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Módosítás 77
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Unió felismeri 
valamennyi ország kölcsönös függését az 
élelmezési és mezőgazdasági 
felhasználású növényi genetikai források 
tekintetében, továbbá azok különleges 
jellegét és jelentőségét a globális 
élelmezésbiztonság elérése, illetve a 
szegénység enyhítését és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást 
szolgáló fenntartható mezőgazdasági 
fejlődés szempontjából, valamint elismeri 
ebben a tekintetben a növénygenetikai 
források élelmezési és mezőgazdasági 
felhasználásáról szóló nemzetközi 
egyezmény, valamint az élelmezési és 
mezőgazdasági célú növényi 
génforrásokkal foglalkozó FAO-bizottság 
alapvető szerepét.

Or. en

Indokolás

A rendeletben meg kell említeni az élelmezési és mezőgazdasági felhasználású genetikai 
források élelmezésbiztonsági jelentőségét, illetve fontos szerepüket az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás során.

Módosítás 78
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az élelmezési és mezőgazdasági 
felhasználású növényi genetikai források 



PE513.008v01-00 4/74 AM\937380HU.doc

HU

összességének kutatási, nemesítési és 
oktatási célú cseréje bevett gyakorlatnak 
számít, amely a növénygenetikai források 
élelmezési és mezőgazdasági 
felhasználásáról szóló nemzetközi 
egyezmény (ITPGRFA) keretében 
létrehozott egységes anyagátadási 
megállapodás (SMTA) feltételei és 
szabályai alapján történik, amelyeket az 
Európai Génbankok Integrált Rendszere 
(AEGIS) megalapítását célzó egyetértési 
megállapodás fektet le. A Jegyzőkönyv 4. 
cikke (3) bekezdésének megfelelően 
elismert tény, hogy ez a gyakorlat 
támogatja az Egyezmény és a Jegyzőkönyv 
célkitűzéseit, és nem ellentétes azokkal.

Or. en

Módosítás 79
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A hozzáférési és előnymegosztási 
megállapodások bennszülött és helyi 
közösségek védelmére hozott 
rendelkezéseinek gyakorlati végrehajtása 
a tagállamok és bíróságaik hatókörében 
maradna, és az ő felelősségük lenne.

Or. en

Indokolás

A hagyományos ismeretek tagállami hatáskörbe tartoznak, és e rendeletnek nem kell 
vonatkoznia rájuk.

Módosítás 80
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A biológiai sokféleségről szóló 
egyezményhez csatolt, a genetikai 
erőforrásokhoz való hozzáférésről és a 
hasznosításukból származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztásáról 
szóló nagojai jegyzőkönyv (a 
továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) egy 
nemzetközi szerződés, amelyet az 
Egyezmény részes felei 2010. október 29-
én fogadtak el. A Nagojai Jegyzőkönyv a 
genetikai források és a genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretek használatát illetően jelentősen 
bővíti a hozzáférésnek és az 
előnymegosztásnak az Egyezményben 
foglalt általános szabályait.

(6) A Biológiai Sokféleség Egyezményhez
csatolt, a genetikai erőforrásokhoz való 
hozzáférésről és a hasznosításukból 
származó előnyök igazságos és méltányos 
megosztásáról szóló nagojai jegyzőkönyv 
(a továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) 
egy nemzetközi szerződés, amelyet az 
Egyezmény részes felei 2010. október 29-
én fogadtak el. A Nagojai Jegyzőkönyv a 
genetikai források és a genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretek hasznosítását és esetleges 
későbbi forgalomba hozatalát illetően 
jelentősen bővíti a hozzáférésnek és a 
pénzbeli, illetve nem pénzbeli
előnymegosztásnak az Egyezményben 
foglalt általános szabályait.

Or. en

Indokolás

A nem pénzbeli előnyöknek legalább említés szintjén szerepelniük kell a 
preambulumbekezdésekben, mivel a Nagojai Jegyzőkönyv részét képezik (5. cikk). Az 
„esetleges” jelző hozzáadása a „későbbi forgalomba hozatal” előtt annak jelzésére szolgál, 
hogy a forgalomba hozatal nem feltétlenül jár együtt a hasznosítással (és ténylegesen sokkal 
kevésbé gyakori, mint a nem-kereskedelmi hasznosítás). 

Módosítás 81
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A biológiai sokféleségről szóló 
egyezményhez csatolt, a genetikai 
erőforrásokhoz való hozzáférésről és a 
hasznosításukból származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztásáról 

(6) A Biológiai Sokféleség Egyezményhez
csatolt, a genetikai erőforrásokhoz való 
hozzáférésről és a hasznosításukból 
származó előnyök igazságos és méltányos 
megosztásáról szóló nagojai jegyzőkönyv 
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szóló nagojai jegyzőkönyv (a 
továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) egy 
nemzetközi szerződés, amelyet az 
Egyezmény részes felei 2010. október 29-
én fogadtak el. A Nagojai Jegyzőkönyv a 
genetikai források és a genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretek használatát illetően jelentősen
bővíti a hozzáférésnek és az 
előnymegosztásnak az Egyezményben 
foglalt általános szabályait.

(a továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) 
egy nemzetközi szerződés, amelyet az 
Egyezmény részes felei 2010. október 29-
én fogadtak el. A Nagojai Jegyzőkönyv 
pontosabban meghatározza a genetikai 
források és a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
használatát illetően a hozzáférésnek és az 
előnymegosztásnak az Egyezményben 
foglalt általános szabályait.

Or. en

Indokolás

Ahogy a Nagojai Jegyzőkönyv 3. cikke is meghatározza, a Jegyzőkönyv a Biológiai Sokféleség
Egyezmény 15. cikkét hajtja végre, ezért nem bővítheti az Egyezménynek ebben a cikkében 
foglalt általános szabályokat.

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

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A biológiai sokféleségről szóló 
egyezményhez csatolt, a genetikai 
erőforrásokhoz való hozzáférésről és a 
hasznosításukból származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztásáról 
szóló nagojai jegyzőkönyv (a 
továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) egy 
nemzetközi szerződés, amelyet az 
Egyezmény részes felei 2010. október 29-
én fogadtak el. A Nagojai Jegyzőkönyv a 
genetikai források és a genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretek használatát illetően jelentősen 
bővíti a hozzáférésnek és az 
előnymegosztásnak az Egyezményben 
foglalt általános szabályait.

(6) A Biológiai Sokféleség Egyezményhez
csatolt, a genetikai erőforrásokhoz való 
hozzáférésről és a hasznosításukból 
származó előnyök igazságos és méltányos 
megosztásáról szóló nagojai jegyzőkönyv 
(a továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) 
egy nemzetközi szerződés, amelyet az 
Egyezmény részes felei 2010. október 29-
én fogadtak el. A Nagojai Jegyzőkönyv
pontosabban meghatározza a genetikai 
források és a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
használatát illetően a hozzáférésnek és az 
előnymegosztásnak az Egyezményben 
foglalt általános szabályait.

Or. de
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Módosítás 83
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A biológiai sokféleségről szóló 
egyezményhez csatolt, a genetikai 
erőforrásokhoz való hozzáférésről és a 
hasznosításukból származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztásáról 
szóló nagojai jegyzőkönyv (a 
továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) egy 
nemzetközi szerződés, amelyet az 
Egyezmény részes felei 2010. október 29-
én fogadtak el. A Nagojai Jegyzőkönyv a 
genetikai források és a genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretek használatát illetően jelentősen 
bővíti a hozzáférésnek és az 
előnymegosztásnak az Egyezményben 
foglalt általános szabályait.

(6) A Biológiai Sokféleség Egyezményhez
csatolt, a genetikai erőforrásokhoz való 
hozzáférésről és a hasznosításukból 
származó előnyök igazságos és méltányos 
megosztásáról szóló nagojai jegyzőkönyv 
(a továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) 
egy nemzetközi szerződés, amelyet az 
Egyezmény részes felei 2010. október 29-
én fogadtak el. A Nagojai Jegyzőkönyv 
pontosabban meghatározza a genetikai 
források és a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
használatát illetően a hozzáférésnek és az 
előnymegosztásnak az Egyezményben 
foglalt általános szabályait.

Or. en

Módosítás 84
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A biológiai sokféleségről szóló 
egyezményhez csatolt, a genetikai 
erőforrásokhoz való hozzáférésről és a 
hasznosításukból származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztásáról 
szóló nagojai jegyzőkönyv (a 
továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) egy 
nemzetközi szerződés, amelyet az 
Egyezmény részes felei 2010. október 29-

(6) A Biológiai Sokféleség Egyezményhez
csatolt, a genetikai erőforrásokhoz való 
hozzáférésről és a hasznosításukból 
származó előnyök igazságos és méltányos 
megosztásáról szóló nagojai jegyzőkönyv 
(a továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) 
egy nemzetközi szerződés, amelyet az 
Egyezmény részes felei 2010. október 29-
én fogadtak el. A Nagojai Jegyzőkönyv 
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én fogadtak el. A Nagojai Jegyzőkönyv a 
genetikai források és a genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretek használatát illetően jelentősen 
bővíti a hozzáférésnek és az 
előnymegosztásnak az Egyezményben 
foglalt általános szabályait.

pontosabban meghatározza a genetikai 
források és a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
használatát illetően a hozzáférésnek és az 
előnymegosztásnak az Egyezményben 
foglalt általános szabályait.

