενετικών πόρων να 
επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια, για να 
εξακριβώνουν ότι η πρόσβαση στους 
χρησιμοποιούμενους γενετικούς πόρους 
έχει αποκτηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
νομοθετικές απαιτήσεις και για να 
εξασφαλίζουν, κατά περίπτωση, ότι τα 
οφέλη καταμερίζονται. Ωστόσο, με 
δεδομένη την ποικιλία χρηστών στην 
Ένωση, δεν είναι σκόπιμο να υποχρεούνται 
όλοι οι χρήστες να λαμβάνουν τα ίδια 
μέτρα για να επιδείξουν τη δέουσα 
επιμέλεια. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να 
καθοριστούν μόνο τα ελάχιστα 
χαρακτηριστικά των μέτρων δέουσας 
επιμέλειας. Οι συγκεκριμένες επιλογές των 
χρηστών, όσον αφορά τα μέσα και τα 
μέτρα που εφαρμόζουν προκειμένου να 
επιδείξουν τη δέουσα επιμέλεια, θα πρέπει 
να υποστηρίζονται με την αναγνώριση των 
βέλτιστων πρακτικών, καθώς και με 
συμπληρωματικά μέτρα για τη στήριξη της 
ανάπτυξης τομεακών κωδίκων 
δεοντολογίας, υποδειγμάτων συμβατικών 
ρητρών και κατευθυντήριων γραμμών, με 
προοπτική την αύξηση της ασφάλειας 
δικαίου και τη μείωση των δαπανών. Η 
υποχρέωση των χρηστών να φυλάσσουν 
τις πληροφορίες που είναι συναφείς με την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών θα πρέπει να είναι χρονικά 
περιορισμένη, ανάλογα με το χρονικό 
διάστημα που απαιτούν οι ενδεχόμενες 
καινοτομίες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι παραδοσιακές γνώσεις αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν πρέπει να 
εξετάζονται στον κανονισμό.

Τροπολογία 93
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, θα πρέπει 
όλοι οι χρήστες γενετικών πόρων και 
παραδοσιακών γνώσεων οι οποίες 
συνδέονται με τους πόρους αυτούς να 
επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια, για να 
εξακριβώνουν ότι η πρόσβαση στους 
χρησιμοποιούμενους γενετικούς πόρους 
και στις χρησιμοποιούμενες σχετικές 
παραδοσιακές γνώσεις έχει αποκτηθεί 
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 
απαιτήσεις και για να εξασφαλίζουν, κατά 
περίπτωση, ότι τα οφέλη καταμερίζονται.
Ωστόσο, με δεδομένη την ποικιλία 
χρηστών στην Ένωση, δεν είναι σκόπιμο 
να υποχρεούνται όλοι οι χρήστες να 
λαμβάνουν τα ίδια μέτρα για να επιδείξουν 
τη δέουσα επιμέλεια. Για τον λόγο αυτό, 
θα πρέπει να καθοριστούν μόνο τα 
ελάχιστα χαρακτηριστικά των μέτρων 
δέουσας επιμέλειας. Οι συγκεκριμένες 
επιλογές των χρηστών, όσον αφορά τα 
μέσα και τα μέτρα που εφαρμόζουν 
προκειμένου να επιδείξουν τη δέουσα 
επιμέλεια, θα πρέπει να υποστηρίζονται 
με την αναγνώριση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και με 
συμπληρωματικά μέτρα για τη στήριξη 
της ανάπτυξης τομεακών κωδίκων 
δεοντολογίας, υποδειγμάτων συμβατικών 
ρητρών και κατευθυντήριων γραμμών, με 
προοπτική την αύξηση της ασφάλειας 

(14) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, θα πρέπει 
όλοι οι χρήστες γενετικών πόρων και 
παραδοσιακών γνώσεων οι οποίες 
συνδέονται με τους πόρους αυτούς να 
επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια, για να 
εξακριβώνουν ότι η πρόσβαση στους 
χρησιμοποιούμενους γενετικούς πόρους 
και στις χρησιμοποιούμενες σχετικές 
παραδοσιακές γνώσεις έχει αποκτηθεί 
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 
απαιτήσεις και για να εξασφαλίζουν, κατά 
περίπτωση, ότι τα οφέλη καταμερίζονται.
Ωστόσο, με δεδομένη την ποικιλία 
χρηστών στην Ένωση, δεν είναι σκόπιμο 
να υποχρεούνται όλοι οι χρήστες να 
λαμβάνουν τα ίδια μέτρα για να επιδείξουν
τη δέουσα επιμέλεια. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τους μετέπειτα χρήστες για 
τους οποίους η υποχρέωση της δέουσας 
επιμέλειας πρέπει να ισχύει μόνο στην 
περίπτωση που οι εν λόγω χρήστες έχουν 
πρόσβαση και χρησιμοποιούν γενετικούς 
πόρους υπό τη μορφή υπό την οποία 
χρησιμοποιήθηκαν αρχικά από τον πρώτο 
χρήστη. Η υποχρέωση των χρηστών να 
φυλάσσουν τις πληροφορίες που είναι 
συναφείς με την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών θα πρέπει να 
είναι χρονικά περιορισμένη, ανάλογα με το 
χρονικό διάστημα που απαιτούν οι 
ενδεχόμενες καινοτομίες.
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δικαίου και τη μείωση των δαπανών. Η 
υποχρέωση των χρηστών να φυλάσσουν 
τις πληροφορίες που είναι συναφείς με την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών θα πρέπει να είναι χρονικά 
περιορισμένη, ανάλογα με το χρονικό 
διάστημα που απαιτούν οι ενδεχόμενες 
καινοτομίες.

Or. de

Τροπολογία 94
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, θα πρέπει 
όλοι οι χρήστες γενετικών πόρων και 
παραδοσιακών γνώσεων οι οποίες 
συνδέονται με τους πόρους αυτούς να 
επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια, για να 
εξακριβώνουν ότι η πρόσβαση στους 
χρησιμοποιούμενους γενετικούς πόρους 
και στις χρησιμοποιούμενες σχετικές 
παραδοσιακές γνώσεις έχει αποκτηθεί 
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 
απαιτήσεις και για να εξασφαλίζουν, κατά 
περίπτωση, ότι τα οφέλη καταμερίζονται.
Ωστόσο, με δεδομένη την ποικιλία 
χρηστών στην Ένωση, δεν είναι σκόπιμο 
να υποχρεούνται όλοι οι χρήστες να 
λαμβάνουν τα ίδια μέτρα για να επιδείξουν 
τη δέουσα επιμέλεια. Για τον λόγο αυτό, 
θα πρέπει να καθοριστούν μόνο τα 
ελάχιστα χαρακτηριστικά των μέτρων 
δέουσας επιμέλειας. Οι συγκεκριμένες 
επιλογές των χρηστών, όσον αφορά τα 
μέσα και τα μέτρα που εφαρμόζουν 
προκειμένου να επιδείξουν τη δέουσα 
επιμέλεια, θα πρέπει να υποστηρίζονται 
με την αναγνώριση των βέλτιστων 

(14) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, θα πρέπει 
όλοι οι χρήστες γενετικών πόρων και 
παραδοσιακών γνώσεων οι οποίες 
συνδέονται με τους πόρους αυτούς να 
επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια, για να 
εξακριβώνουν ότι η πρόσβαση στους 
χρησιμοποιούμενους γενετικούς πόρους 
και στις χρησιμοποιούμενες σχετικές 
παραδοσιακές γνώσεις έχει αποκτηθεί 
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 
απαιτήσεις και για να εξασφαλίζουν, κατά 
περίπτωση, ότι τα οφέλη καταμερίζονται.
Ωστόσο, με δεδομένη την ποικιλία 
χρηστών στην Ένωση, δεν είναι σκόπιμο 
να υποχρεούνται όλοι οι χρήστες να 
λαμβάνουν τα ίδια μέτρα για να επιδείξουν 
τη δέουσα επιμέλεια. Για τον λόγο αυτό, 
θα πρέπει να καθοριστούν μόνο τα 
ελάχιστα χαρακτηριστικά των μέτρων 
δέουσας επιμέλειας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
για τους μετέπειτα χρήστες για τους 
οποίους η υποχρέωση της δέουσας 
επιμέλειας πρέπει να ισχύει μόνο στην 
περίπτωση που οι εν λόγω χρήστες έχουν 
πρόσβαση και χρησιμοποιούν γενετικούς 
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πρακτικών, καθώς και με 
συμπληρωματικά μέτρα για τη στήριξη 
της ανάπτυξης τομεακών κωδίκων 
δεοντολογίας, υποδειγμάτων συμβατικών 
ρητρών και κατευθυντήριων γραμμών, με 
προοπτική την αύξηση της ασφάλειας 
δικαίου και τη μείωση των δαπανών. Η 
υποχρέωση των χρηστών να φυλάσσουν 
τις πληροφορίες που είναι συναφείς με την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών θα πρέπει να είναι χρονικά 
περιορισμένη, ανάλογα με το χρονικό 
διάστημα που απαιτούν οι ενδεχόμενες 
καινοτομίες.

πόρους υπό τη μορφή υπό την οποία 
χρησιμοποιήθηκαν αρχικά από τον πρώτο 
χρήστη. Η υποχρέωση των χρηστών να 
φυλάσσουν τις πληροφορίες που είναι 
συναφείς με την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών θα πρέπει να 
είναι χρονικά περιορισμένη, ανάλογα με το 
χρονικό διάστημα που απαιτούν οι 
ενδεχόμενες καινοτομίες.

Or. en

Τροπολογία 95
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι βέλτιστες πρακτικές που 
αναπτύσσονται από τους χρήστες θα 
πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 
στον καθορισμό μέτρων δέουσας 
επιμέλειας που είναι ιδιαίτερα πρόσφορα 
για την επίτευξη συμμόρφωσης με το 
σύστημα εφαρμογής του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια, με υψηλή ασφάλεια δικαίου και 
χαμηλό κόστος. Οι χρήστες θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να βασίζονται σε 
υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας 
σχετικά με την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών, οι οποίοι έχουν 
καταρτιστεί για τα πανεπιστήμια και 
διάφορους βιομηχανικούς κλάδους. Οι 
ενώσεις χρηστών θα πρέπει να μπορούν να 
ζητούν από την Επιτροπή να κρίνει αν ένας 
συγκεκριμένος συνδυασμός διαδικασιών, 
μέσων ή μηχανισμών, που επιβλέπει η 
εκάστοτε ένωση, είναι δυνατόν να 
αναγνωριστεί ως βέλτιστη πρακτική. Οι 

(16) Οι συγκεκριμένες επιλογές των 
χρηστών, όσον αφορά τα μέσα και τα 
μέτρα που εφαρμόζουν προκειμένου να 
επιδείξουν τη δέουσα επιμέλεια, θα πρέπει 
να υποστηρίζονται με την αναγνώριση 
των βέλτιστων πρακτικών. Οι βέλτιστες 
πρακτικές που αναπτύσσονται από τους 
χρήστες θα πρέπει να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στον καθορισμό μέτρων 
δέουσας επιμέλειας που είναι ιδιαίτερα 
πρόσφορα για την επίτευξη συμμόρφωσης 
με το σύστημα εφαρμογής του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, με υψηλή 
ασφάλεια δικαίου και χαμηλό κόστος, 
καθώς και με συμπληρωματικά μέτρα για 
τη στήριξη της ανάπτυξης τομεακών 
κωδίκων δεοντολογίας και υποδειγμάτων 
συμβατικών ρητρών. Οι χρήστες θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
βασίζονται σε υφιστάμενους κώδικες 
δεοντολογίας σχετικά με την πρόσβαση και 
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αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι η 
εφαρμογή αναγνωρισμένης βέλτιστης 
πρακτικής από χρήστη περιορίζει τον 
κίνδυνο αδυναμίας συμμόρφωσης του εν 
λόγω χρήστη και δικαιολογεί μείωση των 
ελέγχων της συμμόρφωσης. Το ίδιο θα 
πρέπει να ισχύει για τις βέλτιστες 
πρακτικές που εγκρίνονται από το 
συλλογικό όργανο των συμβαλλομένων 
μερών του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.

τον καταμερισμό των οφελών, οι οποίοι 
έχουν καταρτιστεί για τα πανεπιστήμια και 
διάφορους βιομηχανικούς κλάδους. Οι 
ενώσεις χρηστών θα πρέπει να μπορούν να 
ζητούν από την Επιτροπή να κρίνει αν ένας 
συγκεκριμένος συνδυασμός διαδικασιών, 
μέσων ή μηχανισμών, που επιβλέπει η 
εκάστοτε ένωση, είναι δυνατόν να 
αναγνωριστεί ως βέλτιστη πρακτική. Οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι η 
εφαρμογή αναγνωρισμένης βέλτιστης 
πρακτικής από χρήστη περιορίζει τον 
κίνδυνο αδυναμίας συμμόρφωσης του εν 
λόγω χρήστη και δικαιολογεί μείωση των 
ελέγχων της συμμόρφωσης. Το ίδιο θα 
πρέπει να ισχύει για τις βέλτιστες 
πρακτικές που εγκρίνονται από το 
συλλογικό όργανο των συμβαλλομένων 
μερών του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.

Or. en

Τροπολογία 96
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Σε καθορισμένα σημεία της αλυσίδας 
των δραστηριοτήτων που απαρτίζουν τη 
χρήση, οι χρήστες θα πρέπει να δηλώνουν 
ότι επέδειξαν τη δέουσα επιμέλεια.
Κατάλληλα σημεία για τις σχετικές 
δηλώσεις είναι κατά τη λήψη δημόσιων
χρηματοδοτικών πόρων για έρευνα, όταν 
ζητείται άδεια εμπορίας για προϊόν που 
αναπτύχθηκε με βάση γενετικούς πόρους 
ή, εφόσον δεν απαιτείται άδεια εμπορίας, 
κατά τον χρόνο της εμπορικής 
εκμετάλλευσης. Επισημαίνεται ότι οι 
δηλώσεις που υποβάλλονται όταν ζητείται 
άδεια εμπορίας δεν θα αποτελούν μέρος 
της καθαυτό διαδικασίας χορήγησης 

(17) Σε καθορισμένα σημεία της αλυσίδας 
των δραστηριοτήτων οι χρήστες θα πρέπει 
να δηλώνουν ότι επέδειξαν τη δέουσα 
επιμέλεια. Κατάλληλα σημεία για τις 
σχετικές δηλώσεις είναι η λήψη 
χρηματοδοτικών πόρων για έρευνα, κατά 
την αίτηση για αναγνώριση δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας σε αρμόδιο 
εθνικό, περιφερειακό ή διεθνή φορέα,
όταν ζητείται άδεια εμπορίας για προϊόν 
που αναπτύχθηκε με βάση γενετικούς 
πόρους ή, εφόσον δεν απαιτείται άδεια 
εμπορίας, κατά τον χρόνο της εμπορικής 
εκμετάλλευσης. Επισημαίνεται ότι οι 
δηλώσεις που υποβάλλονται όταν ζητείται 
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άδειας και θα απευθύνονται στις αρμόδιες 
αρχές που ορίζονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

άδεια εμπορίας δεν θα αποτελούν μέρος 
της καθαυτό διαδικασίας χορήγησης 
άδειας και θα απευθύνονται στις αρμόδιες 
αρχές που ορίζονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 97
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η συλλογή γενετικών πόρων στην 
άγρια φύση πραγματοποιείται ως επί το 
πλείστον από πανεπιστημιακούς ερευνητές 
ή από συλλέκτες για μη εμπορικούς 
σκοπούς. Στη συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων και σχεδόν σε όλους τους 
τομείς, πρόσβαση σε πρόσφατα 
συλλεχθέντες γενετικούς πόρους 
αποκτάται μέσω μεσαζόντων, συλλογών ή 
αντιπροσώπων που αποκτούν τους πόρους 
αυτούς σε τρίτες χώρες.

(18) Η συλλογή γενετικών πόρων στην 
άγρια φύση πραγματοποιείται από ιδιώτες 
συλλέκτες και εταιρείες, που συχνά 
εξυπηρετούν εμπορικούς σκοπούς, και 
από πανεπιστημιακούς ερευνητές ή
επιστημονικά ιδρύματα που εξυπηρετούν
μη εμπορικούς σκοπούς Στη συντριπτική 
πλειοψηφία των περιπτώσεων και σχεδόν 
σε όλους τους τομείς, πρόσβαση σε 
πρόσφατα συλλεχθέντες γενετικούς πόρους 
αποκτάται μέσω μεσαζόντων, συλλογών ή 
αντιπροσώπων που αποκτούν τους πόρους 
αυτούς σε τρίτες χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών / εμπορικών 
συλλεκτών· οι τελευταίοι αγνοούνται στην αρχική διατύπωση, μολονότι είναι αυτοί που 
συμμετέχουν σε σημαντικό βαθμό στην εμπορική χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων.

Τροπολογία 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η συλλογή γενετικών πόρων στην 
άγρια φύση πραγματοποιείται ως επί το 
πλείστον από πανεπιστημιακούς ερευνητές 
ή από συλλέκτες για μη εμπορικούς 
σκοπούς. Στη συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων και σχεδόν σε όλους τους 
τομείς, πρόσβαση σε πρόσφατα 
συλλεχθέντες γενετικούς πόρους 
αποκτάται μέσω μεσαζόντων, συλλογών ή 
αντιπροσώπων που αποκτούν τους πόρους 
αυτούς σε τρίτες χώρες.

(18) Η συλλογή γενετικών πόρων στην 
άγρια φύση πραγματοποιείται τόσο για 
εμπορικούς σκοπούς και με πρόθεση 
εμπορικής εκμετάλλευσης από εταιρείες 
με συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη στον 
τομέα της διερεύνησης, συγκομιδής και 
απόσπασης, όσο και για μη εμπορικούς 
σκοπούς από πανεπιστημιακούς ερευνητές 
ή συλλέκτες. Στη συντριπτική πλειοψηφία 
των περιπτώσεων και σχεδόν σε όλους 
τους τομείς, πρόσβαση σε πρόσφατα 
συλλεχθέντες γενετικούς πόρους 
αποκτάται μέσω μεσαζόντων, συλλογών ή 
αντιπροσώπων που αποκτούν τους πόρους 
αυτούς σε τρίτες χώρες, τόσο σε εμπορική 
όσο και σε μη εμπορική βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολυάριθμα παραδείγματα, σύμφωνα με το TRAFFIC, όπου (ευρωπαϊκές) εταιρείες 
που συμμετέχουν στην Ε&Α, μεταξύ άλλων στους τομείς των τροφίμων, αρωματικών ουσιών 
και φαρμάκων, κατά άμεσο τρόπο ή μέσω μεσαζόντων που αναπτύσσουν δραστηριότητα σε 
χώρες προέλευσης υλικού δίδουν εμπορικούς λόγους για τη συλλογή γενετικών πόρων από τη 
φύση.

Τροπολογία 99
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η συλλογή γενετικών πόρων στην 
άγρια φύση πραγματοποιείται ως επί το 
πλείστον από πανεπιστημιακούς ερευνητές 
ή από συλλέκτες για μη εμπορικούς 
σκοπούς. Στη συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων και σχεδόν σε όλους τους 
τομείς, πρόσβαση σε πρόσφατα 
συλλεχθέντες γενετικούς πόρους 

(18) Η συλλογή γενετικών πόρων στην 
άγρια φύση πραγματοποιείται ως επί το 
πλείστον από πανεπιστημιακούς ερευνητές 
ή από συλλέκτες για μη εμπορικούς 
σκοπούς. Στη συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων και σχεδόν σε όλους τους 
τομείς, πρόσβαση σε πρόσφατα 
συλλεχθέντες γενετικούς πόρους 
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αποκτάται μέσω μεσαζόντων, συλλογών ή 
αντιπροσώπων που αποκτούν τους πόρους 
αυτούς σε τρίτες χώρες.

αποκτάται μέσω μεσαζόντων, συλλογών ή 
αντιπροσώπων που αποκτούν τους πόρους 
αυτούς σε τρίτες χώρες. Ο παρών 
κανονισμός πρέπει να διασφαλίζει ότι οι 
διατάξεις των αμοιβαία αποδεκτών όρων 
ως προς την αρχική πρόσβαση που 
αφορά τη διαβίβαση σε τρίτους 
εφαρμόζονται από όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη. Προς τούτο η μετέπειτα 
χρησιμοποίηση ή εμπορική εκμετάλλευση 
απαιτεί επίσης συναίνεση μετά από 
ενημέρωση και νέους αμοιβαία 
αποδεκτούς όρους.  

Or. en

Τροπολογία 100
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι συλλογές αποτελούν μεγάλους 
προμηθευτές των χρησιμοποιούμενων στην 
Ένωση γενετικών πόρων και 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους. Θα πρέπει να 
συγκροτηθεί ένα σύστημα αξιόπιστων
συλλογών της Ένωσης. Το σύστημα αυτό
θα εξασφαλίζει ότι οι συλλογές που 
περιλαμβάνονται στο μητρώο αξιόπιστων
συλλογών της Ένωσης εφαρμόζουν 
πράγματι μέτρα ώστε να προμηθεύουν σε 
τρίτους μόνο δείγματα γενετικών πόρων 
που συνοδεύονται από έγγραφα 
τεκμηρίωσης, τα οποία αποδεικνύουν τη 
νόμιμη απόκτηση και, όπου απαιτείται, τη 
συνομολόγηση αμοιβαία αποδεκτών όρων.
Με το σύστημα αξιόπιστων συλλογών της 
Ένωσης θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά ο 
κίνδυνος χρήσης παρανόμως 
αποκτηθέντων γενετικών πόρων στην 
Ένωση. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών θα ελέγχουν αν η συλλογή 

(19) Οι συλλογές αποτελούν μεγάλους 
προμηθευτές των χρησιμοποιούμενων στην 
Ένωση γενετικών πόρων και 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους. Θα πρέπει να 
συγκροτηθεί ένα σύστημα
καταχωρισμένων συλλογών της Ένωσης.
Το σύστημα αυτό θα εξασφαλίζει ότι οι 
συλλογές που περιλαμβάνονται στο 
μητρώο καταχωρισμένων συλλογών της 
Ένωσης εφαρμόζουν πράγματι μέτρα ώστε 
να προμηθεύουν σε τρίτους μόνο δείγματα 
γενετικών πόρων που συνοδεύονται από 
έγγραφα τεκμηρίωσης, τα οποία 
αποδεικνύουν τη νόμιμη απόκτηση και, 
όπου απαιτείται, τη συνομολόγηση 
αμοιβαία αποδεκτών όρων. Με το σύστημα
καταχωρισμένων συλλογών της Ένωσης 
θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος 
χρήσης παρανόμως αποκτηθέντων 
γενετικών πόρων στην Ένωση. Οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα 
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ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
αναγνώρισης ως αξιόπιστη συλλογή της 
Ένωσης. Θα πρέπει να θεωρείται ότι οι 
χρήστες που αποκτούν γενετικό πόρο από 
συλλογή η οποία περιλαμβάνεται στο 
ενωσιακό μητρώο έχουν επιδείξει τη 
δέουσα επιμέλεια ως προς την αναζήτηση 
όλων των απαραίτητων πληροφοριών.
Αυτό αναμένεται να ωφελήσει ιδιαίτερα 
τους πανεπιστημιακούς ερευνητές, καθώς 
και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

ελέγχουν αν η συλλογή ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις αναγνώρισης ως
καταχωρισμένη συλλογή της Ένωσης. Θα 
πρέπει να θεωρείται ότι οι χρήστες που 
αποκτούν γενετικό πόρο από συλλογή η 
οποία περιλαμβάνεται στο ενωσιακό 
μητρώο έχουν επιδείξει τη δέουσα 
επιμέλεια ως προς την αναζήτηση όλων 
των απαραίτητων πληροφοριών. Αυτό 
αναμένεται να ωφελήσει ιδιαίτερα τους 
πανεπιστημιακούς ερευνητές, καθώς και 
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο όρος «αξιόπιστη» είναι πολύ φορτισμένος όρος θα ήταν προτιμότερος ένας πιο 
ουδέτερος όρος όπως «καταχωρισμένη».

Τροπολογία 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
θα πρέπει να ελέγχουν την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων των χρηστών. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
αποδέχονται τα διεθνώς αναγνωρισμένα 
πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως 
αποδεικτικά του ότι οι γενετικοί πόροι που 
καλύπτονται από αυτά αποκτήθηκαν 
νόμιμα και ότι συνομολογήθηκαν αμοιβαία 
αποδεκτοί όροι. Οι αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει επίσης να τηρούν αρχεία των 
ελέγχων που διενεργούνται και να 
διαθέτουν τις σχετικές πληροφορίες 
σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, 
για την πρόσβαση του κοινού σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες.13

(20) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
θα πρέπει να ελέγχουν την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων των χρηστών. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
αποδέχονται τα διεθνώς αναγνωρισμένα 
πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως 
αποδεικτικά του ότι οι γενετικοί πόροι που 
καλύπτονται από αυτά αποκτήθηκαν 
νόμιμα και ότι συνομολογήθηκαν αμοιβαία 
αποδεκτοί όροι. Όταν δεν διατίθεται 
διεθνές πιστοποιητικό, θα πρέπει να 
εξετάζονται άλλες νομικά αποδεκτές 
μορφές συμμόρφωσης ως αποδεικτικά 
του ότι οι γενετικοί πόροι που 
καλύπτονται από αυτά αποκτήθηκαν 
νόμιμα και ότι συνομολογήθηκαν 
αμοιβαία αποδεκτοί όροι. Οι αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει επίσης να τηρούν αρχεία 
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των ελέγχων που διενεργούνται και να 
διαθέτουν τις σχετικές πληροφορίες 
σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, 
για την πρόσβαση του κοινού σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες.13

Or. en

Τροπολογία 102
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22 α) Η αρχή του καταμερισμού των 
οφελών, όπως περιέχεται στο άρθρο 10 
του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, θα 
πρέπει να εφαρμόζεται από την Ένωση 
έως ότου θεσπιστεί ένας παγκόσμιος 
πολυμερής μηχανισμός, όπως 
προβλέπεται στο εν λόγω πρωτόκολλο. 
Έως ότου συσταθεί παγκόσμιος 
πολυμερής μηχανισμός καταμερισμού 
οφελών, θα πρέπει να θεσπισθεί ταμείο 
καταμερισμού των οφελών σε επίπεδο 
Ένωσης για να συλλέγει τις συνεισφορές 
καταμερισμού των οφελών και να τις 
διοχετεύει προς τη διατήρηση της 
βιολογικής ποικιλότητας σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Προς αυτόν τον σκοπό, θα 
πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
πράξεων σχετικά με τον σεβασμό των 
αναλυτικών κριτηρίων και κανόνων για 
τον καταμερισμό των οφελών σε 
περιπτώσεις στις οποίες οι γενετικοί 
πόροι προέρχονται από περιοχές εκτός 
δικαιοδοσίας των κρατών μελών ή 
εφόσον δεν μπορεί να προσδιορισθεί η 
χώρα προέλευσης των πόρων αυτών ή 
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δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί ή να 
αποκτηθεί συναίνεση μετά από 
ενημέρωση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η 
Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει 
να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη 
και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 103
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Στόχοι του παρόντος κανονισμού 
είναι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
χρήσης, στην Ένωση, γενετικών πόρων ή 
συνδεόμενων με γενετικούς πόρους 
παραδοσιακών γνώσεων που έχουν 
αποκτηθεί παράνομα και να υποστηριχθεί 
ο δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός, υπό 
αμοιβαία αποδεκτούς όρους, των οφελών 
που προκύπτουν από τη χρήση γενετικών 
πόρων ή παραδοσιακών γνώσεων οι 
οποίες συνδέονται με γενετικούς πόρους.
Οι στόχοι αυτοί είναι αδύνατον να 
επιτευχθούν από το κάθε κράτος μέλος 
χωριστά και δύνανται, επομένως, λόγω της 
κλίμακάς τους και για να διασφαλιστεί η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να 
επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό 
επίπεδο. Συνεπώς, η Ένωση μπορεί να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που διατυπώνεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 

(28) Στόχοι του παρόντος κανονισμού 
είναι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
χρήσης, στην Ένωση, γενετικών πόρων 
που έχουν αποκτηθεί παράνομα και να 
υποστηριχθεί ο δίκαιος και ισότιμος 
καταμερισμός, υπό αμοιβαία αποδεκτούς 
όρους, των οφελών που προκύπτουν από 
τη χρήση γενετικών πόρων. Οι στόχοι 
αυτοί είναι αδύνατον να επιτευχθούν από 
το κάθε κράτος μέλος χωριστά και 
δύνανται, επομένως, λόγω της κλίμακάς 
τους και για να διασφαλιστεί η λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο. Συνεπώς, 
η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας που 
διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, όπως 
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 



PE513.008v01-00 24/77 AM\937380EL.doc

EL

αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν 
λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων του,

όρια για την επίτευξη των στόχων του,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραδοσιακές γνώσεις αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν πρέπει να 
εξετάζονται στον κανονισμό.