Or. en

Indokolás

Ahogy a Nagojai Jegyzőkönyv 3. cikkében is szerepel, a Jegyzőkönyv a Biológiai Sokféleség 
Egyezmény 15. cikkét hajtja végre, ezért nem bővítheti az Egyezménynek ebben a cikkében 
foglalt általános szabályokat.

Módosítás 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A genetikai források engedély nélküli 
beszerzését, illetve az ilyen forrásokon 
vagy a kapcsolódó hagyományos 
ismereteken alapuló termékek engedély 
nélküli hasznosítását vagy későbbi 
forgalomba hozatalát tiltani kell.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által bevezetendő kellő gondosság elvét a genetikai források jogellenes 
felhasználására vonatkozó általános tiltásnak kell kísérnie. Ez megfordítja a bizonyítási 
terhet, ahogy az az illegális fakereskedelem (995/2010/EU rendelet) és a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászat esetében már megtörtént, megkönnyítve a bírósági 
eljárást és a büntetés-végrehajtást az illetékes tagállami hatóságok számára.

Módosítás 86
Gerben-Jan Gerbrandy
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Rendeletre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) A genetikai források engedély nélküli 
beszerzését, illetve az ilyen forrásokon 
vagy a kapcsolódó hagyományos 
ismereteken alapuló termékek engedély 
nélküli hasznosítását vagy későbbi 
forgalomba hozatalát a környezet 
büntetőjog általi védelméről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/99/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel1 

összhangban büntetőjogi szankciókkal 
kell sújtani.
__________________
1 HL L 328., 2008.12.6., 28. o.

Or. en

Indokolás

A tiltást kellő elrettentő hatással bíró szankcióknak kell kísérniük. A Bizottság javaslata ezt 
teljes egészében a tagállamokra bízza; nem ír elő büntetőjogi szankciókat, csupán 
pénzbírságokat, a tevékenység felfüggesztését és a genetikai források elkobzását.

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

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Fontos a Nagojai Jegyzőkönyvvel 
összhangban rögzíteni, hogy genetikai 
források használatán a genetikai anyagból 
vett minták genetikai vagy biokémiai 
összetételével kapcsolatos kutatás és 
fejlesztés értendő, amely magában foglalja 
az olyan genetikai anyagból kivont izolált 
vegyületekkel kapcsolatos kutatást és 
fejlesztést, amelyhez a Nagojai 
Jegyzőkönyv valamely részes felének 

(11) Fontos a Nagojai Jegyzőkönyvvel 
összhangban rögzíteni, hogy genetikai 
források használatán a genetikai források 
genetikai vagy biokémiai összetételével 
kapcsolatos kutatás és fejlesztés értendő.



PE513.008v01-00 10/74 AM\937380HU.doc

HU

joghatósága alatt fértek hozzá.

Or. de

Módosítás 88
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Fontos a Nagojai Jegyzőkönyvvel 
összhangban rögzíteni, hogy genetikai 
források használatán a genetikai anyagból 
vett minták genetikai vagy biokémiai 
összetételével kapcsolatos kutatás és 
fejlesztés értendő, amely magában foglalja 
az olyan genetikai anyagból kivont izolált 
vegyületekkel kapcsolatos kutatást és 
fejlesztést, amelyhez a Nagojai 
Jegyzőkönyv valamely részes felének 
joghatósága alatt fértek hozzá.

(11) Fontos a Nagojai Jegyzőkönyvvel 
összhangban rögzíteni, hogy genetikai 
források használatán a genetikai források 
genetikai vagy biokémiai összetételével 
kapcsolatos kutatás és fejlesztés értendő.

Or. en

Módosítás 89
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Fontos a Nagojai Jegyzőkönyvvel 
összhangban rögzíteni, hogy genetikai 
források használatán a genetikai anyagból 
vett minták genetikai vagy biokémiai 
összetételével kapcsolatos kutatás és 
fejlesztés értendő, amely magában foglalja 
az olyan genetikai anyagból kivont izolált 
vegyületekkel kapcsolatos kutatást és 
fejlesztést, amelyhez a Nagojai 
Jegyzőkönyv valamely részes felének 

(11) Fontos a Nagojai Jegyzőkönyvvel 
összhangban rögzíteni, hogy genetikai 
források hasznosításán a genetikai 
források genetikai vagy biokémiai 
összetételével kapcsolatos kutatás és 
fejlesztés értendő.
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joghatósága alatt fértek hozzá.

Or. en

Indokolás

A „használat/hasznosítás” szavak 3. cikk (6) bekezdésében szereplő nem egyértelmű 
meghatározása az értelmezések veszélyes köre számára teremt lehetőséget. A Nagojai 
Jegyzőkönyvben szereplő „hasznosítás” szót kell alkalmazni, és gondoskodni kell a 
kifejezések következetes alkalmazásáról. Ennek a preambulumbekezdésnek a Rendelet 3. 
cikkében szereplő „genetikai források használata” meghatározását kellene tükröznie, a 
félrevezető értelmezés elkerülése érdekében, és hogy egységes legyen a „hasznosítás” 
meghatározásával, amely a Nagojai Jegyzőkönyv 2. cikkében szerepel. 

Módosítás 90
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Fontos a Nagojai Jegyzőkönyvvel 
összhangban rögzíteni, hogy genetikai 
források használatán a genetikai anyagból 
vett minták genetikai vagy biokémiai 
összetételével kapcsolatos kutatás és 
fejlesztés értendő, amely magában foglalja 
az olyan genetikai anyagból kivont izolált 
vegyületekkel kapcsolatos kutatást és 
fejlesztést, amelyhez a Nagojai 
Jegyzőkönyv valamely részes felének 
joghatósága alatt fértek hozzá.

(11) Fontos a Nagojai Jegyzőkönyvvel 
összhangban rögzíteni, hogy genetikai 
források hasznosításán a genetikai 
források genetikai vagy biokémiai 
összetételével kapcsolatos kutatás és 
fejlesztés értendő.

Or. en

Módosítás 91
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés



PE513.008v01-00 12/74 AM\937380HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A „genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismereteknek” és az ilyen 
ismeretek őshonos és helyi közösségek 
általi „birtoklásának” egyelőre nincs 
nemzetközileg elfogadott meghatározása. 
A Szellemi Tulajdon Világszervezetének 
kormányközi bizottsága jelenleg tárgyal e 
kifejezések és fogalmak nemzetközi 
meghatározásáról. A források 
rendelkezésre bocsátóinak és 
felhasználóinak biztosítandó rugalmasság 
és jogbiztonság érdekében tehát indokolt, 
hogy ebben a rendeletben a genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretek ugyanazt jelentsék, mint az 
előnymegosztásról létrejött 
megállapodásokban.

törölve

Or. en

Indokolás

A hagyományos ismeretek tagállami hatáskörbe tartoznak, és e rendeletnek nem kell 
vonatkoznia rájuk.

Módosítás 92
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Nagojai Jegyzőkönyv hatékony 
végrehajtása érdekében a genetikai 
források és a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek
felhasználóit kötelezni kell arra, hogy kellő 
gondossággal eljárva meggyőződjenek a 
genetikai forrásokhoz és a hozzájuk 
kapcsolódó hagyományos ismeretekhez
való hozzáférésnek a vonatkozó jogi 
szabályozással való összhangjáról, és adott 

(14) A Nagojai Jegyzőkönyv hatékony 
végrehajtása érdekében a genetikai 
források felhasználóit kötelezni kell arra, 
hogy kellő gondossággal eljárva 
meggyőződjenek a genetikai forrásokhoz 
való hozzáférésnek a vonatkozó jogi 
szabályozással való összhangjáról, és adott 
esetben gondoskodjanak az előnyök 
megosztásáról. Ám mivel az Unióban 
sokféle felhasználó létezik, nem indokolt, 
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esetben gondoskodjanak az előnyök 
megosztásáról. Ám mivel az Unióban 
sokféle felhasználó létezik, nem indokolt, 
hogy a kellő gondosság követelményét 
minden felhasználó ugyanazon 
intézkedések megtételével legyen köteles 
teljesíteni. Ezért a kellő gondosságot 
szolgáló intézkedéseknek csak a minimális 
jellemzőit indokolt rögzíteni. A 
felhasználóknak a kellő gondosság 
érdekében alkalmazott eszközök és 
intézkedések megválasztásában való 
támogatására indokolt a bevált 
megoldásokat elismerni, és az ágazati 
magatartási kódexek, szerződésbeli 
záradékminták és iránymutatások 
kialakítását kiegészítő intézkedésekkel 
támogatni. A felhasználókat csupán 
korlátozott – egy esetleges innováció 
megvalósítási idejének megfelelő –
időtartamra indokolt a hozzáférés és az 
előnymegosztás szempontjából releváns 
információk megőrzésére kötelezni.

hogy a kellő gondosság követelményét 
minden felhasználó ugyanazon 
intézkedések megtételével legyen köteles 
teljesíteni. Ezért a kellő gondosságot 
szolgáló intézkedéseknek csak a minimális 
jellemzőit indokolt rögzíteni. A 
felhasználóknak a kellő gondosság 
érdekében alkalmazott eszközök és 
intézkedések megválasztásában való 
támogatására indokolt a bevált 
megoldásokat elismerni, és az ágazati 
magatartási kódexek, szerződésbeli 
záradékminták és iránymutatások 
kialakítását kiegészítő intézkedésekkel 
támogatni. A felhasználókat csupán 
korlátozott – egy esetleges innováció 
megvalósítási idejének megfelelő –
időtartamra indokolt a hozzáférés és az 
előnymegosztás szempontjából releváns 
információk megőrzésére kötelezni.