Τροπολογία 104
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει τους κανόνες 
που διέπουν την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών στην περίπτωση 
των γενετικών πόρων και των 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους, σύμφωνα με το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («το Πρωτόκολλο 
της Ναγκόγια»).

Ο παρών κανονισμός ορίζει τους κανόνες 
που διέπουν τη συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις για την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών στην περίπτωση 
των γενετικών πόρων, σύμφωνα με το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («το Πρωτόκολλο 
της Ναγκόγια»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια έχει δύο πυλώνες: τον πυλώνα που αφορά την πρόσβαση και τον 
πυλώνα που αφορά τη συμμόρφωση του χρήστη. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, ωστόσο, δεν αφορά αυτή καθαυτή την πρόσβαση και τον καταμερισμό οφελών 
αλλά μάλλον το πώς θα συμμορφώνονται οι χρήστες προς τις σχετικές διατάξεις που 
καθορίζονται στο Πρωτόκολλο της Ναγκόγια.
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Τροπολογία 105
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει τους κανόνες 
που διέπουν την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών στην περίπτωση 
των γενετικών πόρων και των 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους, σύμφωνα με το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («το Πρωτόκολλο 
της Ναγκόγια»).

Ο παρών κανονισμός ορίζει τους κανόνες 
που διέπουν τη συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις για την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών στην περίπτωση 
των γενετικών πόρων και των 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους, σύμφωνα με το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («το Πρωτόκολλο 
της Ναγκόγια»).

Or. en

Τροπολογία 106
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει τους κανόνες 
που διέπουν την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών στην περίπτωση 
των γενετικών πόρων και των 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους, σύμφωνα με το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 

Ο παρών κανονισμός ορίζει τους κανόνες 
που διέπουν τη συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις για την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών στην περίπτωση 
των γενετικών πόρων και των 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους, σύμφωνα με το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
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βιολογική ποικιλότητα («το Πρωτόκολλο 
της Ναγκόγια»).

επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («το Πρωτόκολλο 
της Ναγκόγια»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια έχει δύο πυλώνες: τον πυλώνα που αφορά την πρόσβαση και τον 
πυλώνα που αφορά τη συμμόρφωση του χρήστη όπως αναφέρεται επίσης στην αιτιολογική 
έκθεση της πρότασης της Επιτροπής. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ωστόσο, 
δεν αφορά αυτή καθαυτή την πρόσβαση και τον καταμερισμό οφελών αλλά μάλλον το πώς θα 
συμμορφώνονται οι χρήστες προς τις σχετικές διατάξεις που καθορίζονται στο Πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια.

Τροπολογία 107
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει τους κανόνες 
που διέπουν την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών στην περίπτωση 
των γενετικών πόρων και των 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους, σύμφωνα με το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («το Πρωτόκολλο 
της Ναγκόγια»).

Ο παρών κανονισμός ορίζει τους κανόνες 
που διέπουν τη σύμφωνη με τις διατάξεις
πρόσβαση και τον σύμφωνο με τις 
διατάξεις καταμερισμό των οφελών στην 
περίπτωση των γενετικών πόρων και των 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους, σύμφωνα με το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («το Πρωτόκολλο 
της Ναγκόγια»).

Or. de

Τροπολογία 108
Anna Rosbach
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στους 
γενετικούς πόρους επί των οποίων 
ασκούνται κυριαρχικά δικαιώματα κρατών,
καθώς και στις παραδοσιακές γνώσεις 
που συνδέονται με γενετικούς πόρους, στα
οποία αποκτάται πρόσβαση μετά την 
έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια για την Ένωση. Εφαρμόζεται 
επίσης στα οφέλη που απορρέουν από τη 
χρήση των εν λόγω γενετικών πόρων και 
των παραδοσιακών γνώσεων που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στους 
γενετικούς πόρους επί των οποίων 
ασκούνται κυριαρχικά δικαιώματα κρατών, 
στα οποία αποκτάται πρόσβαση μετά την 
έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια για την Ένωση. Εφαρμόζεται 
επίσης στα οφέλη που απορρέουν από τη 
χρήση των εν λόγω γενετικών πόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραδοσιακές γνώσεις αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν πρέπει να 
εξετάζονται στον κανονισμό.

Τροπολογία 109
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στους 
γενετικούς πόρους επί των οποίων 
ασκούνται κυριαρχικά δικαιώματα 
κρατών, καθώς και στις παραδοσιακές 
γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους, στα οποία αποκτάται πρόσβαση 
μετά την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια για την Ένωση.
Εφαρμόζεται επίσης στα οφέλη που 
απορρέουν από τη χρήση των εν λόγω 
γενετικών πόρων και των παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στους 
γενετικούς πόρους, καθώς και στις 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους στους οποίους
αποκτάται πρόσβαση ή οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται εντός ή εκτός 
δικαιοδοσίας των χωρών προέλευσης
μετά την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια για την Ένωση.
Εφαρμόζεται επίσης στα οφέλη που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίηση των εν 
λόγω γενετικών πόρων και των 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
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με γενετικούς πόρους, καθώς και σε 
μετέπειτα εφαρμογές και εμπορική 
εκμετάλλευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Γεγονός είναι ότι μεγάλες ποσότητες γενετικών πόρων διατίθενται εκτός της δικαιοδοσίας των 
χωρών προέλευσής τους υπό τη μορφή βασικών προϊόντων που κυκλοφορούν ελεύθερα στο 
εμπόριο. Ωστόσο, ο σκοπός για τον οποίο προορίζονται οι εξαγωγές αυτών των γενετικών 
πόρων είναι το εμπόριο βασικών προϊόντων παρά η χρησιμοποίησή τους ως γενετικών πόρων. 
Συνεπώς έχει σημασία να διασφαλισθεί ότι η χρησιμοποίηση και ο καταμερισμός των σχετικών 
οφελών των γενετικών πόρων στους οποίους αποκτάται πρόσβαση εκτός της δικαιοδοσίας της 
χώρας προέλευσής τους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 110
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στους γενετικούς πόρους για τους οποίους 
η πρόσβαση και ο καταμερισμός των 
οφελών διέπονται από εξειδικευμένη 
διεθνή πράξη, της οποίας είναι 
συμβαλλόμενο μέρος η Ένωση.

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στους γενετικούς πόρους για τους οποίους 
η πρόσβαση και ο καταμερισμός των 
οφελών διέπονται από εξειδικευμένες 
διεθνείς πράξεις, των οποίων είναι 
συμβαλλόμενο μέρος η Ένωση.

Or. de

Τροπολογία 111
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στους γενετικούς πόρους για τους οποίους 
η πρόσβαση και ο καταμερισμός των 

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στους γενετικούς πόρους από χώρες που 
δεν έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο της
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οφελών διέπονται από εξειδικευμένη 
διεθνή πράξη, της οποίας είναι 
συμβαλλόμενο μέρος η Ένωση.

Ναγκόγια και οι οποίες δεν έχουν 
διατάξεις πρόσβασης σύμφωνες με τις 
απαιτήσεις του πρωτοκόλλου Ναγκόγια. 
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται
ούτε στους γενετικούς πόρους που 
διατίθενται ως βασικά προϊόντα, ή για 
τους οποίους η πρόσβαση και ο 
καταμερισμός των οφελών διέπονται από 
εξειδικευμένη διεθνή πράξη, της οποίας 
είναι συμβαλλόμενο μέρος η Ένωση.
Πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις 
χρήσιμες και σχετικές τρέχουσες εργασίες 
ή πρακτικές στο πλαίσιο άλλων διεθνών 
οργανισμών, υπό την προϋπόθεση ότι 
στηρίζουν τους στόχους της σύμβασης 
και του παρόντος πρωτοκόλλου και δεν 
αντιβαίνουν στους στόχους αυτούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού πρέπει να αποσαφηνισθεί, ειδικά όσον αφορά τη θέση των 
βασικών αγαθών: τα βασικά αγαθά που διατίθενται στους συνήθεις διαύλους του εμπορίου 
χωρίς περιορισμούς πρέπει να συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα χωρίς περιορισμούς και επομένως 
να πρέπει να αποκλεισθούν από το σχέδιο κανονισμού. Επιπροσθέτως, η δεύτερη παράγραφος 
του άρθρου 2 του σχεδίου κανονισμού θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύψει και τρέχουσες 
εργασίες ή πρακτικές όπως περιγράφονται δυνάμει του άρθρου 4.3 του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια.

Τροπολογία 112
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λόγω του ειδικού χαρακτήρα της 
βιοποικιλότητας στην γεωργία, των 
χαρακτηριστικών της και των 
προβλήματά της, που απαιτούν ειδικές 
λύσεις, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
σε γενετικούς πόρους για τα τρόφιμα και 
την γεωργία στο βαθμό που αυτά 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
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υφισταμένων ή μελλοντικών 
εξειδικευμένων πράξεων δυνάμει των 
άρθρων 4, 8γ, 19 και 20 του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια. 

Or. de

Τροπολογία 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέo)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Ορισμός του καταλόγου: οι γενετικοί 
κατάλογοι αποτελούνται από άτομα που 
ανήκουν σε ορισμένα είδη. Τα επόμενα 
σημαντικά στοιχεία είναι οι τοπικοί 
πληθυσμοί (αυτόχθονες ποικιλίες, 
οικότυποι, ενδημικές ποικιλίες ή ακόμη 
υποείδη). Ως προς την ιχνηλασιμότητα, 
για τους γενετικούς καταλόγους 
απαιτείται μια αμερόληπτη μέθοδος 
γραμμωτής κωδικοποίησης με βάση τις 
τεχνολογίες των αλληλουχιών DNA.

Or. en

Τροπολογία 114
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) «εμπορική εκμετάλλευση»: νοείται η 
διάθεση ενός προϊόντος στην κοινοτική 
αγορά για πρώτη φορά·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Χρειάζεται νομική σαφήνεια όσον αφορά τον όρο «commercialisation» (εμπορική 
εκμετάλλευση)· ο προτεινόμενος ορισμός ευθυγραμμίζεται με τον ορισμό του «placing on the
market» (διάθεση στην αγορά) σε διάφορες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, όπως ο κανονισμός 
για τα καλλυντικά προϊόντα (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και οι προτάσεις κανονισμών για την 
ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς προϊόντων.

Τροπολογία 115
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Έννοια της ιχνηλασιμότητας: τα 
γενετικά προϊόντα πρέπει να ορίζονται σε 
μοριακό επίπεδο με επαρκή ανάλυση 
ούτως ώστε να είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της 
προέλευσής τους και του προορισμού 
τους. Μολονότι για ένα πρωτόκολλο 
ιχνηλασιμότητας απαιτείται κατάλληλη 
ακολουθία γεγονότων ή χρήση για κάθε 
προϊόν, για την ιχνηλασιμότητα 
οιασδήποτε γενετικής οντότητας 
απαιτείται το αποτύπωμά της στο 
επίπεδο του DNA.

Or. en

Τροπολογία 116
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «πρόσβαση»: η απόκτηση γενετικών 
πόρων ή παραδοσιακών γνώσεων που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους σε 
συμβαλλόμενο μέρος του Πρωτοκόλλου 

(4) «πρόσβαση»: η απόκτηση γενετικών 
πόρων σε συμβαλλόμενο μέρος του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες εσωτερικές νομοθετικές 



PE513.008v01-00 32/77 AM\937380EL.doc

EL

της Ναγκόγια, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
εσωτερικές νομοθετικές διατάξεις ή 
ρυθμιστικές απαιτήσεις του εν λόγω 
συμβαλλομένου μέρους που αφορούν την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών·

διατάξεις ή ρυθμιστικές απαιτήσεις του εν 
λόγω συμβαλλομένου μέρους που αφορούν 
την πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραδοσιακές γνώσεις αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν πρέπει να 
εξετάζονται στον κανονισμό.

Τροπολογία 117
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «χρήστης»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
το οποίο χρησιμοποιεί γενετικούς πόρους ή 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους·

(5) «χρήστης»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
το οποίο χρησιμοποιεί γενετικούς πόρους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραδοσιακές γνώσεις αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν πρέπει να 
εξετάζονται στον κανονισμό.

Τροπολογία 118
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «αμοιβαία αποδεκτοί όροι»: οι 
συμβατικές ρυθμίσεις που 
συνομολογούνται μεταξύ ενός παρόχου 

(7) «αμοιβαία αποδεκτοί όροι»: οι 
συμβατικές ρυθμίσεις που 
συνομολογούνται μεταξύ ενός παρόχου 
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γενετικών πόρων ή συνδεόμενων με 
γενετικούς πόρους παραδοσιακών 
γνώσεων και ενός χρήστη των εν λόγω 
πόρων ή γνώσεων και στις οποίες 
καθορίζονται ειδικές προϋποθέσεις για τον 
δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη χρήση των 
συγκεκριμένων πόρων ή γνώσεων, και 
είναι επίσης δυνατόν να περιλαμβάνουν 
περαιτέρω προϋποθέσεις και όρους για τη 
χρήση αυτή·

γενετικών πόρων και ενός χρήστη των εν 
λόγω πόρων ή γνώσεων και στις οποίες 
καθορίζονται ειδικές προϋποθέσεις για τον 
δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των
οφελών που απορρέουν από τη χρήση των 
συγκεκριμένων πόρων ή γνώσεων, και 
είναι επίσης δυνατόν να περιλαμβάνουν 
περαιτέρω προϋποθέσεις και όρους για τη 
χρήση αυτή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραδοσιακές γνώσεις αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν πρέπει να 
εξετάζονται στον κανονισμό.