Or. en

Indokolás

A hagyományos ismeretek tagállami hatáskörbe tartoznak, és e rendeletnek nem kell 
vonatkoznia rájuk.

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

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Nagojai Jegyzőkönyv hatékony 
végrehajtása érdekében a genetikai 
források és a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
felhasználóit kötelezni kell arra, hogy kellő 
gondossággal eljárva meggyőződjenek a 
genetikai forrásokhoz és a hozzájuk 

(14) A Nagojai Jegyzőkönyv hatékony 
végrehajtása érdekében a genetikai 
források és a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
felhasználóit kötelezni kell arra, hogy kellő 
gondossággal eljárva meggyőződjenek a 
genetikai forrásokhoz és a hozzájuk 
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kapcsolódó hagyományos ismeretekhez 
való hozzáférésnek a vonatkozó jogi 
szabályozással való összhangjáról, és adott 
esetben gondoskodjanak az előnyök 
megosztásáról. Ám mivel az Unióban 
sokféle felhasználó létezik, nem indokolt, 
hogy a kellő gondosság követelményét 
minden felhasználó ugyanazon 
intézkedések megtételével legyen köteles 
teljesíteni. Ezért a kellő gondosságot 
szolgáló intézkedéseknek csak a minimális 
jellemzőit indokolt rögzíteni. A 
felhasználóknak a kellő gondosság 
érdekében alkalmazott eszközök és 
intézkedések megválasztásában való 
támogatására indokolt a bevált 
megoldásokat elismerni, és az ágazati 
magatartási kódexek, szerződésbeli 
záradékminták és iránymutatások 
kialakítását kiegészítő intézkedésekkel 
támogatni. A felhasználókat csupán 
korlátozott – egy esetleges innováció 
megvalósítási idejének megfelelő –
időtartamra indokolt a hozzáférés és az 
előnymegosztás szempontjából releváns 
információk megőrzésére kötelezni.

kapcsolódó hagyományos ismeretekhez 
való hozzáférésnek a vonatkozó jogi 
szabályozással való összhangjáról, és adott 
esetben gondoskodjanak az előnyök 
megosztásáról. Ám mivel az Unióban 
sokféle felhasználó létezik, nem indokolt, 
hogy a kellő gondosság követelményét 
minden felhasználó ugyanazon 
intézkedések megtételével legyen köteles 
teljesíteni. Ez különösen érvényes a 
későbbi felhasználók esetében, amikor a 
kellő gondosság követelményét csak akkor 
indokolt alkalmazni, ha e felhasználók a 
genetikai forrásokhoz az eredeti 
felhasználókéval megegyező módon 
férnek hozzá, illetve azokat megegyező 
módon használják fel. A felhasználókat 
csupán korlátozott – egy esetleges 
innováció megvalósítási idejének 
megfelelő – időtartamra indokolt a 
hozzáférés és az előnymegosztás 
szempontjából releváns információk 
megőrzésére kötelezni.

Or. de

Módosítás 94
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Nagojai Jegyzőkönyv hatékony 
végrehajtása érdekében a genetikai 
források és a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
felhasználóit kötelezni kell arra, hogy kellő 
gondossággal eljárva meggyőződjenek a 
genetikai forrásokhoz és a hozzájuk 
kapcsolódó hagyományos ismeretekhez 
való hozzáférésnek a vonatkozó jogi 

(14) A Nagojai Jegyzőkönyv hatékony 
végrehajtása érdekében a genetikai 
források és a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
felhasználóit kötelezni kell arra, hogy kellő 
gondossággal eljárva meggyőződjenek a 
genetikai forrásokhoz és a hozzájuk 
kapcsolódó hagyományos ismeretekhez 
való hozzáférésnek a vonatkozó jogi 
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szabályozással való összhangjáról, és adott 
esetben gondoskodjanak az előnyök 
megosztásáról. Ám mivel az Unióban 
sokféle felhasználó létezik, nem indokolt, 
hogy a kellő gondosság követelményét 
minden felhasználó ugyanazon 
intézkedések megtételével legyen köteles 
teljesíteni. Ezért a kellő gondosságot 
szolgáló intézkedéseknek csak a minimális 
jellemzőit indokolt rögzíteni. A 
felhasználóknak a kellő gondosság
érdekében alkalmazott eszközök és 
intézkedések megválasztásában való 
támogatására indokolt a bevált 
megoldásokat elismerni, és az ágazati 
magatartási kódexek, szerződésbeli 
záradékminták és iránymutatások 
kialakítását kiegészítő intézkedésekkel 
támogatni. A felhasználókat csupán 
korlátozott – egy esetleges innováció 
megvalósítási idejének megfelelő –
időtartamra indokolt a hozzáférés és az 
előnymegosztás szempontjából releváns 
információk megőrzésére kötelezni.

szabályozással való összhangjáról, és adott 
esetben gondoskodjanak az előnyök 
megosztásáról. Ám mivel az Unióban 
sokféle felhasználó létezik, nem indokolt, 
hogy a kellő gondosság követelményét 
minden felhasználó ugyanazon 
intézkedések megtételével legyen köteles 
teljesíteni. Ezért a kellő gondosságot 
szolgáló intézkedéseknek csak a minimális 
jellemzőit indokolt rögzíteni. Ez különösen 
érvényes a későbbi felhasználók esetében, 
amikor a kellő gondosság követelményét 
csak akkor indokolt alkalmazni, amikor e 
felhasználók a genetikai forrásokhoz az 
eredeti felhasználóval megegyező módon 
férnek hozzá, illetve amikor azokat ilyen 
módon használják fel. A felhasználókat 
csupán korlátozott – egy esetleges 
innováció megvalósítási idejének 
megfelelő – időtartamra indokolt a 
hozzáférés és az előnymegosztás 
szempontjából releváns információk 
megőrzésére kötelezni.

Or. en

Módosítás 95
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A felhasználók által kifejlesztett 
bevált megoldásoknak jelentős szerepet 
kell játszaniuk a kellő gondosságot 
szolgáló azon intézkedések azonosításában, 
amelyek különösen alkalmasak a Nagojai 
Jegyzőkönyv végrehajtási rendszerének 
nagyfokú jogbiztonság mellett és csekély 
költség árán történő betartására. Lehetővé 
kell tenni, hogy a felhasználók a 
tudományos szféra és különböző országok 
céljaira kifejlesztett, már meglévő 

(16) A felhasználók kellő gondosság 
érdekében választott eszközeit és 
intézkedéseit a bevált gyakorlatok 
elismerése révén kell támogatni. A 
felhasználók által kifejlesztett bevált 
megoldásoknak jelentős szerepet kell 
játszaniuk a kellő gondosságot szolgáló 
azon intézkedések azonosításában, 
amelyek különösen alkalmasak a Nagojai 
Jegyzőkönyv végrehajtási rendszerének 
nagyfokú jogbiztonság mellett és csekély 
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hozzáférési és előnymegosztási magatartási 
kódexekből induljanak ki. Felhasználói 
egyesületeknek lehetővé kell tenni, hogy a 
Bizottságot felkérjék annak 
megállapítására, hogy az általuk felügyelt 
eljárások, eszközök vagy technikák egy 
adott kombinációja elismertethető-e bevált 
megoldásként. A tagállamok illetékes 
hatóságainak figyelembe kell venniük, 
hogy az elismert bevált megoldások 
alkalmazása a felhasználók körében 
mérsékli a jogsértés kockázatát, így ilyen 
esetben indokolt a jogkövetést kevésbé 
szigorúan ellenőrizni. Ugyanez áll a 
Nagojai Jegyzőkönyv részes felei által 
közösen elfogadott bevált megoldásokra is.

költség árán történő betartására, továbbá 
azon kiegészítő intézkedések 
azonosításában, amelyek elősegítik az 
ágazati magatartási kódexek és 
szerződésbeli záradékminták kialakítását.
Lehetővé kell tenni, hogy a felhasználók a 
tudományos szféra és különböző országok 
céljaira kifejlesztett, már meglévő 
hozzáférési és előnymegosztási magatartási 
kódexekből induljanak ki. Felhasználói 
egyesületeknek lehetővé kell tenni, hogy a 
Bizottságot felkérjék annak 
megállapítására, hogy az általuk felügyelt 
eljárások, eszközök vagy technikák egy 
adott kombinációja elismertethető-e bevált 
megoldásként. A tagállamok illetékes 
hatóságainak figyelembe kell venniük, 
hogy az elismert bevált megoldások 
alkalmazása a felhasználók körében 
mérsékli a jogsértés kockázatát, így ilyen 
esetben indokolt a jogkövetést kevésbé 
szigorúan ellenőrizni. Ugyanez áll a 
Nagojai Jegyzőkönyv részes felei által 
közösen elfogadott bevált megoldásokra is.