Τροπολογία 119
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «παραδοσιακές γνώσεις που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους»: 
παραδοσιακές γνώσεις που κατέχει 
αυτόχθων ή τοπική κοινότητα και οι 
οποίες είναι συναφείς με τη χρήση 
γενετικών πόρων και περιγράφονται με 
την ιδιότητά τους αυτή στους αμοιβαία 
αποδεκτούς όρους που ισχύουν για τη 
χρήση των γενετικών πόρων·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραδοσιακές γνώσεις αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν πρέπει να 
εξετάζονται στον κανονισμό.
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Τροπολογία 120
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέo)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) «γενετικοί πόροι που έχουν 
αποκτηθεί παρανόμως»: οι γενετικοί 
πόροι και οι παραδοσιακές γνώσεις που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους και οι 
οποίοι έχουν αποκτηθεί με τρόπο που 
αντιβαίνει στην ισχύουσα διεθνή και 
εθνική νομοθεσία ή στις ρυθμιστικές 
απαιτήσεις σχετικά με την πρόσβαση και 
τον καταμερισμό των οφελών στη χώρα 
προέλευσης, ή στο εθιμικό δίκαιο, στα 
πρωτόκολλα και τις διαδικασίες των 
αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 12 του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια. Έγκυρη 
συναίνεση μετά από ενημέρωση για την πρόσβαση στην παραδοσιακή γνώση δεν μπορεί να 
επιτευχθεί κατά παράβαση του εθιμικού δικαίου, των πρωτοκόλλων και διαδικασιών των 
αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις εθνικές αρχές 
κατά την εκτέλεση του Πρωτοκόλλου.·

Τροπολογία 121
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 1 – σημείο 8 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 β) «βιοπειρατεία»: η χρησιμοποίηση ή 
μετέπειτα εμπορική εκμετάλλευση 
παράνομα αποκτηθέντων γενετικών 
πόρων ή παραγώγων αυτών ή 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους.
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Or. en

Τροπολογία 122
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέo)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) «βασικό αγαθό»: για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού, γενετικός 
πόρος που αποτελεί αντικείμενο 
ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών ως 
προϊόν εμπορίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να συμπληρωθεί η τροπολογία 1 (άρθρο 2) που διευκρινίζει ότι τα βασικά αγαθά που 
διατίθενται στους συνήθεις διαύλους του εμπορίου χωρίς περιορισμούς πρέπει να συνεχίσουν να 
είναι διαθέσιμα χωρίς περιορισμούς και επομένως να πρέπει να αποκλεισθούν από το σχέδιο 
κανονισμού, προτείνουμε να προστεθεί ορισμός για τον όρο «βασικό αγαθό».

Τροπολογία 123
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 1 – σημείο 12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 β) «έρευνα και ανάπτυξη»: η 
διερεύνηση και μελέτη της γενετικής ή 
βιοχημικής σύνθεσης των γενετικών 
πόρων για τη διαπίστωση γεγονότων και 
την άντληση συμπερασμάτων, 
περιλαμβανομένων των καινοτομιών και 
των πρακτικών εφαρμογών. Ο όρος δεν 
καλύπτει επιστημονικό έργο που 
επιτελείται για λόγους συμμόρφωσης με 
ρυθμιστικές απαιτήσεις για την υγεία και 
την ασφάλεια.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «έρευνα και ανάπτυξη» πρέπει να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να προστεθεί μια πρόταση με στόχο να αποφευχθεί 
οιαδήποτε δυνητική παρερμηνεία του ορισμού ή σύγχυση με δοκιμές ή μελέτες που 
διενεργούνται για να ικανοποιηθούν οι ρυθμιστικές απαιτήσεις που έχουν σχέση με την υγεία 
και την ασφάλεια.

Τροπολογία 124
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι χρήστες επιδεικνύουν τη δέουσα 
επιμέλεια για να εξακριβώνουν ότι η 
πρόσβαση στους χρησιμοποιούμενους 
γενετικούς πόρους και στις 
χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές 
γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους αποκτήθηκε σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις ή 
ρυθμιστικές απαιτήσεις που αφορούν την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών και, κατά περίπτωση, ότι τα οφέλη 
καταμερίζονται δίκαια και ισότιμα υπό 
αμοιβαία αποδεκτούς όρους. Οι χρήστες 
ζητούν, φυλάσσουν και διαβιβάζουν στους 
επόμενους χρήστες πληροφορίες που είναι 
συναφείς με την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών.

1. Οι χρήστες επιδεικνύουν τη δέουσα 
επιμέλεια για να εξακριβώνουν ότι η 
πρόσβαση στους χρησιμοποιούμενους 
γενετικούς πόρους αποκτήθηκε σύμφωνα 
με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις ή 
ρυθμιστικές απαιτήσεις που αφορούν την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών και, κατά περίπτωση, ότι τα οφέλη 
καταμερίζονται δίκαια και ισότιμα υπό 
αμοιβαία αποδεκτούς όρους. Οι χρήστες 
ζητούν, φυλάσσουν και διαβιβάζουν στους 
επόμενους χρήστες πληροφορίες που είναι 
συναφείς με την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραδοσιακές γνώσεις αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν πρέπει να 
εξετάζονται στον κανονισμό.

Τροπολογία 125
Gerben-Jan Gerbrandy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Οι γενετικοί πόροι που έχουν
αποκτηθεί παρανόμως απαγορεύονται 
στην Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα δέουσας επιμέλειας το οποίο εισάγει η Επιτροπή θα πρέπει να συνοδεύεται από μια 
γενική απαγόρευση σχετικά με την παράνομη χρήση των γενετικών πόρων. Αυτό αντιστρέφει το 
βάρος της απόδειξης, όπως συμβαίνει ήδη με την παράνομη ξυλεία (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
95/2010) και την παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία (IUU), διευκολύνοντας τη 
δικαστική διεργασία και επιβολή από τις αντίστοιχες αρμόδιες εθνικές αρχές.

Τροπολογία 126
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 
δέουσα επιμέλεια δεν εφαρμόζεται σε 
μετέπειτα χρήσεις του προϊόντος που 
αναπτύσσεται από την αρχική πηγή (π.χ. 
φυτική ποικιλία) εάν το προϊόν δεν είναι 
χρήσιμος γενετικός πόρος.

Or. de

Τροπολογία 127
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Στην περίπτωση γενετικών πόρων 
που προέρχονται από περιοχές πέραν των 
εθνικών δικαιοδοσιών ή εάν δεν μπορεί 
να προσδιορισθεί η χώρα προέλευσης, ή 
εάν δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί ή να 
αποκτηθεί συναίνεση μετά από 
ενημέρωση, οι νέοι χρήστες παρέχουν 
καταμερισμό των οφελών σε ενωσιακό 
ταμείο καταμερισμού των οφελών που 
λειτουργεί υπέρ της διατήρησης της 
βιολογικής ποικιλότητας, έως ότου 
συσταθεί ένας παγκόσμιος πολυμερής 
μηχανισμός καταμερισμού των οφελών 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.

Or. en

Τροπολογία 128
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) την ημερομηνία και τον τόπο 
πρόσβασης στους γενετικούς πόρους και 
στις παραδοσιακές γνώσεις που 
συνδέονται με αυτούς,

(1) την ημερομηνία και τον τόπο 
πρόσβασης στους γενετικούς πόρους,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραδοσιακές γνώσεις αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν πρέπει να 
εξετάζονται στον κανονισμό.

Τροπολογία 129
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) το διεθνώς αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης, στην 
περίπτωση γενετικών πόρων που 
αποκτήθηκαν από συμβαλλόμενα μέρη 
του Πρωτοκόλλου τα οποία έχουν 
υπαγάγει σε ρυθμιστικό πλαίσιο την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους τους 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, ή, 

Or. en

Τροπολογία 130
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) την περιγραφή των χρησιμοποιούμενων 
γενετικών πόρων ή παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με αυτούς,
συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων 
μοναδικών αναγνωριστικών,

(2) την περιγραφή των χρησιμοποιούμενων 
γενετικών πόρων συμπεριλαμβανομένων 
των διαθέσιμων μοναδικών 
αναγνωριστικών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραδοσιακές γνώσεις αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν πρέπει να 
εξετάζονται στον κανονισμό.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) την πηγή από την οποία ελήφθησαν 
απευθείας οι πόροι ή οι γνώσεις, καθώς 
και τους επόμενους χρήστες των 
γενετικών πόρων ή των παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με αυτούς,

(3) την πηγή από την οποία ελήφθησαν 
απευθείας οι πόροι ή οι γνώσεις·

Or. de

Τροπολογία 132
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) τις αποφάσεις παροχής πρόσβασης και 
τους αμοιβαία αποδεκτούς όρους, κατά 
περίπτωση·

(5) τις άδειες παροχής πρόσβασης και τους
αμοιβαία αποδεκτούς όρους, κατά 
περίπτωση·

Or. de

Τροπολογία 133
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) τις αποφάσεις παροχής πρόσβασης και 
τους αμοιβαία αποδεκτούς όρους, κατά 
περίπτωση·

(5) τις άδειες παροχής πρόσβασης και τους 
αμοιβαία αποδεκτούς όρους, κατά 
περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 134
Pavel Poc
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) τις αποφάσεις παροχής πρόσβασης και 
τους αμοιβαία αποδεκτούς όρους, κατά 
περίπτωση·

(5) τις άδειες παροχής πρόσβασης και τους 
αμοιβαία αποδεκτούς όρους, κατά 
περίπτωση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «άδεια» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται στο Πρωτόκολλο της Ναγκόγια καθώς και σε 
όλο το κείμενο του ίδιου του κανονισμού. Συνεπώς είναι σκόπιμο να εναρμονισθεί η ορολογία 
για να αποφευχθεί σύγχυση.

Τροπολογία 135
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) τις αποφάσεις παροχής πρόσβασης και 
τους αμοιβαία αποδεκτούς όρους, κατά 
περίπτωση·

(5) τις άδειες παροχής πρόσβασης και τους 
αμοιβαία αποδεκτούς όρους, κατά 
περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 136
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) λαμβάνουν κατάλληλη άδεια 
πρόσβασης, συνομολογούν αμοιβαία 
αποδεκτούς όρους ή διακόπτουν τη 
χρήση, όταν η πρόσβαση φαίνεται να μην 
είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες 

(γ) λαμβάνουν κατάλληλη άδεια 
πρόσβασης και συνομολογούν αμοιβαία 
αποδεκτούς όρους όταν η πρόσβαση 
φαίνεται να μην είναι σύμφωνη με τις 
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις ή 
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νομοθετικές διατάξεις ή ρυθμιστικές 
απαιτήσεις που αφορούν την πρόσβαση και 
τον καταμερισμό των οφελών.

ρυθμιστικές απαιτήσεις που αφορούν την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών.

Or. de

Τροπολογία 137
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι χρήστες που αποκτούν γενετικό πόρο 
από συλλογή, η οποία περιλαμβάνεται στο 
αναφερόμενο στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
ενωσιακό μητρώο αξιόπιστων συλλογών, 
θεωρείται ότι έχουν επιδείξει τη δέουσα 
επιμέλεια ως προς την αναζήτηση 
πληροφοριών που είναι συναφείς με την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών για γενετικούς πόρους και 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους.

4. Οι χρήστες που αποκτούν γενετικό πόρο 
από συλλογή, η οποία περιλαμβάνεται στο 
αναφερόμενο στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
ενωσιακό μητρώο αξιόπιστων συλλογών, 
θεωρείται ότι έχουν επιδείξει τη δέουσα 
επιμέλεια ως προς την αναζήτηση 
πληροφοριών που είναι συναφείς με την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών για γενετικούς πόρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραδοσιακές γνώσεις αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν πρέπει να 
εξετάζονται στον κανονισμό.

Τροπολογία 138
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι χρήστες που αποκτούν γενετικό πόρο 
από συλλογή, η οποία περιλαμβάνεται στο 
αναφερόμενο στο άρθρο 5 παράγραφος 1 

4. Οι χρήστες που αποκτούν γενετικό πόρο 
από συλλογή, η οποία περιλαμβάνεται στο 
αναφερόμενο στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
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ενωσιακό μητρώο αξιόπιστων συλλογών, 
θεωρείται ότι έχουν επιδείξει τη δέουσα 
επιμέλεια ως προς την αναζήτηση 
πληροφοριών που είναι συναφείς με την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών για γενετικούς πόρους και 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους.

ενωσιακό μητρώο συλλογών, θεωρείται ότι 
έχουν επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια ως 
προς την αναζήτηση πληροφοριών που 
είναι συναφείς με την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών για γενετικούς 
πόρους και παραδοσιακές γνώσεις που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία με τον όρο «καταχωρισμένες συλλογές της Ένωσης» ακολουθεί τις 
προηγούμενες τροπολογίες όπως προτάθηκε στην αιτιολογική σκέψη 19.

Τροπολογία 139
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Esther de 
Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – σημείο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι υποχρεώσεις σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος 
άρθρου ισχύουν μόνο για τους μετέπειτα 
χρήστες σε περίπτωση που οι εν λόγω 
χρήστες έχουν πρόσβαση και 
χρησιμοποιούν γενετικούς πόρους υπό τη 
μορφή υπό την οποία αυτοί 
χρησιμοποιήθηκαν αρχικά από τον πρώτο 
χρήστη.

Or. de

Τροπολογία 140
Sophie Auconie

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – σημείο 1α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όταν ένας γενετικός πόρος έχει 
ενσωματωθεί σε νέα φυτική ποικιλία που 
έχει διατεθεί στην αγορά, οι απαιτήσεις 
που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 3 
δεν εφαρμόζονται στους χρήστες της νέας 
φυτικής ποικιλίας. Οι απαιτήσεις που
εφαρμόζονται στον πρώτο χρήστη που 
ενσωματώνει τον γενετικό πόρο συνεπώς 
δεν ισχύουν. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 4 δεν λαμβάνει υπόψη την έρευνα στον τομέα των σπόρων. Όταν δημιουργούν νέες 
φυτικές ποικιλίες, οι δημιουργοί φυτικών ποικιλιών χρησιμοποιούν γενετικούς πόρους 
(περιλαμβανομένων των φυτικών ποικιλιών που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά) και συνεπώς 
υπάγονται στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, δεδομένου ότι έλεγχοι θα έχουν ήδη διεξαχθεί για 
να εξασφαλισθεί ότι οι δημιουργοί φυτικών ποικιλιών έχουν συμμορφωθεί προς το πρωτόκολλο 
τη στιγμή που διαθέτουν στην αγορά μια ποικιλία, οιοσδήποτε χρησιμοποιεί την εν λόγω 
ποικιλία για σκοπούς έρευνας θα πρέπει να πρέπει να απαλλάσσεται από τις απαιτήσεις αυτές.

Τροπολογία 141
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 διαγράφεται
Αξιόπιστες συλλογές της Ένωσης
1. Η Επιτροπή δημιουργεί και διατηρεί 
ενωσιακό μητρώο αξιόπιστων συλλογών. 
Το μητρώο αυτό είναι διαδικτυακό και 
εύκολα προσβάσιμο από τους χρήστες, 
περιλαμβάνει δε τις συλλογές γενετικών 
πόρων που κρίνεται ότι πληρούν τα
κριτήρια της αξιόπιστης συλλογής της 
Ένωσης.
2. Κάθε κράτος μέλος εξετάζει, κατόπιν 
αιτήματος που υποβάλλεται από 
υπαγόμενη στη δικαιοδοσία του συλλογή, 
την ένταξη της συλλογής αυτής στο 
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ενωσιακό μητρώο αξιόπιστων συλλογών. 
Αφού επαληθεύσει ότι η συλλογή πληροί 
τα κριτήρια της παραγράφου 3, το 
κράτος μέλος γνωστοποιεί χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή την 
ονομασία, τα στοιχεία επικοινωνίας και 
το είδος της συγκεκριμένης συλλογής. Η 
Επιτροπή συμπεριλαμβάνει χωρίς 
καθυστέρηση στο ενωσιακό μητρώο 
αξιόπιστων συλλογών τις πληροφορίες 
που λαμβάνει με τον τρόπο αυτό.
3. Προκειμένου να συμπεριληφθεί μια 
συλλογή στο ενωσιακό μητρώο 
αξιόπιστων συλλογών, ο ιδιοκτήτης της 
αποδεικνύει την ικανότητά του:
α) να εφαρμόζει τυποποιημένες 
διαδικασίες ανταλλαγής δειγμάτων 
γενετικών πόρων και συναφών 
πληροφοριών με άλλες συλλογές και να 
προμηθεύει δείγματα γενετικών πόρων 
και συναφείς πληροφορίες σε τρίτους για 
ιδία χρήση·
β) να προμηθεύει σε τρίτους, για ιδία 
χρήση μόνο, δείγματα γενετικών πόρων 
και συναφείς πληροφορίες που 
συνοδεύονται από έγγραφα τεκμηρίωσης, 
τα οποία αποδεικνύουν ότι για την 
πρόσβαση στους πόρους και στις 
πληροφορίες, τηρήθηκαν οι ισχύουσες 
νομοθετικές απαιτήσεις και, κατά 
περίπτωση, οι αμοιβαία αποδεκτοί όροι 
για τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό 
των οφελών·
γ) να τηρεί αρχείο όλων των δειγμάτων 
γενετικών πόρων και συναφών 
πληροφοριών που έχει προμηθεύσει σε 
τρίτους για ιδία χρήση·
δ) να ορίζει ή να χρησιμοποιεί μοναδικά 
αναγνωριστικά για τα δείγματα γενετικών 
πόρων που προμηθεύει σε τρίτους·
ε) να χρησιμοποιεί κατάλληλα μέσα 
ιχνηλάτησης και παρακολούθησης για 
την ανταλλαγή δειγμάτων γενετικών 
πόρων και συναφών πληροφοριών με 
άλλες συλλογές.
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4. Τα κράτη μέλη επαληθεύουν τακτικά 
ότι κάθε συλλογή που υπάγεται στη 
δικαιοδοσία τους και περιλαμβάνεται στο 
ενωσιακό μητρώο αξιόπιστων συλλογών 
εφαρμόζει πράγματι τα μέτρα της 
παραγράφου 3.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν χωρίς 
καθυστέρηση την Επιτροπή, σε 
περίπτωση που συλλογή η οποία υπάγεται 
στη δικαιοδοσία τους και περιλαμβάνεται 
στο ενωσιακό μητρώο δεν 
συμμορφώνεται πλέον με τις διατάξεις 
της παραγράφου 3.
5. Όταν υπάρχουν στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι συλλογή η οποία 
περιλαμβάνεται στο ενωσιακό μητρώο 
αξιόπιστων συλλογών δεν εφαρμόζει τα 
μέτρα της παραγράφου 3, το οικείο 
κράτος μέλος προσδιορίζει χωρίς 
καθυστέρηση επανορθωτικές ενέργειες, 
μετά από διάλογο με τον ιδιοκτήτη της 
σχετικής συλλογής.
Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, ιδίως με 
βάση τις πληροφορίες που παρέχονται 
βάσει της παραγράφου 4, ότι συλλογή η 
οποία περιλαμβάνεται στο ενωσιακό 
μητρώο αξιόπιστων συλλογών 
αντιμετωπίζει σοβαρές ή συνεχείς 
δυσχέρειες κατά τη συμμόρφωσή της με 
τις διατάξεις της παραγράφου 3, 
απαλείφει τη συλλογή αυτή από το 
ενωσιακό μητρώο αξιόπιστων συλλογών.
6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 
των διαδικασιών εφαρμογής των 
παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος 
άρθρου. Οι εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 142
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Αξιόπιστες συλλογές της Ένωσης Καταχωρισμένες συλλογές της Ένωσης

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία με τον όρο «καταχωρισμένες συλλογές της Ένωσης» ακολουθεί τις 
προηγούμενες τροπολογίες όπως προτάθηκε στην αιτιολογική σκέψη 19.

Τροπολογία 143
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δημιουργεί και διατηρεί 
ενωσιακό μητρώο αξιόπιστων συλλογών.
Το μητρώο αυτό είναι διαδικτυακό και 
εύκολα προσβάσιμο από τους χρήστες, 
περιλαμβάνει δε τις συλλογές γενετικών 
πόρων που κρίνεται ότι πληρούν τα 
κριτήρια της αξιόπιστης συλλογής της 
Ένωσης.

1. Η Επιτροπή δημιουργεί και διατηρεί 
ενωσιακό μητρώο συλλογών. Το μητρώο 
αυτό είναι διαδικτυακό και εύκολα 
προσβάσιμο από τους χρήστες, 
περιλαμβάνει δε τις συλλογές γενετικών 
πόρων που κρίνεται ότι πληρούν τα 
κριτήρια της καταχωρισμένης συλλογής 
της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία με τον όρο «καταχωρισμένες συλλογές της Ένωσης» ακολουθεί τις 
προηγούμενες τροπολογίες όπως προτάθηκε στην αιτιολογική σκέψη 19.

Τροπολογία 144
Pavel Poc



PE513.008v01-00 48/77 AM\937380EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος εξετάζει, κατόπιν 
αιτήματος που υποβάλλεται από
υπαγόμενη στη δικαιοδοσία του συλλογή, 
την ένταξη της συλλογής αυτής στο 
ενωσιακό μητρώο αξιόπιστων συλλογών.
Αφού επαληθεύσει ότι η συλλογή πληροί 
τα κριτήρια της παραγράφου 3, το κράτος 
μέλος γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση 
στην Επιτροπή την ονομασία, τα στοιχεία 
επικοινωνίας και το είδος της 
συγκεκριμένης συλλογής. Η Επιτροπή 
συμπεριλαμβάνει χωρίς καθυστέρηση στο 
ενωσιακό μητρώο αξιόπιστων συλλογών 
τις πληροφορίες που λαμβάνει με τον 
τρόπο αυτό.

2. Κάθε κράτος μέλος εξετάζει, κατόπιν 
αιτήματος που υποβάλλεται από κάτοχο 
συλλογής δυνάμει της δικαιοδοσίας του, 
την ένταξη της συλλογής αυτής, ή μέρους 
αυτής, στο ενωσιακό μητρώο συλλογών.
Αφού επαληθεύσει ότι η συλλογή πληροί 
τα κριτήρια της παραγράφου 3, το κράτος 
μέλος γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση 
στην Επιτροπή την ονομασία, τα στοιχεία 
επικοινωνίας και το είδος της 
συγκεκριμένης συλλογής. Η Επιτροπή 
συμπεριλαμβάνει χωρίς καθυστέρηση στο 
ενωσιακό μητρώο καταχωρισμένων
συλλογών τις πληροφορίες που λαμβάνει 
με τον τρόπο αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προσθήκη «ή μέρους αυτής» αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι πολύ μικρό μέρος 
μόνον των υφιστάμενων δημόσιων συλλογών θα μπορούσε να πληροί τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στον κανονισμό για σύστημα αξιόπιστων/καταχωρισμένων συλλογών της Ένωσης. Η 
προτεινόμενη τροπολογία με τον όρο «καταχωρισμένες συλλογές της Ένωσης» ακολουθεί τις 
προηγούμενες τροπολογίες όπως προτάθηκε στην αιτιολογική σκέψη 19.

Τροπολογία 145
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να συμπεριληφθεί μια 
συλλογή στο ενωσιακό μητρώο αξιόπιστων 
συλλογών, ο ιδιοκτήτης της αποδεικνύει 
την ικανότητά του:

3. Προκειμένου να συμπεριληφθεί μια 
συλλογή στο ενωσιακό μητρώο αξιόπιστων 
συλλογών, ο ιδιοκτήτης της αποδεικνύει, 
όσον αφορά δείγματα στα οποία έχει 
παρασχεθεί πρόσβαση σύμφωνα με το 
άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, την 
ικανότητά του:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 υπό την έννοια αυτή, μόνον δείγματα στα 
οποία παρέχεται πρόσβαση μετά την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια θα 
πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 4.

Τροπολογία 146
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επαληθεύουν τακτικά ότι 
κάθε συλλογή που υπάγεται στη 
δικαιοδοσία τους και περιλαμβάνεται στο 
ενωσιακό μητρώο αξιόπιστων συλλογών 
εφαρμόζει πράγματι τα μέτρα της 
παραγράφου 3.

Τα κράτη μέλη επαληθεύουν τακτικά ότι 
κάθε συλλογή που υπάγεται στη 
δικαιοδοσία τους και περιλαμβάνεται στο 
ενωσιακό μητρώο συλλογών εφαρμόζει 
πράγματι τα μέτρα της παραγράφου 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία με τον όρο «καταχωρισμένες συλλογές της Ένωσης» ακολουθεί τις 
προηγούμενες τροπολογίες όπως προτάθηκε στην αιτιολογική σκέψη 19.

Τροπολογία 147
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν υπάρχουν στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι συλλογή η οποία 
περιλαμβάνεται στο ενωσιακό μητρώο
αξιόπιστων συλλογών δεν εφαρμόζει τα 
μέτρα της παραγράφου 3, το οικείο κράτος 
μέλος προσδιορίζει χωρίς καθυστέρηση 
επανορθωτικές ενέργειες, μετά από 

Όταν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν 
ότι συλλογή η οποία περιλαμβάνεται στο 
ενωσιακό μητρώο συλλογών δεν 
εφαρμόζει τα μέτρα της παραγράφου 3, το 
οικείο κράτος μέλος προσδιορίζει χωρίς 
καθυστέρηση επανορθωτικές ενέργειες, 
μετά από διάλογο με τον ιδιοκτήτη της 
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διάλογο με τον ιδιοκτήτη της σχετικής 
συλλογής.

σχετικής συλλογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία με τον όρο «καταχωρισμένες συλλογές της Ένωσης» ακολουθεί τις 
προηγούμενες τροπολογίες όπως προτάθηκε στην αιτιολογική σκέψη 19.

Τροπολογία 148
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, ιδίως με 
βάση τις πληροφορίες που παρέχονται 
βάσει της παραγράφου 4, ότι συλλογή η 
οποία περιλαμβάνεται στο ενωσιακό 
μητρώο αξιόπιστων συλλογών 
αντιμετωπίζει σοβαρές ή συνεχείς 
δυσχέρειες κατά τη συμμόρφωσή της με 
τις διατάξεις της παραγράφου 3, απαλείφει 
τη συλλογή αυτή από το ενωσιακό μητρώο
αξιόπιστων συλλογών.

Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, ιδίως με 
βάση τις πληροφορίες που παρέχονται 
βάσει της παραγράφου 4, ότι συλλογή η 
οποία περιλαμβάνεται στο ενωσιακό 
μητρώο συλλογών αντιμετωπίζει σοβαρές 
ή συνεχείς δυσχέρειες κατά τη 
συμμόρφωσή της με τις διατάξεις της 
παραγράφου 3, απαλείφει τη συλλογή αυτή 
από το ενωσιακό μητρώο συλλογών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία με τον όρο «καταχωρισμένες συλλογές της Ένωσης» ακολουθεί τις 
προηγούμενες τροπολογίες όπως προτάθηκε στην αιτιολογική σκέψη 19.

Τροπολογία 149
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 6. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
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εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 
των διαδικασιών εφαρμογής των 
παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος 
άρθρου. Οι εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 2.

πράξεις για τον καθορισμό των 
διαδικασιών εφαρμογής των παραγράφων 
1 έως 5 του παρόντος άρθρου, καθώς και 
για την εξέταση διαδικασιών με στόχο 
την καταχώριση συλλογών που 
βρίσκονται σε τρίτες χώρες οι οποίες 
πληρούν τα κριτήρια για αξιόπιστες 
συλλογές της Ένωσης ώστε να 
υποστηρίξει την παγκόσμια εφαρμογή του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια. Οι εν λόγω
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση για αξιόπιστες συλλογές πρέπει να περιλάβει μηχανισμό για να μπορούν τα κράτη 
μέλη και η Επιτροπή να εξετάζουν το ενδεχόμενο εφαρμογής αυτού του στοιχείου σε συλλογές 
εκτός της ΕΕ. Τούτο αντικατοπτρίζει τις εταιρικές σχέσεις που υφίστανται μεταξύ συλλογών και 
θα υποστηρίζει τη διεθνή συνεργασία.