Or. en

Módosítás 96
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A használatot megvalósító
tevékenységek láncolatának egyes pontjain 
a felhasználókat nyilatkozattételre kell 
kötelezni arról, hogy kellő gondossággal 
jártak el. E nyilatkozattételre megfelelő 
alkalom, amikor a felhasználó kutatási 
közfinanszírozásban részesül, illetőleg 
amikor genetikai források alapján 
kifejlesztett termék forgalomba hozatalát 
engedélyezteti vagy – ha a forgalomba 
hozatal nem engedélyköteles – ilyen 

(17) A tevékenységek láncolatának egyes 
pontjain a felhasználókat nyilatkozattételre 
kell kötelezni arról, hogy kellő 
gondossággal jártak el. E nyilatkozattételre 
megfelelő alkalom, amikor a felhasználó 
kutatási finanszírozásban részesül, továbbá 
amikor a megfelelő nemzeti, regionális 
vagy nemzetközi intézményeknél szellemi 
tulajdonjog iránti kérelmet nyújt be, és a 
genetikai források alapján kifejlesztett 
termék forgalomba hozatalát 
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terméket forgalomba hoz. Fontos 
megjegyezni, hogy a forgalomba hozatal 
engedélyeztetésekor tett nyilatkozat nem 
része az engedélyezési eljárásnak, így azt 
az e rendelet szerinti illetékes 
hatóságokhoz kell intézni.

engedélyeztetik vagy – ha a forgalomba 
hozatal nem engedélyköteles – ilyen 
terméket forgalomba hoznak. Fontos 
megjegyezni, hogy a forgalomba hozatal 
engedélyeztetésekor tett nyilatkozat nem 
része az engedélyezési eljárásnak, így azt 
az e rendelet szerinti illetékes 
hatóságokhoz kell intézni.

Or. en

Módosítás 97
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Genetikai forrásoknak a vadonban 
történő gyűjtésével elsősorban egyetemi
kutatók vagy gyűjtők foglalkoznak, 
nonprofit céllal. Az esetek túlnyomó 
többségében és szinte minden ágazatban 
közvetítők, gyűjtemények vagy a genetikai 
forrásokat harmadik országokban beszerző 
ügynökök révén nyílik hozzáférés az 
újonnan gyűjtött genetikai forrásokhoz.

(18) Genetikai forrásoknak a vadonban 
történő gyűjtésével magángyűjtők és 
magánvállalatok foglalkoznak, gyakran 
kereskedelmi céllal, illetve nem 
kereskedelmi célokat szolgáló tudományos 
kutatók vagy intézetek. Az esetek 
túlnyomó többségében és szinte minden 
ágazatban közvetítők, gyűjtemények vagy 
a genetikai forrásokat harmadik 
országokban beszerző ügynökök révén 
nyílik hozzáférés az újonnan gyűjtött 
genetikai forrásokhoz.

Or. en

Indokolás

Szükséges különbséget tenni a közületi és a magán/kereskedelmi gyűjtők között; ez utóbbiakat 
kihagyták az eredeti fogalmazás során, noha jelentős a szerepvállalásuk a genetikai források 
kereskedelmi hasznosításában.

Módosítás 98
Gerben-Jan Gerbrandy
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Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Genetikai forrásoknak a vadonban 
történő gyűjtésével elsősorban egyetemi 
kutatók vagy gyűjtők foglalkoznak, 
nonprofit céllal. Az esetek túlnyomó 
többségében és szinte minden ágazatban 
közvetítők, gyűjtemények vagy a genetikai 
forrásokat harmadik országokban beszerző 
ügynökök révén nyílik hozzáférés az 
újonnan gyűjtött genetikai forrásokhoz.

(18) Genetikai forrásoknak a vadonban 
történő gyűjtésével üzleti célra, illetve 
üzleti szándékkal a feltárás, begyűjtés és 
kinyerés terén különleges szakértelemmel 
bíró társaságok, valamint egyetemi 
kutatók vagy gyűjtők foglalkoznak, 
nonprofit céllal. Az esetek túlnyomó 
többségében és szinte minden ágazatban 
közvetítők, gyűjtemények vagy a genetikai 
forrásokat harmadik országokban beszerző 
ügynökök révén nyílik hozzáférés az 
újonnan gyűjtött genetikai forrásokhoz, 
üzleti és nonprofit jelleggel egyaránt.

Or. en

Indokolás

Számos olyan példa van a TRAFFIC szerint, hogy kutatás-fejlesztésben érdekelt – többek 
között az élelmiszer-, illatszer- és gyógyszeripari ágazatok terén működő – (európai) 
társaságok közvetlenül vagy a forrásokat rendelkezésre bocsátó országokban dolgozó 
közvetítőkön keresztül üzleti céllal gyűjtenek genetikai forrásokból származó anyagot a 
vadonban.

Módosítás 99
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Genetikai forrásoknak a vadonban 
történő gyűjtésével elsősorban egyetemi 
kutatók vagy gyűjtők foglalkoznak, 
nonprofit céllal. Az esetek túlnyomó 
többségében és szinte minden ágazatban 
közvetítők, gyűjtemények vagy a genetikai 
forrásokat harmadik országokban beszerző 
ügynökök révén nyílik hozzáférés az 
újonnan gyűjtött genetikai forrásokhoz.

(18) Genetikai forrásoknak a vadonban 
történő gyűjtésével elsősorban egyetemi 
kutatók vagy gyűjtők foglalkoznak, 
nonprofit céllal. Az esetek túlnyomó 
többségében és szinte minden ágazatban 
közvetítők, gyűjtemények vagy a genetikai 
forrásokat harmadik országokban beszerző 
ügynökök révén nyílik hozzáférés az 
újonnan gyűjtött genetikai forrásokhoz. E 
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rendeletnek biztosítania kell, hogy az 
eredeti hozzáférés kölcsönösen elfogadott 
feltételeinek harmadik felekhez való 
továbbítás szempontjából releváns 
rendelkezéseit valamennyi érintett fél 
betartsa. E célból az ezt követő 
hasznosítás vagy forgalomba hozatal 
előzetes tájékoztatáson alapuló 
beleegyezést és kölcsönösen elfogadott 
feltételeket is szükségessé tesz.

Or. en

Módosítás 100
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A gyűjtemények a genetikai források 
és a genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek fontos lelőhelyei.
A megbízható uniós gyűjteményeknek 
olyan rendszerét kell kialakítani, amely 
biztosítja, hogy a megbízható uniós 
gyűjtemények nyilvántartásába felvett 
gyűjtemények ténylegesen intézkednek 
arról, hogy genetikai forrásokból vett 
mintákat csak a beszerzés jogszerűségét és 
– szükség esetén – a kölcsönösen 
elfogadott feltételek meglétét bizonyító 
dokumentáció kíséretében adjanak át 
harmadik személyeknek. A megbízható
uniós gyűjteményeknek e rendszere révén 
jelentősen csökkenthető a jogellenesen 
beszerzett genetikai források használatának 
kockázata az Unióban. Azt, hogy a 
gyűjtemények teljesítik-e a megbízható
uniós gyűjteményként való elismerés 
kritériumait, a tagállamok illetékes 
hatóságainak indokolt ellenőrizniük. Ha a 
felhasználó az uniós jegyzékben szereplő 
gyűjtemények valamelyikéből szerez 
genetikai forrást, akkor úgy kell tekinteni, 

(19) A gyűjtemények a genetikai források 
és a genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek fontos lelőhelyei.
A jegyzett uniós gyűjteményeknek olyan 
rendszerét kell kialakítani, amely biztosítja, 
hogy a jegyzett uniós gyűjtemények 
nyilvántartásába felvett gyűjtemények 
ténylegesen intézkednek arról, hogy 
genetikai forrásokból vett mintákat csak a 
beszerzés jogszerűségét és – szükség 
esetén – a kölcsönösen elfogadott feltételek 
meglétét bizonyító dokumentáció 
kíséretében adjanak át harmadik 
személyeknek. A jegyzett uniós 
gyűjteményeknek e rendszere révén 
jelentősen csökkenthető a jogellenesen 
beszerzett genetikai források használatának 
kockázata az Unióban. Azt, hogy a 
gyűjtemények teljesítik-e a jegyzett uniós 
gyűjteményként való elismerés 
kritériumait, a tagállamok illetékes 
hatóságainak indokolt ellenőrizniük. Ha a 
felhasználó az uniós jegyzékben szereplő 
gyűjtemények valamelyikéből szerez 
genetikai forrást, akkor úgy kell tekinteni, 
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hogy a szükséges információk felkutatása 
tekintetében kellő gondossággal járt el. Ez 
különösen a tudományos kutatókat és a kis-
és középvállalkozásokat fogja előnyösen 
érinteni.

hogy a szükséges információk felkutatása 
tekintetében kellő gondossággal járt el. Ez 
különösen a tudományos kutatókat és a kis-
és középvállalkozásokat fogja előnyösen 
érinteni.

Or. en

Indokolás

Mivel a „megbízható” kifejezés túlságosan terhelt, a semlegesebb „jegyzett” jobban 
megfelelne.