Τροπολογία 150
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 
των διαδικασιών εφαρμογής των 
παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος 
άρθρου. Οι εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 
των διαδικασιών εφαρμογής των 
παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος 
άρθρου, και να εξετάζει το ενδεχόμενο να 
προτείνει διαδικασίες για την 
καταχώριση συλλογών που βρίσκονται σε 
τρίτες χώρες οι οποίες πληρούν τα 
κριτήρια για αξιόπιστες συλλογές της 
Ένωσης ώστε να υποστηρίξει την 
παγκόσμια εφαρμογή του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια. Οι εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 2.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι αυτεξήγητη αλλά προέρχεται από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία. Είχαν 
άλλες δύο τροπολογίες αλλά εκείνες θα είχαν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό ολόκληρου του 
γεωργικού τομέα. Ασφαλώς δεν είναι δυνατόν να έχω τέτοια πρόθεση - ιδιαίτερα επειδή δεν 
μπορώ να είμαι σίγουρος για όλες τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει ο αποκλεισμός ενός 
τόσο μεγάλου τομέα. Είναι καλύτερα να ενσωματωθούν οι τροπολογίες στις προτάσεις του 
Συμβουλίου: στην περίπτωση αυτή μπορούμε πάντα να τις υποστηρίξουμε στην τριμερή 
συνεδρίαση.

Τροπολογία 151
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή ορίζει κόμβο συντονισμού 
για την πρόσβαση και τον καταμερισμό 
των οφελών, ο οποίος είναι αρμόδιος για 
την παροχή πληροφοριών σε όσους 
υποβάλλουν αίτηση πρόσβασης σε 
γενετικούς πόρους και σε παραδοσιακές 
γνώσεις που συνδέονται με τους πόρους 
αυτούς στην Ένωση, καθώς και για τη 
σύνδεση με τη Γραμματεία της σύμβασης 
για τη βιολογική ποικιλότητα.

3. Η Επιτροπή ορίζει κόμβο συντονισμού 
για την πρόσβαση και τον καταμερισμό 
των οφελών, ο οποίος είναι αρμόδιος για 
την παροχή πληροφοριών σε όσους 
υποβάλλουν αίτηση πρόσβασης σε 
γενετικούς πόρους στην Ένωση, καθώς και 
για τη σύνδεση με τη Γραμματεία της 
σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραδοσιακές γνώσεις αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν πρέπει να 
εξετάζονται στον κανονισμό.

Τροπολογία 152
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – σημείο 1 (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο κόμβος συντονισμού που ορίζει η 
Επιτροπή στην παράγραφο 3 εξασφαλίζει 
διαβουλεύσεις με τα σχετικά όργανα της 
Ένωσης που συγκροτήθηκαν δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/1997 και τις 
εθνικές εκτελεστικές αρχές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός /ΕΚ) αριθ. 338/1997 «για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και 
χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους», είναι κοινώς γνωστός ως ο κανονισμός της ΕΕ 
σχετικά με το εμπόριο άγριας πανίδας. Η δημιουργία μηχανισμού που εξασφαλίζει τον 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ εθνικών αρχών υπεύθυνων για την εφαρμογή της σύμβασης 
CITES και του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια έχει σημασία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
τόσο του παράνομου όσο και του μη βιώσιμου εμπορίου.

Τροπολογία 153
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ζητούν 
από όλους τους δικαιούχους δημόσιας 
χρηματοδότησης για έρευνα, η οποία 
περιλαμβάνει χρήσεις γενετικών πόρων
και παραδοσιακών γνώσεων που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους, να 
δηλώνουν ότι θα επιδείξουν τη δέουσα 
επιμέλεια σύμφωνα με το άρθρο 4.

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ζητούν 
από όλους τους δικαιούχους δημόσιας 
χρηματοδότησης για έρευνα, η οποία 
περιλαμβάνει χρήσεις γενετικών πόρων, να 
δηλώνουν ότι θα επιδείξουν τη δέουσα 
επιμέλεια σύμφωνα με το άρθρο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραδοσιακές γνώσεις αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν πρέπει να 
εξετάζονται στον κανονισμό.
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Τροπολογία 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ζητούν 
από όλους τους δικαιούχους δημόσιας 
χρηματοδότησης για έρευνα, η οποία 
περιλαμβάνει χρήσεις γενετικών πόρων 
και παραδοσιακών γνώσεων που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους, να 
δηλώνουν ότι θα επιδείξουν τη δέουσα 
επιμέλεια σύμφωνα με το άρθρο 4.

1. Όλοι οι δικαιούχοι δημόσιας 
χρηματοδότησης για έρευνα, η οποία 
περιλαμβάνει την χρησιμοποίηση
γενετικών πόρων και / ή παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους δηλώνουν, κατόπιν εγκρίσεως 
αυτής της χρηματοδότησης, στην αρχή 
χρηματοδότησης ότι θα εκπληρώσουν ή 
έχουν εκπληρώσεις τις υποχρεώσεις τους 
δυνάμει του άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι χρήστες δηλώνουν στις αρμόδιες 
αρχές που έχουν συσταθεί βάσει του 
άρθρου 6 παράγραφος 1 ότι επέδειξαν τη 
δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με το άρθρο 
4, όταν ζητούν άδεια εμπορίας για προϊόν 
που αναπτύχθηκε με βάση γενετικούς 
πόρους ή παραδοσιακές γνώσεις που 
συνδέονται με τους πόρους αυτούς ή, 
εφόσον δεν απαιτείται άδεια εμπορίας, 
κατά τον χρόνο της εμπορικής 
εκμετάλλευσης.

2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ζητούν 
από τους χρήστες που επιζητούν άδεια 
εμπορίας για προϊόν που αναπτύχθηκε με
τη χρήση γενετικών πόρων ή 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με τους πόρους αυτούς να δηλώσουν και 
να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι 
έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους 
δυνάμει του άρθρου 4. Ζητούν επίσης τις 
πληροφορίες αυτές πριν τη θέση του 
προϊόντος στην αγορά όταν δεν απαιτείται 
άδεια εμπορίας.

Or. en
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Τροπολογία 156
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι χρήστες δηλώνουν στις αρμόδιες 
αρχές που έχουν συσταθεί βάσει του 
άρθρου 6 παράγραφος 1 ότι επέδειξαν τη 
δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με το άρθρο 4, 
όταν ζητούν άδεια εμπορίας για προϊόν που 
αναπτύχθηκε με βάση γενετικούς πόρους ή 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
τους πόρους αυτούς ή, εφόσον δεν 
απαιτείται άδεια εμπορίας, κατά τον χρόνο 
της εμπορικής εκμετάλλευσης.

2. Οι χρήστες δηλώνουν στις αρμόδιες 
αρχές που έχουν συσταθεί βάσει του 
άρθρου 6 παράγραφος 1 ότι επέδειξαν τη 
δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με το άρθρο 4, 
όταν ζητούν άδεια εμπορίας για προϊόν που 
αναπτύχθηκε με βάση γενετικούς πόρους ή 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
τους πόρους αυτούς ή, εφόσον δεν 
απαιτείται άδεια εμπορίας, κατά τον χρόνο 
της εμπορικής εκμετάλλευσης. Η δήλωση 
αυτή δεν απαιτείται εάν η χώρα 
προέλευσης του χρησιμοποιούμενου 
γενετικού πόρου δεν επιμένει σε 
συναίνεση μετά από ενημέρωση και 
αμοιβαία αποδεκτούς όρους σύμφωνα με 
το άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια. 

Or. de

Τροπολογία 157
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι χρήστες δηλώνουν στις αρμόδιες 
αρχές που έχουν συσταθεί βάσει του 
άρθρου 6 παράγραφος 1 ότι επέδειξαν τη 
δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με το άρθρο 4, 
όταν ζητούν άδεια εμπορίας για προϊόν που 
αναπτύχθηκε με βάση γενετικούς πόρους ή
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
τους πόρους αυτούς ή, εφόσον δεν 
απαιτείται άδεια εμπορίας, κατά τον χρόνο 
της εμπορικής εκμετάλλευσης.

2. Οι χρήστες δηλώνουν στις αρμόδιες 
αρχές που έχουν συσταθεί βάσει του 
άρθρου 6 παράγραφος 1 ότι επέδειξαν τη 
δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με το άρθρο 4, 
όταν ζητούν άδεια εμπορίας για προϊόν που 
αναπτύχθηκε με βάση γενετικούς πόρους
ή, εφόσον δεν απαιτείται άδεια εμπορίας, 
κατά τον χρόνο της εμπορικής 
εκμετάλλευσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραδοσιακές γνώσεις αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν πρέπει να 
εξετάζονται στον κανονισμό.

Τροπολογία 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανά διετία, οι αρμόδιες αρχές 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις 
πληροφορίες που λαμβάνουν βάσει των 
παραγράφων 1 και 2. Η Επιτροπή 
συνοψίζει τις πληροφορίες που λαμβάνει 
και τις θέτει στη διάθεση του Κέντρου 
Πληροφοριών για την Πρόσβαση και τον 
Καταμερισμό των Οφελών.

3. Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν στο 
Κέντρο Πληροφοριών για την Πρόσβαση 
και τον Καταμερισμό των Οφελών, στην 
Επιτροπή και/ή τις αρμόδιες αρχές του 
οικείου κράτους τις πληροφορίες που 
λαμβάνουν βάσει των παραγράφων 1 και 
2.

Or. en

Τροπολογία 159
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 8 διαγράφεται
Βέλτιστες πρακτικές
1. Κάθε ένωση χρηστών μπορεί να 
υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή για την 
αναγνώριση συνδυασμού διαδικασιών, 
μέσων ή μηχανισμών, που έχει αναπτύξει 
και επιβλέπει η εν λόγω ένωση, ως 
βέλτιστης πρακτικής. Η αίτηση 
υποστηρίζεται με αποδεικτικά στοιχεία 
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και με πληροφορίες.
2. Εφόσον η Επιτροπή κρίνει, με βάση τις 
πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία 
που της προσκομίζει η ένωση χρηστών, 
ότι όταν ο συγκεκριμένος συνδυασμός 
διαδικασιών, μέσων ή μηχανισμών 
εφαρμόζεται πράγματι από χρήστη, 
παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τα άρθρα 4 και 7, χορηγεί 
αναγνώριση βέλτιστης πρακτικής.
3. Οι ενώσεις χρηστών ενημερώνουν την 
Επιτροπή σχετικά με κάθε μεταβολή ή 
επικαιροποίηση αναγνωρισμένης 
βέλτιστης πρακτικής, της οποίας η 
αναγνώριση χορηγήθηκε σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.
4. Εάν από στοιχεία προερχόμενα από τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή από 
άλλες πηγές προκύπτει ότι, σε 
επανειλημμένες περιπτώσεις, χρήστες 
που εφαρμόζουν βέλτιστη πρακτική δεν 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν βάσει του παρόντος κανονισμού, 
η Επιτροπή εξετάζει, με διάλογο με την 
αντίστοιχη ένωση χρηστών, το κατά 
πόσον οι επανειλημμένες περιπτώσεις 
αδυναμίας συμμόρφωσης αποτελούν 
ένδειξη πιθανών ανεπαρκειών της 
βέλτιστης πρακτικής.
5. Η Επιτροπή ανακαλεί την αναγνώριση 
βέλτιστης πρακτικής, όταν διαπιστώνει 
ότι η βέλτιστη πρακτική έχει υποστεί 
αλλαγές που κλονίζουν τη δυνατότητα του 
χρήστη να τηρεί τους όρους των άρθρων 
4 και 7 ή όταν επανειλημμένες 
περιπτώσεις αδυναμίας συμμόρφωσης 
των χρηστών σχετίζονται με ανεπάρκειες 
της πρακτικής.
6. Η Επιτροπή δημιουργεί και 
επικαιροποιεί συνεχώς διαδικτυακό 
μητρώο αναγνωρισμένων βέλτιστων 
πρακτικών. Σε ένα τμήμα του μητρώου 
αυτού παρατίθεται κατάλογος των 
βέλτιστων πρακτικών που αναγνωρίζει η 
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2 
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του παρόντος άρθρου, ενώ σε άλλο τμήμα 
του απεικονίζονται οι βέλτιστες 
πρακτικές που εγκρίνονται βάσει του 
άρθρου 20 παράγραφος 2 του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.
7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 
των διαδικασιών εφαρμογής των 
παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος 
άρθρου. Οι εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 160
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που 
υπόκειται σε περιοδική επανεξέταση και 
με την εφαρμογή προσέγγισης βάσει 
κινδύνου. Κατά τη διαμόρφωση της 
προσέγγισης βάσει κινδύνου, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν υπόψη ότι με την 
εφαρμογή βέλτιστης πρακτικής από 
χρήστη, η οποία έχει αναγνωριστεί βάσει 
του άρθρου 8 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισμού ή βάσει του άρθρου 
20 παράγραφος 2 του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια, μειώνεται ο κίνδυνος 
αδυναμίας συμμόρφωσης του εν λόγω 
χρήστη.

διαγράφεται

Or. en



AM\937380EL.doc 59/77 PE513.008v01-00

EL

Τροπολογία 161
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που 
υπόκειται σε περιοδική επανεξέταση και 
με την εφαρμογή προσέγγισης βάσει
κινδύνου. Κατά τη διαμόρφωση της 
προσέγγισης βάσει κινδύνου, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν υπόψη ότι με την 
εφαρμογή βέλτιστης πρακτικής από 
χρήστη, η οποία έχει αναγνωριστεί βάσει 
του άρθρου 8 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού ή βάσει του άρθρου 20 
παράγραφος 2 του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια, μειώνεται ο κίνδυνος αδυναμίας 
συμμόρφωσης του εν λόγω χρήστη.

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που 
υπόκειται σε περιοδική επανεξέταση και 
με την εφαρμογή προσέγγισης βάσει 
κινδύνου, της οποίας οι κύριες αρχές 
ορίζονται από την Επιτροπή με τη χρήση 
της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 
15 παράγραφος 2. Αυτή η προσέγγιση 
λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι με την 
εφαρμογή βέλτιστης πρακτικής από 
χρήστη, η οποία έχει αναγνωριστεί βάσει 
του άρθρου 8 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού ή βάσει του άρθρου 20 
παράγραφος 2 του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια, μειώνεται ο κίνδυνος αδυναμίας 
συμμόρφωσης του εν λόγω χρήστη.