Módosítás 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamok illetékes hatóságainak 
indokolt ellenőrizniük, hogy a felhasználók 
eleget tesznek-e kötelezettségeiknek. 
Ennek kapcsán indokolt, hogy az illetékes 
hatóságok a nemzetközileg elismert 
megfelelőségi bizonyítványokat elfogadják 
az érintett genetikai források jogszerű 
beszerzésének és a kölcsönösen elfogadott 
feltételek meglétének bizonyítékául. Az 
illetékes hatóságoknak feljegyzéseket kell 
készíteniük az ellenőrzésekről, és a 
releváns információkat a környezeti 
információkhoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 
2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek13 megfelelően hozzáférhetővé 
kell tenniük.

(20) A tagállamok illetékes hatóságainak 
indokolt ellenőrizniük, hogy a felhasználók 
eleget tesznek-e kötelezettségeiknek. 
Ennek kapcsán indokolt, hogy az illetékes 
hatóságok a nemzetközileg elismert 
megfelelőségi bizonyítványokat elfogadják 
az érintett genetikai források jogszerű 
beszerzésének és a kölcsönösen elfogadott 
feltételek meglétének bizonyítékául. 
Amennyiben nemzetközi megfelelőségi 
bizonyítvány nem áll rendelkezésre, a 
megfelelőség más jogilag elismert formáit 
is elfogadják az érintett genetikai források 
jogszerű beszerzésének és a kölcsönösen 
elfogadott feltételek meglétének 
bizonyítékául. Az illetékes hatóságoknak 
feljegyzéseket kell készíteniük az 
ellenőrzésekről, és a releváns 
információkat a környezeti információkhoz 
való nyilvános hozzáférésről szóló, 
2003. január 28-i 2003/4/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek13

megfelelően hozzáférhetővé kell tenniük.
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Or. en

Módosítás 102
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az Uniónak érvényesítenie kell az 
előnyök megosztásának a Nagojai 
Jegyzőkönyv 10. cikkében rögzített elvét 
addig is, amíg függőben van a 
Jegyzőkönyvben kilátásba helyezett 
globális multilaterális mechanizmus 
létrehozása. A globális multilaterális 
előnymegosztási mechanizmus 
kialakításáig létre kell hozni az uniós 
előnymegosztási alapot, amely összegyűjti 
a szerzett előnyök megosztásával 
kapcsolatos hozzájárulásokat, és azokat a 
biológiai sokféleség globális megőrzésére 
fordítja. E célból a Bizottságnak 
felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban jogi 
aktusokat fogadjon el az előnyök 
megosztására vonatkozó részletes 
kritériumokról és szabályokról azokban az 
esetekben, amikor a genetikai források a 
tagállamok joghatóságán kívül eső 
területekről származnak, vagy nem 
állapítható meg e források származási 
országa, vagy nincs lehetőség az előzetes 
tájékoztatáson alapuló jóváhagyás 
megadására vagy megszerzésére. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
gondoskodnia kell arról, hogy a 
vonatkozó dokumentumokat egyidejűleg, 
időben és megfelelő módon továbbítsa az 
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Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 103
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) E rendeletnek az a célja, hogy minél 
kisebbre csökkentse a genetikai források és 
a genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek jogellenes 
használatának kockázatát az Unióban, és 
hogy előmozdítsa a genetikai források és a 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek használatából 
származó előnyök kölcsönösen elfogadott 
feltételek szerinti igazságos és méltányos 
megosztását. Ezeket a célokat a tagállamok 
egyénileg nem tudják megvalósítani, ezért 
– léptékük miatt és a belső piac 
működésének biztosítása érdekében – az 
Unió szintjén jobban megvalósíthatók. Az 
Európai Unióról szóló szerződés 
5. cikkében meghatározott szubszidiaritás 
elvének megfelelően tehát az Unió 
elfogadhat intézkedéseket. Ez a rendelet –
az említett cikkben megállapított 
arányosság elvével összhangban – nem 
terjed túl azon, ami célkitűzései eléréséhez 
szükséges.

(28) E rendeletnek az a célja, hogy minél 
kisebbre csökkentse a genetikai források 
jogellenes használatának kockázatát az 
Unióban, és hogy előmozdítsa a genetikai 
források használatából származó előnyök 
kölcsönösen elfogadott feltételek szerinti 
igazságos és méltányos megosztását.
Ezeket a célokat a tagállamok egyénileg 
nem tudják megvalósítani, ezért – léptékük 
miatt és a belső piac működésének 
biztosítása érdekében – az Unió szintjén 
jobban megvalósíthatók. Az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás elvének 
megfelelően tehát az Unió elfogadhat 
intézkedéseket. Ez a rendelet – az említett 
cikkben megállapított arányosság elvével 
összhangban – nem terjed túl azon, ami 
célkitűzései eléréséhez szükséges.

Or. en

Indokolás

A hagyományos ismeretek tagállami hatáskörbe tartoznak, és e rendeletnek nem kell 
vonatkoznia rájuk.
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Módosítás 104
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet meghatározza a genetikai 
forrásokra és a hozzájuk kapcsolódó
hagyományos ismeretekre irányadó 
hozzáférési és előnymegosztási
szabályokat, összhangban a biológiai 
sokféleségről szóló egyezményhez csatolt, 
a genetikai erőforrásokhoz való 
hozzáférésről és a hasznosításukból 
származó előnyök igazságos és méltányos 
megosztásáról szóló nagojai jegyzőkönyv
(a továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) 
rendelkezéseivel.

Ez a rendelet meghatározza a genetikai 
forrásokra irányadó, a hozzáférés és
előnymegosztás megfelelőségére 
vonatkozó szabályokat, összhangban a 
biológiai sokféleségről szóló 
egyezményhez csatolt, a genetikai 
erőforrásokhoz való hozzáférésről és a 
hasznosításukból származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztásáról 
szóló nagojai jegyzőkönyv (a 
továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) 
rendelkezéseivel.

Or. en

Indokolás

A jegyzőkönyv két pilléren nyugszik: a hozzáférésen és a felhasználói jogkövetésen. A rendelet 
hatálya azonban nem magára a hozzáférésre és előnymegosztásra vonatkozik, hanem inkább 
arra, hogyan feleljenek meg a felhasználók a Nagojai Jegyzőkönyv rendelkezéseinek.

Módosítás 105
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet meghatározza a genetikai 
forrásokra és a hozzájuk kapcsolódó 
hagyományos ismeretekre irányadó
hozzáférési és előnymegosztási
szabályokat, összhangban a biológiai 
sokféleségről szóló egyezményhez csatolt, 
a genetikai erőforrásokhoz való 
hozzáférésről és a hasznosításukból 
származó előnyök igazságos és méltányos 

Ez a rendelet meghatározza a genetikai 
forrásokra és a hozzájuk kapcsolódó 
hagyományos ismeretekre irányadó, a 
hozzáférés és előnymegosztás 
megfelelőségére vonatkozó szabályokat, 
összhangban a biológiai sokféleségről 
szóló egyezményhez csatolt, a genetikai 
erőforrásokhoz való hozzáférésről és a 
hasznosításukból származó előnyök 
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megosztásáról szóló nagojai jegyzőkönyv
(a továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) 
rendelkezéseivel.

igazságos és méltányos megosztásáról 
szóló nagojai jegyzőkönyv (a 
továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) 
rendelkezéseivel.

Or. en

Módosítás 106
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet meghatározza a genetikai 
forrásokra és a hozzájuk kapcsolódó 
hagyományos ismeretekre irányadó
hozzáférési és előnymegosztási
szabályokat, összhangban a biológiai 
sokféleségről szóló egyezményhez csatolt, 
a genetikai erőforrásokhoz való 
hozzáférésről és a hasznosításukból 
származó előnyök igazságos és méltányos 
megosztásáról szóló nagojai jegyzőkönyv
(a továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) 
rendelkezéseivel.

Ez a rendelet meghatározza a genetikai 
forrásokra és a hozzájuk kapcsolódó 
hagyományos ismeretekre irányadó, a 
hozzáférés és előnymegosztás 
megfelelőségére vonatkozó szabályokat, 
összhangban a biológiai sokféleségről 
szóló egyezményhez csatolt, a genetikai 
erőforrásokhoz való hozzáférésről és a 
hasznosításukból származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztásáról 
szóló nagojai jegyzőkönyv (a 
továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) 
rendelkezéseivel.

Or. en

Indokolás

A jegyzőkönyv két pilléren nyugszik: a hozzáférésen és a felhasználói jogkövetésen, amint azt 
a Bizottság javaslatához fűzött indokolásban is szerepel. A rendelet hatálya azonban nem 
magára a hozzáférésre és előnymegosztásra vonatkozik, hanem inkább arra, hogyan 
feleljenek meg a felhasználók a Nagojai Jegyzőkönyv rendelkezéseinek.

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet meghatározza a genetikai 
forrásokra és a hozzájuk kapcsolódó 
hagyományos ismeretekre irányadó 
hozzáférési és előnymegosztási 
szabályokat, összhangban a biológiai 
sokféleségről szóló egyezményhez csatolt, 
a genetikai erőforrásokhoz való 
hozzáférésről és a hasznosításukból 
származó előnyök igazságos és méltányos 
megosztásáról szóló nagojai jegyzőkönyv 
(a továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) 
rendelkezéseivel.

Ez a rendelet meghatározza a genetikai 
forrásokra és a hozzájuk kapcsolódó 
hagyományos ismeretekhez való 
hozzáférés és előnymegosztás 
megfelelőségére vonatkozó szabályokat, 
összhangban a biológiai sokféleségről 
szóló egyezményhez csatolt, a genetikai 
erőforrásokhoz való hozzáférésről és a 
hasznosításukból származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztásáról 
szóló nagojai jegyzőkönyv (a 
továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) 
rendelkezéseivel.