Or. de

Τροπολογία 162
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που 
υπόκειται σε περιοδική επανεξέταση και 
με την εφαρμογή προσέγγισης βάσει 
κινδύνου. Κατά τη διαμόρφωση της 
προσέγγισης βάσει κινδύνου, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν υπόψη ότι με την 
εφαρμογή βέλτιστης πρακτικής από 
χρήστη, η οποία έχει αναγνωριστεί βάσει 

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που 
υπόκειται σε περιοδική επανεξέταση και 
με την εφαρμογή προσέγγισης βάσει 
κινδύνου. Κατά τη διαμόρφωση της 
προσέγγισης βάσει κινδύνου οι βασικές 
αρχές καθορίζονται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 
παράγραφος 2. Η εν λόγω προσέγγιση 
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του άρθρου 8 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού ή βάσει του άρθρου 20 
παράγραφος 2 του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια, μειώνεται ο κίνδυνος αδυναμίας 
συμμόρφωσης του εν λόγω χρήστη.

λαμβάνει υπόψη ότι με την εφαρμογή 
βέλτιστης πρακτικής από χρήστη, η οποία 
έχει αναγνωριστεί βάσει του άρθρου 8 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού ή 
βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 2 του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, μειώνεται ο 
κίνδυνος αδυναμίας συμμόρφωσης του εν 
λόγω χρήστη.

Or. en

Τροπολογία 163
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που 
υπόκειται σε περιοδική επανεξέταση και 
με την εφαρμογή προσέγγισης βάσει 
κινδύνου. Κατά τη διαμόρφωση της 
προσέγγισης βάσει κινδύνου, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν υπόψη ότι με την 
εφαρμογή βέλτιστης πρακτικής από 
χρήστη, η οποία έχει αναγνωριστεί βάσει 
του άρθρου 8 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού ή βάσει του άρθρου 20 
παράγραφος 2 του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια, μειώνεται ο κίνδυνος αδυναμίας 
συμμόρφωσης του εν λόγω χρήστη.

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που 
υπόκειται σε περιοδική επανεξέταση και 
με την εφαρμογή προσέγγισης βάσει 
κινδύνου, της οποίας οι κύριες αρχές 
ορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 15 
παράγραφος. 2. Η εν λόγω προσέγγιση 
λαμβάνει υπόψη ότι με την εφαρμογή 
βέλτιστης πρακτικής από χρήστη, η οποία 
έχει αναγνωριστεί βάσει του άρθρου 8 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού ή 
βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 2 του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, μειώνεται ο 
κίνδυνος αδυναμίας συμμόρφωσης του εν 
λόγω χρήστη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις στην αγορά εντός της ΕΕ, η προσέγγιση βάσει κινδύνου ή 
τουλάχιστον οι αρχές αυτής, πρέπει να αναπτυχθεί κεντρικά από την Επιτροπή.
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Τροπολογία 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Είναι δυνατόν να διεξάγονται έλεγχοι 
όταν η αρμόδια αρχή διαθέτει ουσιαστικές 
πληροφορίες σχετικά με την αδυναμία 
συμμόρφωσης χρήστη με τον παρόντα 
κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
βάσιμων ανησυχιών που εκφράζονται από 
τρίτους.

3. Διεξάγονται έλεγχοι όταν η αρμόδια 
αρχή διαθέτει ουσιαστικές πληροφορίες 
σχετικά με την αδυναμία συμμόρφωσης 
χρήστη με τον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των βάσιμων 
ανησυχιών που εκφράζονται από τρίτους.

Or. en

Τροπολογία 165
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 
έλεγχοι περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

4. Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 
έλεγχοι περιλαμβάνουν:

Or. de

Τροπολογία 166
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 
έλεγχοι περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

4. Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 
έλεγχοι περιλαμβάνουν:

Or. en
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Τροπολογία 167
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) αιφνιδιαστικούς ελέγχους, μεταξύ των 
οποίων και επιτόπιους·

(γ) επιτόπιους ελέγχους·

Or. de

Τροπολογία 168
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι αρμόδιες αρχές αποδέχονται το 
διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης ως αποδεικτικό του ότι, για 
τους γενετικούς πόρους που καλύπτει, έχει 
παρασχεθεί πρόσβαση με συναίνεση μετά 
από ενημέρωση και ότι έχουν 
συνομολογηθεί αμοιβαία αποδεκτοί όροι, 
όπως επιβάλλουν οι σχετικές με την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών εσωτερικές νομοθετικές διατάξεις 
ή ρυθμιστικές απαιτήσεις του 
συμβαλλομένου μέρους του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια που παρέχει τη συναίνεση 
μετά από ενημέρωση.

5. Οι αρμόδιες αρχές αποδέχονται το 
διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης ως αποδεικτικό του ότι, για 
τους γενετικούς πόρους που καλύπτει, έχει 
παρασχεθεί πρόσβαση με συναίνεση μετά 
από ενημέρωση και ότι έχουν 
συνομολογηθεί αμοιβαία αποδεκτοί όροι, 
όπως επιβάλλουν οι σχετικές με την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών εσωτερικές νομοθετικές διατάξεις 
ή ρυθμιστικές απαιτήσεις του 
συμβαλλομένου μέρους του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια που παρέχει τη συναίνεση 
μετά από ενημέρωση. Στην περίπτωση 
κατά την οποία δεν διατίθεται διεθνές 
πιστοποιητικό, άλλες νομικά αποδεκτές 
μορφές συμμόρφωσης θα πρέπει να 
θεωρούνται επαρκή αποδεικτικά στοιχεία 
του ότι οι γενετικοί πόροι που 
καλύπτονται από αυτά αποκτήθηκαν 
νόμιμα και ότι συνομολογήθηκαν 
αμοιβαία αποδεκτοί όροι.
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Or. en

Τροπολογία 169
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Οι κανόνες εφαρμογής θα 
καθορίζουν διαδικαστικές διασφαλίσεις 
όσον αφορά τις διαδικασίες δυνάμει των 
άρθρων 7 και 9 έως 11.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη νομική αρχή της προσήκουσας διεργασίας και το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια, 
έχει σημασία να περιληφθούν στον κανονισμό διαδικαστικές διασφαλίσεις και διεργασίες, όπως 
το δικαίωμα ακρόασης ή προσφυγής σε δικαστικό ή άλλο όργανο κατά οιωνδήποτε αποφάσεων 
έχουν ληφθεί δυνάμει των άρθρων 7 και 9 έως 11, για να προστατεύονται τα δικαιώματα 
εκείνων που υπόκεινται σε ρυθμιστικό πλαίσιο, ειδικά από τη στιγμή που σε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης θα επιβάλλονται αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις.

Τροπολογία 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι χρήστες παρέχουν κάθε αναγκαία 
συνδρομή για τη διευκόλυνση της 
διεξαγωγής των αναφερόμενων στην 
παράγραφο 1 ελέγχων, κυρίως ως προς 
την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και 
την προσκόμιση εγγράφων τεκμηρίωσης 
και αρχείων.

6. Οι χρήστες παρέχουν κάθε αναγκαία 
συνδρομή για τη διευκόλυνση της 
διεξαγωγής των αναφερόμενων στην 
παράγραφο 1 ελέγχων.

Or. en
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Τροπολογία 171
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, και ανάλογα με τον χαρακτήρα 
των διαπιστούμενων ελλείψεων, τα κράτη 
μέλη μπορούν να λαμβάνουν άμεσα 
προσωρινά μέτρα, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται η κατάσχεση γενετικών 
πόρων που έχουν αποκτηθεί παράνομα και 
η αναστολή συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων χρήσης.

Επιπλέον, και ανάλογα με τον χαρακτήρα 
των διαπιστούμενων ελλείψεων, τα κράτη 
μέλη μπορούν να λαμβάνουν άμεσα 
προσωρινά μέτρα, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται η κατάσχεση γενετικών 
πόρων που έχουν αποκτηθεί παράνομα και 
η αναστολή συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων χρήσης. Τα προσωρινά 
αυτά μέτρα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικά, αναλογικά και 
αποτρεπτικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2, πρέπει να διευκρινισθεί ότι η αρχή των 
αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων πρέπει να ισχύει επίσης στα 
προσωρινά μέτρα.

Τροπολογία 172
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, και ανάλογα με τον χαρακτήρα 
των διαπιστούμενων ελλείψεων, τα κράτη 
μέλη μπορούν να λαμβάνουν άμεσα 
προσωρινά μέτρα, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται η κατάσχεση γενετικών 
πόρων που έχουν αποκτηθεί παράνομα και 
η αναστολή συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων χρήσης.

Επιπλέον, και ανάλογα με τον χαρακτήρα 
των διαπιστούμενων ελλείψεων, τα κράτη 
μέλη μπορούν να λαμβάνουν άμεσα 
προσωρινά μέτρα, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται η κατάσχεση γενετικών 
πόρων που έχουν αποκτηθεί παράνομα και 
η αναστολή συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων χρήσης. Τα προσωρινά 
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αυτά μέτρα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικά, αναλογικά και 
αποτρεπτικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως προσδιορίζεται επίσης στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της πρότασης της Επιτροπής, πρέπει 
να διευκρινισθεί ότι η αρχή των αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων 
πρέπει να ισχύει επίσης στα προσωρινά μέτρα.

Τροπολογία 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, και ανάλογα με τον χαρακτήρα 
των διαπιστούμενων ελλείψεων, τα κράτη 
μέλη μπορούν να λαμβάνουν άμεσα 
προσωρινά μέτρα, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται η κατάσχεση γενετικών 
πόρων που έχουν αποκτηθεί παράνομα και 
η αναστολή συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων χρήσης.

Ανάλογα με τον χαρακτήρα των 
διαπιστούμενων ελλείψεων, τα κράτη μέλη 
μπορούν να λαμβάνουν άμεσα προσωρινά
κατάλληλα μέτρα, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται η κατάσχεση γενετικών 
πόρων που έχουν αποκτηθεί παράνομα και 
η αναστολή συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων χρήσης.

Or. en

Τροπολογία 174
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στα μέρη 
να προβάλλουν αιτιάσεις ή να 
προσφεύγουν σε δικαστικό ή άλλο όργανο 
κατά αποφάσεων που έχουν ληφθεί 
δυνάμει των άρθρων 7 και 9 σε 
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περιπτώσεις εικαζόμενων παραβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 175
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν με τις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και 
την Επιτροπή πληροφορίες για τις σοβαρές 
ελλείψεις που διαπιστώνονται μέσω των 
αναφερόμενων στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
ελέγχων, καθώς και για τα είδη ποινών που 
επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11.

2. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν με τις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και 
την Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με την 
οργάνωση των ελεγκτικών συστημάτων 
τους για την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης των χρηστών προς τον 
παρόντα κανονισμό και τις σοβαρές 
ελλείψεις που διαπιστώνονται μέσω των 
αναφερόμενων στο άρθρο 9 παράγραφος 4 
και άρθρο 10 παράγραφος 1 ελέγχων, 
καθώς και για τα είδη ποινών που 
επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11.

Or. de

Τροπολογία 176
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν με τις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και 
την Επιτροπή πληροφορίες για τις σοβαρές 
ελλείψεις που διαπιστώνονται μέσω των 
αναφερόμενων στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
ελέγχων, καθώς και για τα είδη ποινών που 
επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11.

2. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν με τις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και 
την Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με την 
οργάνωση των ελεγκτικών συστημάτων 
τους για την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης των χρηστών προς τον 
παρόντα κανονισμό και για τις σοβαρές 
ελλείψεις που διαπιστώνονται μέσω των 
αναφερόμενων στο άρθρο 9 παράγραφος 1 



AM\937380EL.doc 67/77 PE513.008v01-00

EL

ελέγχων, καθώς και για τα είδη ποινών που 
επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11.

Or. en

Τροπολογία 177
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν με τις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και 
την Επιτροπή πληροφορίες για τις σοβαρές 
ελλείψεις που διαπιστώνονται μέσω των 
αναφερόμενων στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
ελέγχων, καθώς και για τα είδη ποινών που 
επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11.

2. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν με τις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και 
την Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με την 
οργάνωση των ελεγκτικών συστημάτων 
τους για την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης των χρηστών προς τον 
παρόντα κανονισμό και για τις σοβαρές 
ελλείψεις που διαπιστώνονται μέσω των 
αναφερόμενων στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
ελέγχων, καθώς και για τα είδη ποινών που 
επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλισθεί ένα εναρμονισμένο σύστημα ελέγχων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και 
κατά το δυνατόν με τρίτες χώρες, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να επιχειρήσουν διάλογο και 
συνεργασία για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την οργάνωση ελέγχων.

Τροπολογία 178
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δημιουργείται ενωσιακή πλατφόρμα για 
την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους και σε 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 

1. Δημιουργείται ενωσιακή πλατφόρμα για 
την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους
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γενετικούς πόρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραδοσιακές γνώσεις αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν πρέπει να 
εξετάζονται στον κανονισμό.

Τροπολογία 179
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δημιουργείται ενωσιακή πλατφόρμα για 
την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους και σε 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους.

1. Δημιουργείται ενωσιακή πλατφόρμα για 
την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους και σε 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους. Τα κράτη μέλη που 
σκέφτονται να εγκρίνουν κανόνες σχετικά 
με τη δυνατότητα πρόσβασης όσον 
αφορά τους γενετικούς πόρους τους, 
προβαίνουν πρώτα σε αξιολόγηση του 
αντίκτυπου των κανόνων αυτών και 
υποβάλλουν το αποτέλεσμα της εν λόγω 
αξιολόγησης στην ενωσιακή πλατφόρμα 
για να εξετασθεί σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζει η παράγραφος 5 
του παρόντος άρθρου.

Or. de

Τροπολογία 180
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δημιουργείται ενωσιακή πλατφόρμα για 
την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους και σε 

1. Δημιουργείται ενωσιακή πλατφόρμα για 
την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους και σε 
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παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους.

παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους. Τα κράτη μέλη που 
σκέφτονται να εγκρίνουν κανόνες σχετικά 
με τη δυνατότητα πρόσβασης όσον 
αφορά τους γενετικούς πόρους τους, 
προβαίνουν πρώτα σε αξιολόγηση του 
αντίκτυπου των κανόνων αυτών και 
υποβάλλουν το αποτέλεσμα της εν λόγω 
αξιολόγησης στην ενωσιακή πλατφόρμα 
για να εξετασθεί σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζει η παράγραφος 5 
του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 181
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενωσιακή πλατφόρμα συμβάλλει στον 
εξορθολογισμό των όρων πρόσβασης σε 
ενωσιακό επίπεδο μέσω της συζήτησης 
των σχετικών ζητημάτων, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται ο σχεδιασμός και οι 
επιδόσεις των καθεστώτων πρόσβασης που 
εγκαθιδρύονται από τα κράτη μέλη, η 
απλουστευμένη πρόσβαση για έρευνα 
διεξαγόμενη από μη εμπορικούς φορείς, οι 
πρακτικές πρόσβασης που εφαρμόζονται 
από τις συλλογές στη Ένωση, η πρόσβαση 
των ενδιαφερομένων φορέων της Ένωσης 
σε τρίτες χώρες και η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών.

2. Η ενωσιακή πλατφόρμα συμβάλλει στον 
εξορθολογισμό των όρων πρόσβασης σε 
ενωσιακό επίπεδο μέσω της συζήτησης 
των σχετικών ζητημάτων, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται ο σχεδιασμός και οι 
επιδόσεις των καθεστώτων πρόσβασης που 
εγκαθιδρύονται από τα κράτη μέλη, η 
απλουστευμένη πρόσβαση για έρευνα 
διεξαγόμενη από μη εμπορικούς φορείς, οι 
πρακτικές πρόσβασης που εφαρμόζονται 
από τις συλλογές στη Ένωση, η πρόσβαση 
των ενδιαφερομένων φορέων της Ένωσης 
σε τρίτες χώρες και η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών. Συγκεκριμένα, η 
πλατφόρμα θα πρέπει να συνιστά ότι σε 
περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές 
αφήνουν αναπάντητα αιτήματα για 
παροχή δυνατότητας πρόσβασης, η 
υποχρέωση της δέουσας επιμέλειας 
θεωρείται πως τηρείται και πρέπει να 
παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης 
χωρίς άλλες υποχρεώσεις.
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Or. de

Τροπολογία 182
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενωσιακή πλατφόρμα συμβάλλει στον 
εξορθολογισμό των όρων πρόσβασης σε 
ενωσιακό επίπεδο μέσω της συζήτησης 
των σχετικών ζητημάτων, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται ο σχεδιασμός και οι 
επιδόσεις των καθεστώτων πρόσβασης που 
εγκαθιδρύονται από τα κράτη μέλη, η 
απλουστευμένη πρόσβαση για έρευνα 
διεξαγόμενη από μη εμπορικούς φορείς, οι 
πρακτικές πρόσβασης που εφαρμόζονται 
από τις συλλογές στη Ένωση, η πρόσβαση 
των ενδιαφερομένων φορέων της Ένωσης 
σε τρίτες χώρες και η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών.

2. Η ενωσιακή πλατφόρμα συμβάλλει στον 
εξορθολογισμό των όρων πρόσβασης σε 
ενωσιακό επίπεδο μέσω της συζήτησης 
των σχετικών ζητημάτων, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται ο σχεδιασμός και οι 
επιδόσεις των καθεστώτων πρόσβασης που 
εγκαθιδρύονται από τα κράτη μέλη, η 
απλουστευμένη πρόσβαση για έρευνα 
διεξαγόμενη από μη εμπορικούς φορείς, οι 
πρακτικές πρόσβασης που εφαρμόζονται 
από τις συλλογές στη Ένωση, η πρόσβαση 
των ενδιαφερομένων φορέων της Ένωσης 
σε τρίτες χώρες και η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών. Συγκεκριμένα, η 
πλατφόρμα θα πρέπει να συνιστά ότι σε 
περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές 
αφήνουν αναπάντητα αιτήματα για
παροχή δυνατότητας πρόσβασης, η 
υποχρέωση της δέουσας επιμέλειας 
θεωρείται πως τηρείται και πρέπει να 
παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης 
χωρίς άλλες υποχρεώσεις.

Or. en

Τροπολογία 183
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέo)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) δημιουργούν κατάλογο των 
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διαθέσιμων και των πρωτότυπων 
γενετικών πόρων από κάθε κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 7 της Σύμβασης 
για την Βιοποικιλότητα. Ο στόχος θα 
είναι η καλύτερη γνώση της 
βιοποικιλότητας. Ταυτόχρονα θα 
στηρίζουν τρίτες χώρες κατά την 
κατάρτιση καταλόγου των γενετικών τους 
πόρων με στόχο τη βελτίωση της 
διαφάνειας όσον αφορά την πρόσβαση σε 
γενετικούς πόρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η στήριξη προς τρίτες χώρες μπορεί να είναι τεχνική βοήθεια, επιμερισμός των γνώσεων, 
χρηματική βοήθεια εάν θεωρείται απαραίτητη.

Τροπολογία 184
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – σημείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι, 
όταν τεθεί σε λειτουργία το Ταμείο τη 
δημιουργία του οποίου προβλέπει η 
Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα ή 
οιοδήποτε άλλο συναφές ταμείο, τα 
ταμεία αυτά παρέχουν χρηματοδότηση 
για την έρευνα και την κατάρτιση των 
καταλόγων για τους γενετικούς πόρους.

Or. es

Τροπολογία 185
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ



PE513.008v01-00 72/77 AM\937380EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στηρίζουν την ανάπτυξη και χρήση 
αποτελεσματικών σε σχέση με το κόστος 
εργαλείων και συστημάτων επικοινωνιών, 
για την υποστήριξη της παρακολούθησης 
και της ιχνηλάτησης της χρήσης γενετικών 
πόρων και παραδοσιακών γνώσεων που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους από 
συλλογές και χρήστες·

γ) στηρίζουν την ανάπτυξη και χρήση 
αποτελεσματικών σε σχέση με το κόστος 
εργαλείων και συστημάτων επικοινωνιών, 
για την υποστήριξη της παρακολούθησης 
και της ιχνηλάτησης της χρήσης γενετικών 
πόρων από συλλογές και χρήστες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραδοσιακές γνώσεις αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν πρέπει να 
εξετάζονται στον κανονισμό.

Τροπολογία 186
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανά δεκαετία μετά τη πρώτη της 
έκθεση, η Επιτροπή επανεξετάζει τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού, βασιζόμενη 
στις εκθέσεις και στην πείρα από την 
εφαρμογή του. Η Επιτροπή εξετάζει 
ειδικότερα στις εκθέσεις της τις 
διοικητικές συνέπειες για τα δημόσια 
ιδρύματα ερευνών και για τις μικρές, τις 
μεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. 
Εξετάζει επίσης την ανάγκη ανάληψης 
περαιτέρω δράσης από την Ένωση για 
την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους 
και στις παραδοσιακές γνώσεις που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους.

3. Ανά πενταετία μετά τη πρώτη της 
έκθεση, η Επιτροπή επανεξετάζει τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού, βασιζόμενη 
στις εκθέσεις και στην πείρα από την 
εφαρμογή του. Στις εκθέσεις της, η 
Επιτροπή αναλύει ιδίως:

α) τις διοικητικές συνέπειες για τα 
δημόσια ιδρύματα ερευνών και για τις 
μικρές, τις μεσαίες και τις πολύ μικρές 
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επιχειρήσεις·
β) την ανάγκη να επανεξετάσει την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού όσον αφορά την 
παραδοσιακή γνώση που συνδέεται με 
γενετικούς πόρους με γνώμονα τις 
εξελίξεις σε άλλους σχετικούς διεθνείς 
οργανισμούς, μεταξύ άλλων, τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας, με την προϋπόθεση ότι δεν 
αντιβαίνουν  στους στόχους του παρόντος 
κανονισμού, τη Σύμβαση για τη 
Βιοποικιλότητα και το Πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια·
γ) την ανάγκη ανάληψης περαιτέρω 
δράσης από την Ένωση για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
στις παραδοσιακές γνώσεις που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους με 
σκοπό την πλήρη άσκηση των 
δικαιωμάτων των αυτοχθόνων και 
τοπικών κοινοτήτων σύμφωνα με τα 
άρθρα 5.2, 6.2, 7 και 12 του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια. 

Or. en

Τροπολογία 187
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανά δεκαετία μετά τη πρώτη της 
έκθεση, η Επιτροπή επανεξετάζει τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού, βασιζόμενη 
στις εκθέσεις και στην πείρα από την 
εφαρμογή του. Η Επιτροπή εξετάζει 
ειδικότερα στις εκθέσεις της τις 
διοικητικές συνέπειες για τα δημόσια 
ιδρύματα ερευνών και για τις μικρές, τις 
μεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

3. Ανά δεκαετία μετά τη πρώτη της 
έκθεση, η Επιτροπή επανεξετάζει τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού, βασιζόμενη 
στις εκθέσεις και στην πείρα από την 
εφαρμογή του. Η Επιτροπή εξετάζει 
ειδικότερα στις εκθέσεις της τις 
διοικητικές συνέπειες για τα δημόσια 
ιδρύματα ερευνών και για τις μικρές, τις 
μεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
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Εξετάζει επίσης την ανάγκη ανάληψης 
περαιτέρω δράσης από την Ένωση για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
στις παραδοσιακές γνώσεις που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους.

Εξετάζει επίσης την ανάγκη ανάληψης 
περαιτέρω δράσης από την Ένωση για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραδοσιακές γνώσεις αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν πρέπει να 
εξετάζονται στον κανονισμό.

Τροπολογία 188
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανά δεκαετία μετά τη πρώτη της 
έκθεση, η Επιτροπή επανεξετάζει τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού, βασιζόμενη 
στις εκθέσεις και στην πείρα από την 
εφαρμογή του. Η Επιτροπή εξετάζει 
ειδικότερα στις εκθέσεις της τις 
διοικητικές συνέπειες για τα δημόσια 
ιδρύματα ερευνών και για τις μικρές, τις 
μεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Εξετάζει επίσης την ανάγκη ανάληψης 
περαιτέρω δράσης από την Ένωση για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
στις παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους.

3. Ανά δεκαετία μετά τη πρώτη της 
έκθεση, η Επιτροπή επανεξετάζει τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού, βασιζόμενη 
στις εκθέσεις και στην πείρα από την 
εφαρμογή του. Η Επιτροπή εξετάζει 
ειδικότερα στις εκθέσεις της τις 
διοικητικές συνέπειες για συγκεκριμένους 
τομείς, για τα δημόσια ιδρύματα ερευνών 
και για τις μικρές, τις μεσαίες και τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις. Εξετάζει επίσης την 
ανάγκη ανάληψης περαιτέρω δράσης από 
την Ένωση για την πρόσβαση στους 
γενετικούς πόρους και στις παραδοσιακές 
γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους.

Or. de

Τροπολογία 189
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανά δεκαετία μετά τη πρώτη της 
έκθεση, η Επιτροπή επανεξετάζει τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού, βασιζόμενη 
στις εκθέσεις και στην πείρα από την 
εφαρμογή του. Η Επιτροπή εξετάζει 
ειδικότερα στις εκθέσεις της τις 
διοικητικές συνέπειες για τα δημόσια 
ιδρύματα ερευνών και για τις μικρές, τις 
μεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Εξετάζει επίσης την ανάγκη ανάληψης 
περαιτέρω δράσης από την Ένωση για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
στις παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους.

3. Ανά δεκαετία μετά τη πρώτη της 
έκθεση, η Επιτροπή επανεξετάζει τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού, βασιζόμενη 
στις εκθέσεις και στην πείρα από την 
εφαρμογή του. Η Επιτροπή εξετάζει 
ειδικότερα στις εκθέσεις της τις 
διοικητικές συνέπειες για συγκεκριμένους 
τομείς, για τα δημόσια ιδρύματα ερευνών 
και για τις μικρές, τις μεσαίες και τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις. Εξετάζει επίσης την 
ανάγκη ανάληψης περαιτέρω δράσης από 
την Ένωση για την πρόσβαση στους 
γενετικούς πόρους και στις παραδοσιακές 
γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους.

Or. en

Τροπολογία 190
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανά δεκαετία μετά τη πρώτη της 
έκθεση, η Επιτροπή επανεξετάζει τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού, βασιζόμενη 
στις εκθέσεις και στην πείρα από την 
εφαρμογή του. Η Επιτροπή εξετάζει 
ειδικότερα στις εκθέσεις της τις 
διοικητικές συνέπειες για τα δημόσια 
ιδρύματα ερευνών και για τις μικρές, τις 
μεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Εξετάζει επίσης την ανάγκη ανάληψης 
περαιτέρω δράσης από την Ένωση για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
στις παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους.

3. Ανά δεκαετία μετά τη πρώτη της 
έκθεση, η Επιτροπή επανεξετάζει τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού, βασιζόμενη 
στις εκθέσεις και στην πείρα από την 
εφαρμογή του. Η Επιτροπή εξετάζει 
ειδικότερα στις εκθέσεις της τις 
διοικητικές συνέπειες για συγκεκριμένους 
τομείς, για τα δημόσια ιδρύματα ερευνών 
και για τις μικρές, τις μεσαίες και τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις. Εξετάζει επίσης την 
ανάγκη ανάληψης περαιτέρω δράσης από 
την Ένωση για την πρόσβαση στους 
γενετικούς πόρους και στις παραδοσιακές 
γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο αντίκτυπος του κανονισμού μπορεί να ποικίλει από τομέα σε τομέα ανάλογα με 
τον τρόπο με τον οποίο οι διάφοροι τομείς λειτουργούν και εξελίσσονται με το πέρασμα του 
χρόνου, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης κληθεί να μετρήσει τον αντίκτυπο σε συγκεκριμένους 
τομείς. Πέραν αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος γ) του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια 
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουν τα συμβαλλόμενα μέρη στη σημασία των γενετικών πόρων 
για τα τρόφιμα και την γεωργία όταν εφαρμόζουν το Πρωτόκολλο στη νομοθεσία τους. 

Τροπολογία 191
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 α
Τροποποιήσεις της οδηγίας 2008/99/ΕΚ

Η οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος μέσω του 
ποινικού δικαίου1 τροποποιείται, με ισχύ 
από ...*, ως εξής:
(1) Στο άρθρο 3, προστίθεται το εξής 
στοιχείο:
«(ι) παράνομα αποκτηθέντες γενετικοί 
πόροι» 
(2) Στο παράρτημα Α προστίθεται η 
ακόλουθη περίπτωση:
«-Κανονισμός  (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της … για την πρόσβαση 
στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο 
και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους 
στην Ένωση.»
__________________
1 ΕΕ L 328, της 6.12.2008, σ. 28.



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

EL

* ΕΕ: ένα έτος από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en