Or. de

Módosítás 108
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet a tagállamok szuverén 
joghatósága alá tartozó azon genetikai 
forrásokra és genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretekre
alkalmazandó, amelyekhez azután történik 
hozzáférés, hogy a Nagojai Jegyzőkönyv 
az Unióra nézve hatályba lépett. A rendelet 
továbbá az e genetikai forrásokból és 
genetikai erőforrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretekből származó 
előnyökre is alkalmazandó.

Ez a rendelet a tagállamok szuverén 
joghatósága alá tartozó azon genetikai 
forrásokra alkalmazandó, amelyekhez 
azután történik hozzáférés, hogy a Nagojai 
Jegyzőkönyv az Unióra nézve hatályba 
lépett. A rendelet továbbá az e genetikai 
forrásokból származó előnyökre is 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A hagyományos ismeretek tagállami hatáskörbe tartoznak, és e rendeletnek nem kell 
vonatkoznia rájuk.
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Módosítás 109
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet a tagállamok szuverén 
joghatósága alá tartozó azon genetikai 
forrásokra és genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretekre 
alkalmazandó, amelyekhez azután történik 
hozzáférés, hogy a Nagojai Jegyzőkönyv 
az Unióra nézve hatályba lépett. A rendelet 
továbbá az e genetikai forrásokból és 
genetikai erőforrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretekből származó 
előnyökre is alkalmazandó.

Ez a rendelet azon genetikai forrásokra és 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretekre alkalmazandó, 
amelyekhez azután történik hozzáférés,
illetve származási országuk joghatóságán 
belüli vagy kívüli hasznosításukra azt 
követően kerül sor, hogy a Nagojai 
Jegyzőkönyv az Unióra nézve hatályba 
lépett. A rendelet továbbá az e genetikai
források és genetikai forrásokhoz
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
hasznosításából származó előnyökre is 
alkalmazandó, valamint a későbbi 
alkalmazásokra és forgalomba hozatalra.

Or. en

Indokolás

Tény, hogy genetikai források óriási mennyiségben állnak rendelkezésre származási országuk 
joghatóságán kívül a szabad kereskedelem körébe tartozó nyersanyagok formájában. E 
genetikai források exportjának tervezett célja azonban inkább nyersanyag-kereskedelem, 
mintsem genetikai forrásokként való hasznosításuk. Ezért alapvető fontosságú annak 
biztosítása, hogy azon genetikai források hasznosítása és a hozzájuk kapcsolódó 
előnymegosztás e rendelet hatályába tartozzon, amelyekhez származási országuk 
joghatóságán kívül történt hozzáférés.

Módosítás 110
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet nem alkalmazandó azokra a Ez a rendelet nem alkalmazandó azokra a 
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genetikai forrásokra, amelyek esetében a 
hozzáférésre és az előnyök megosztására 
külön nemzetközi jogi eszköz vonatkozik, 
melynek részese az Unió.

genetikai forrásokra, amelyek esetében a 
hozzáférésre és az előnyök megosztására 
külön nemzetközi jogi eszközök 
vonatkoznak, melyeknek az Unió részes 
fele.

Or. de

Módosítás 111
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet nem alkalmazandó azokra a 
genetikai forrásokra, amelyek esetében a 
hozzáférésre és az előnyök megosztására 
külön nemzetközi jogi eszköz vonatkozik, 
melynek részese az Unió.

Ez a rendelet nem alkalmazandó azokra a 
genetikai forrásokra, amelyek olyan 
országokból származnak, amelyek nem 
tartoznak a Nagojai Jegyzőkönyv aláíró 
felei közé, és amelyek nem rendelkeznek a 
Nagojai Jegyzőkönyv hatályos 
követelményeinek megfelelő hozzáférési 
jogszabályokkal. Ez a rendelet nem 
alkalmazandó azokra a genetikai 
forrásokra sem, amelyek 
nyersanyagokként hozzáférhetőek, illetve 
amelyek esetében a hozzáférésre és az 
előnyök megosztására külön nemzetközi 
jogi eszköz vonatkozik, melynek részese az 
Unió. Megfelelő figyelmet kell fordítani a 
más nemzetközi szervezetek keretében 
folytatott hasznos és vonatkozó, 
folyamatban lévő tevékenységre vagy 
gyakorlatokra, feltéve, hogy az 
Egyezmény és a Jegyzőkönyv célkitűzéseit 
támogatják és nem ellentétesek azokkal.

Or. en

Indokolás

A rendelet hatályát tisztázni kell, különösen a nyersanyagok helyzetének tekintetében: a 
rendes kereskedelmi csatornákon keresztül, korlátozás nélkül elérhető nyersanyagoknak 
továbbra is korlátozás nélkül elérhetőeknek kell lenniük, ezért egyértelműen ki kell ezeket 
zárni a rendelettervezetből. Ezenkívül a 2. cikk második bekezdését ki kell terjeszteni a 
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Nagojai Jegyzőkönyv 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott, folyamatban lévő 
tevékenységre és gyakorlatokra is.

Módosítás 112
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdaságra jellemző biológiai 
sokféleség, valamint egyedi megoldásokat 
igénylő sajátosságai és problémái miatt ez 
a rendelet nem vonatkozik az élelmiszerek 
és a mezőgazdaság genetikai forrásaira, 
amennyiben ezek a Nagojai Jegyzőkönyv 
4., 8c., 19. és 20. cikke szerinti jelenlegi 
vagy jövőbeni speciális eszközök hatálya 
alá tartoznak.

Or. de

Módosítás 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „katalógus”: a genetikai katalógus 
egyes fajokhoz tartozó egyedekből áll 
össze. A következő jelentőséggel bíró 
elemet a helyi populációk (honos fajták, 
ökotípusok, endemizmusok, változatok 
vagy akár alfajok) képezik. A genetikai 
katalógusok a nyomonkövethetőség 
tekintetében a DNS-szekvenálás 
technológiáján alapuló, elfogulatlan 
vonalkódmódszert igényelnek.

Or. en
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Módosítás 114
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „forgalomba hozatal”: adott termék 
első alkalommal történő hozzáférhetővé 
tétele a közösségi piacon;

Or. en

Indokolás

A „forgalomba hozatal” kifejezést jogi szempontból egyértelműsíteni kell. A javasolt 
meghatározás összhangban van különböző uniós jogszabályok – mint például a kozmetikai 
termékekre vonatkozó 1223/2009/EK rendelet, illetve a fogyasztóvédelmi és a termékek piaci 
felügyeletére vonatkozó rendeletekre irányuló javaslatok – forgalomba hozatalra vonatkozó 
meghatározásaival.

Módosítás 115
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. „nyomonkövethetőség”: a genetikai 
elemeket molekuláris szinten kell 
meghatározni, kellő felbontással, hogy 
lehetővé váljon eredetük és rendeltetésük 
egyértelmű meghatározása. Habár a 
nyomonkövethetőségre vonatkozó 
protokoll előírja, hogy valamennyi elem 
tekintetében megfelelően nyilván kell 
tartani az események sorát vagy a 
felhasználást, a genetikai elemek nyomon 
követhetőségéhez DNS-ujjlenyomatok 
alkalmazása szükséges.

Or. en
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Módosítás 116
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „hozzáférés”: genetikai források vagy 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek megszerzése a 
Nagojai Jegyzőkönyv valamely részes 
felének területén, az adott félnek a 
hozzáférésre és az előnymegosztásra 
vonatkozó hatályos belső jogi 
szabályozásával vagy szabályozási 
követelményeivel összhangban;

4. „hozzáférés”: genetikai források 
megszerzése a Nagojai Jegyzőkönyv 
valamely részes felének területén, az adott 
félnek a hozzáférésre és az 
előnymegosztásra vonatkozó hatályos 
belső jogi szabályozásával vagy 
szabályozási követelményeivel 
összhangban;

Or. en

Indokolás

A hagyományos ismeretek tagállami hatáskörbe tartoznak, és e rendeletnek nem kell 
vonatkoznia rájuk.

Módosítás 117
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „felhasználó”: genetikai forrásokat vagy 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismereteket felhasználó 
természetes vagy jogi személy;

5. „felhasználó”: genetikai forrásokat 
felhasználó természetes vagy jogi személy;

Or. en

Indokolás

A hagyományos ismeretek tagállami hatáskörbe tartoznak, és e rendeletnek nem kell 
vonatkoznia rájuk.
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Módosítás 118
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „kölcsönösen elfogadott feltételek”: a 
genetikai forrásokat vagy genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismereteket rendelkezésre bocsátó és az e 
forrásokat, illetve ismereteket felhasználó 
között létrejött szerződés, amely rögzíti a 
felhasználásból eredő előnyök igazságos és 
méltányos megosztásának különös 
feltételeit, és amely további feltételeket 
tartalmazhat e források, illetve ismeretek 
felhasználását illetően;

7. „kölcsönösen elfogadott feltételek”: a 
genetikai forrásokat rendelkezésre bocsátó 
és az e forrásokat, illetve ismereteket 
felhasználó között létrejött szerződés, 
amely rögzíti a felhasználásból eredő 
előnyök igazságos és méltányos 
megosztásának különös feltételeit, és 
amely további feltételeket tartalmazhat e 
források, illetve ismeretek felhasználását 
illetően;

Or. en

Indokolás

A hagyományos ismeretek tagállami hatáskörbe tartoznak, és e rendeletnek nem kell 
vonatkoznia rájuk.

Módosítás 119
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek”: egy bennszülött 
vagy helyi közösség olyan hagyományos 
ismeretei, amelyek a genetikai források 
használata szempontjából relevánsak és a 
genetikai források használatára irányadó, 
kölcsönösen elfogadott feltételekben 
ekként vannak meghatározva;

törölve
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Or. en

Indokolás

A hagyományos ismeretek tagállami hatáskörbe tartoznak, és e rendeletnek nem kell 
vonatkoznia rájuk.

Módosítás 120
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „jogellenesen beszerzett genetikai 
forrás”: olyan genetikai forrás és
genetikai forráshoz kapcsolódó 
hagyományos ismeret, amelyhez a 
származási országban a hozzáférésre és az 
előnymegosztásra irányadó nemzetközi és 
nemzeti jogi szabályozás vagy szabályozási 
követelmények, vagy a bennszülött és 
helyi közösségek alkalmazandó 
szokásjoga, protokolljai, illetve eljárásai 
megsértésével fértek hozzá.

Or. en

Indokolás

A megfogalmazás összhangban van a Nagojai Jegyzőkönyv 12. cikkével. A hagyományos 
ismeretekhez való hozzáférésre vonatkozó, megfelelő tájékoztatáson alapuló, érvényes 
előzetes beleegyezést nem lehet a bennszülött lakosság és helyi közösségek szokásjoga, 
protokolljai és eljárásai megsértésével szerezni, amit a nemzeti hatóságoknak figyelembe kell 
venniük a Jegyzőkönyv végrehajtása során.

Módosítás 121
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 8 b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b. „biokalózkodás”: jogellenesen 
beszerzett genetikai források vagy ilyen 
forrásokból származó termékek, illetve a 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
hasznosítása vagy későbbi forgalomba 
hozatala.

Or. en

Módosítás 122
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. „nyersanyag”: e rendelet 
alkalmazásában olyan genetikai forrás, 
amellyel kereskedelmi termékként 
szabadon lehet kereskedni.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy kiegészítsük a 2. cikkre vonatkozó 1. számú módosítást – amely 
tisztázza, hogy a rendes kereskedelmi csatornákon keresztül, korlátozás nélkül elérhető 
nyersanyagoknak továbbra is korlátozás nélkül elérhetőeknek kell lenniük, ezért egyértelműen 
ki kell ezeket zárni a rendelettervezetből –, javasoljuk a „nyersanyagok” meghatározásának 
beillesztését.

Módosítás 123
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 12 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. „kutatás és fejlesztés”: a genetikai 
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források genetikai vagy biokémiai 
összetételének vizsgálata és 
tanulmányozása, azzal a céllal, hogy 
ténymegállapításokat tegyenek és 
következtetéseket vonjanak le, az 
innovációk és gyakorlati alkalmazások 
kifejlesztését is ideértve. Ez nem 
vonatkozik az egészségügyi és biztonsági 
szabályozási követelményeknek való 
megfelelés érdekében végzett tudományos 
munkára.

Or. en

Indokolás

A „kutatás és fejlesztés” meghatározását a Nagojai Jegyzőkönyv összefüggésében kell 
használni. Szükség van azonban egy kiegészítő mondat beillesztésére annak érdekében, hogy a 
meghatározás esetleges félreértelmezését vagy az egészségügyi és biztonsági szabályozási 
követelményeknek való megfelelés érdekében végzett tesztekkel vagy tanulmányokkal való 
összekeverését elkerüljük.

Módosítás 124
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhasználók kellő gondossággal 
eljárva meggyőződnek arról, hogy a 
genetikai forrásokhoz és a hozzájuk 
kapcsolódó hagyományos ismeretekhez
való hozzáférés megfelel a hozzáférésre és 
az előnymegosztásra irányadó jogi 
szabályozásnak és szabályozási 
követelményeknek, és hogy – adott esetben 
– az előnyök a kölcsönösen elfogadott 
feltételeknek megfelelően, igazságosan és 
méltányosan kerülnek megosztásra. A 
felhasználók felkutatják, megőrzik és a 
későbbi felhasználóknak átadják a 
hozzáférés és az előnymegosztás
szempontjából releváns információkat.

(1) A felhasználók kellő gondossággal 
eljárva meggyőződnek arról, hogy a 
genetikai forrásokhoz való hozzáférés 
megfelel a hozzáférésre és az 
előnymegosztásra irányadó jogi 
szabályozásnak és szabályozási 
követelményeknek, és hogy – adott esetben 
– az előnyök a kölcsönösen elfogadott 
feltételeknek megfelelően, igazságosan és 
méltányosan kerülnek megosztásra. A 
felhasználók felkutatják, megőrzik és a 
későbbi felhasználóknak átadják a 
hozzáférés és az előnymegosztás 
szempontjából releváns információkat.
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Or. en

Indokolás

A hagyományos ismeretek tagállami hatáskörbe tartoznak, és e rendeletnek nem kell 
vonatkoznia rájuk.

Módosítás 125
Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Unió területén tilos a jogellenesen 
beszerzett genetikai források hasznosítása.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által bevezetett kellő gondosság rendszerét a genetikai források jogellenes 
felhasználására vonatkozó általános tiltásnak kell kísérnie. Ez megfordítja a bizonyítási 
terhet, ahogy az illegális fakereskedelem (95/2010/EU rendelet) és a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászat esetében már megtörtént, megkönnyítve a bírósági 
eljárást és a büntetés-végrehajtást az illetékes tagállami hatóságok számára.

Módosítás 126
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az első bekezdésben említett kellő 
gondosság nem vonatkozik egy eredeti 
forrásból kifejlesztett termék (pl. egy 
növény fajtái) további felhasználására, 
amennyiben a termék esetében 
hasznosítható genetikai forrásról van szó.

Or. de
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Módosítás 127
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A nemzeti joghatóságon kívüli 
területekről származó genetikai források 
esetében, illetve amennyiben nem 
állapítható meg a származási ország, vagy 
nincs lehetőség előzetes tájékoztatáson 
alapuló jóváhagyás megadására vagy 
beszerzésére, az új felhasználók –
mindaddig, amíg a Nagojai Jegyzőkönyv 
10. cikkének megfelelően létre nem jön az 
előnyök megosztására szolgáló globális 
multilaterális mechanizmus – az előnyök 
megosztását egy uniós előnymegosztási 
alapnak adják át, amely a biológiai 
sokféleség globális megőrzését szolgálja.

Or. en

Módosítás 128
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a genetikai forrásokhoz és a hozzájuk 
kapcsolódó hagyományos tudáshoz való 
hozzáférés időpontja és helye;

1. a genetikai forrásokhoz való hozzáférés 
időpontja és helye;

Or. en

Indokolás

A hagyományos ismeretek tagállami hatáskörbe tartoznak, és e rendeletnek nem kell 
vonatkoznia rájuk.
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Módosítás 129
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. a nemzetközileg elismert megfelelőségi 
bizonyítvány a Nagojai Jegyzőkönyv azon 
részes feleitől szerzett genetikai 
erőforrások esetében, amelyek a 
jegyzőkönyv 6. cikkének megfelelő módon 
szabályozták a genetikai forrásaikhoz való 
hozzáférést, vagy

Or. en

Módosítás 130
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a genetikai források, illetőleg a 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek leírása, beleértve 
a rendelkezésre álló egyedi azonosítókat is;

2. a genetikai források leírása, beleértve a 
rendelkezésre álló egyedi azonosítókat is;

Or. en

Indokolás

A hagyományos ismeretek tagállami hatáskörbe tartoznak, és e rendeletnek nem kell 
vonatkoznia rájuk.

Módosítás 131
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Esther de 
Lange
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a források, illetve az ismeretek 
megszerzésének közvetlen forrása, továbbá 
a genetikai forrásoknak, illetve a 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
ismereteknek a későbbi felhasználói;

3. a források, illetve az ismeretek 
megszerzésének közvetlen forrása;

Or. de

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

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. hozzáféréssel kapcsolatos határozatok
és kölcsönösen elfogadott feltételek, ha 
vannak ilyenek;

5. hozzáféréssel kapcsolatos engedélyek és 
kölcsönösen elfogadott feltételek, ha 
vannak ilyenek;

Or. de

Módosítás 133
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. hozzáféréssel kapcsolatos határozatok
és kölcsönösen elfogadott feltételek, ha 
vannak ilyenek;

5. hozzáféréssel kapcsolatos engedélyek és 
kölcsönösen elfogadott feltételek, ha 
vannak ilyenek;

Or. en
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Módosítás 134
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. hozzáféréssel kapcsolatos határozatok
és kölcsönösen elfogadott feltételek, ha 
vannak ilyenek;

5. hozzáféréssel kapcsolatos engedélyek és 
kölcsönösen elfogadott feltételek, ha 
vannak ilyenek;

Or. en

Indokolás

Az „engedély” kifejezés szerepel a Nagojai Jegyzőkönyv szóhasználatában és magában a 
rendeletben is. Ezért összhangba kell hozni a szóhasználatot a félreértések elkerülése végett.

Módosítás 135
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. hozzáféréssel kapcsolatos határozatok
és kölcsönösen elfogadott feltételek, ha 
vannak ilyenek;

5. hozzáféréssel kapcsolatos engedélyek és 
kölcsönösen elfogadott feltételek, ha 
vannak ilyenek;

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megfelelő hozzáférési engedélyt 
szereznek, kölcsönösen elfogadott 
feltételekben állapodnak meg, vagy 

c) megfelelő hozzáférési engedélyt 
szereznek, és kölcsönösen elfogadott 
feltételekben állapodnak meg, ha a 
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tartózkodnak a további használattól, ha a 
hozzáférés vélhetően nem volt 
összhangban a vonatkozó hozzáférési és 
előnymegosztási szabályozással vagy 
szabályozási követelményekkel.

hozzáférés vélhetően nem volt 
összhangban a vonatkozó hozzáférési és 
előnymegosztási szabályozással vagy 
szabályozási követelményekkel.

Or. de

Módosítás 137
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a felhasználó a megbízható 
gyűjteményeknek az 5. cikk (1) bekezdése 
szerinti uniós jegyzékében szereplő 
gyűjtemények valamelyikéből szerez 
genetikai forrást, akkor úgy kell tekinteni, 
hogy kellő gondossággal járt el a genetikai 
forrásokra és a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretekre
vonatkozó, a hozzáférés és az 
előnymegosztás szempontjából releváns 
információk felkutatása érdekében.

(4) Ha a felhasználó a megbízható 
gyűjteményeknek az 5. cikk (1) bekezdése 
szerinti uniós jegyzékében szereplő 
gyűjtemények valamelyikéből szerez 
genetikai forrást, akkor úgy kell tekinteni, 
hogy kellő gondossággal járt el a genetikai 
forrásokra vonatkozó, a hozzáférés és az 
előnymegosztás szempontjából releváns 
információk felkutatása érdekében.

Or. en

Indokolás

A hagyományos ismeretek tagállami hatáskörbe tartoznak, és e rendeletnek nem kell 
vonatkoznia rájuk.

Módosítás 138
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a felhasználó a megbízható (4) Ha a felhasználó a gyűjteményeknek az 
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gyűjteményeknek az 5. cikk (1) bekezdése 
szerinti uniós jegyzékében szereplő 
gyűjtemények valamelyikéből szerez 
genetikai forrást, akkor úgy kell tekinteni, 
hogy kellő gondossággal járt el a genetikai 
forrásokra és a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretekre 
vonatkozó, a hozzáférés és az 
előnymegosztás szempontjából releváns 
információk felkutatása érdekében.

5. cikk (1) bekezdése szerinti uniós 
jegyzékében szereplő gyűjtemények 
valamelyikéből szerez genetikai forrást, 
akkor úgy kell tekinteni, hogy kellő 
gondossággal járt el a genetikai forrásokra 
és a genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretekre vonatkozó, a 
hozzáférés és az előnymegosztás 
szempontjából releváns információk 
felkutatása érdekében.

Or. en

Indokolás

A „gyűjtemények uniós jegyzéke” kifejezéshez fűzött módosítás a (19) 
preambulumbekezdésben javasolt korábbi módosításokat követi.

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

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az e cikk (1)–(3) bekezdéseiben 
említett kötelezettségek csak abban az 
esetben alkalmazandók a későbbi 
felhasználókra, ha azok hozzáférése a 
genetikai forrásokhoz és felhasználásuk 
ugyanolyan módon történik, mint az első 
felhasználó esetében.

Or. de

Módosítás 140
Sophie Auconie

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben a genetikai forrásokat 
egy forgalomba hozott új növényfajtában 
alkalmazzák, az (1)–(3) bekezdésben előírt 
kötelezettségek nem vonatkoznak ezen új 
növényfajta felhasználóira. A genetikai 
forrást alkalmazó első felhasználóra 
vonatkozó kötelezettségek alól ezért 
mentesülnek.

Or. fr

Indokolás

A 4. cikket nem igazították hozzá a vetőmag-ágazatok terén végzett kutatásokhoz. Egy új 
növényfajta létrehozásához a nemesítők genetikai forrásokat használnak (beleértve a 
forgalomba hozott növényfajtákat is), ezért ezek e rendelet hatálya alá tartoznak. Mivel a 
jegyzőkönyv nemesítők általi tiszteletben tartását már a forgalomba hozatal előtt ellenőrzik, a 
növényfajtát kutatási célokra használó személyeket mentesíteni kell e követelmények alól.

Módosítás 141
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk törölve
Megbízható uniós gyűjtemények
(1) A Bizottság létrehozza és fenntartja a 
megbízható gyűjtemények uniós jegyzékét. 
A jegyzék internetalapú, a felhasználók 
számára könnyen hozzáférhető, és a 
genetikai források azon gyűjteményeit 
sorolja fel, amelyekről megállapítást 
nyert, hogy megfelelnek a megbízható 
uniós gyűjtemény kritériumainak.
(2) A joghatósága alá tartozó gyűjtemény 
kapcsán kérelemmel megkeresett tagállam 
mérlegeli az adott gyűjteménynek a 
megbízható gyűjtemények uniós 
jegyzékébe való felvételét. Miután 
ellenőrizte, hogy a gyűjtemény megfelel a 
(3) bekezdésben foglalt kritériumoknak, a 
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tagállam haladéktalanul értesíti a 
Bizottságot a gyűjtemény nevéről, 
elérhetőségéről és jellegéről. A Bizottság a 
beérkezett információkat haladéktalanul 
felveszi a megbízható gyűjtemények uniós 
jegyzékébe.
(3) Egy gyűjteménynek a megbízható 
gyűjtemények uniós jegyzékébe való 
felvételéhez a gyűjtemény tulajdonosának 
bizonyítania kell képességét, hogy:
a) szabványosított eljárásokat 
alkalmazzon a genetikai forrásokból álló 
minták és kapcsolódó információk más 
gyűjteményekkel való cseréjére, továbbá 
genetikai forrásokból álló minták és 
kapcsolódó információk harmadik 
személyek részére, használat céljára 
történő átadására;
b) genetikai forrásokat és kapcsolódó 
információkat csak olyan dokumentáció 
kíséretében adjon át használat céljára 
harmadik személynek, amely bizonyítja, 
hogy a forrásokhoz és az információkhoz 
a jogi követelményekkel és – adott esetben 
– az előnyök igazságos és méltányos 
megosztására irányadó, kölcsönösen 
elfogadott feltételekkel összhangban 
fértek hozzá;
c) nyilvántartást vezessen minden olyan, 
genetikai forrásból vett mintáról és 
kapcsolódó információról, amely 
harmadik személynek használat céljára 
átadásra kerül;
d) a genetikai források harmadik 
személyeknek átadott mintáit egyedi 
azonosítóval lássa el;
e) a genetikai forrásokból álló minták és 
kapcsolódó információk más 
gyűjteményekkel való cseréjét megfelelő 
nyomonkövetési és figyelemmel kísérési 
eszközök alkalmazásával bonyolítsa le.
(4) A tagállamok rendszeresen ellenőrzik, 
hogy a megbízható gyűjtemények uniós 
jegyzékében szereplő, joghatóságuk alá 
tartozó gyűjtemények mindegyike 
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ténylegesen alkalmazza a (3) bekezdés 
szerinti intézkedéseket.
A tagállamok haladéktalanul értesítik a 
Bizottságot, ha a megbízható 
gyűjtemények uniós jegyzékében szereplő, 
joghatóságuk alá tartozó gyűjtemények 
valamelyike már nem felel meg a (3) 
bekezdésben foglaltaknak.
(5) Ha megállapítást nyer, hogy a 
megbízható gyűjtemények uniós 
jegyzékében szereplő gyűjtemények 
valamelyike nem alkalmazza a (3) 
bekezdés szerinti intézkedéseket, akkor az 
érintett tagállam a szóban forgó 
gyűjtemény tulajdonosával egyeztetve 
haladéktalanul korrekciós intézkedéseket 
határoz meg.
A Bizottság a megbízható gyűjtemények 
uniós jegyzékéből törli az olyan 
gyűjteményt, amelyről – különösen a (4) 
bekezdés alapján rendelkezésre bocsátott 
információk alapján – azt állapítja meg, 
hogy a (3) bekezdésben foglaltaknak a 
megbízható gyűjtemények uniós 
jegyzékében szereplő gyűjtemény általi 
teljesítése jelentős vagy tartós 
nehézségekbe ütközik.
(6) A Bizottság felhatalmazást kap az e 
cikk (1)–(5) bekezdésének végrehajtására 
vonatkozó eljárások meghatározásához 
szükséges jogi aktusok elfogadására. E 
végrehajtási aktusokat a 15. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 142
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Megbízható uniós gyűjtemények Jegyzett uniós gyűjtemények

Or. en

Indokolás

A „gyűjtemények uniós jegyzéke” kifejezéshez fűzött módosítás a (19) 
preambulumbekezdésben javasolt korábbi módosításokat követi.

Módosítás 143
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság létrehozza és fenntartja a
megbízható gyűjtemények uniós jegyzékét.
A jegyzék internetalapú, a felhasználók 
számára könnyen hozzáférhető, és a 
genetikai források azon gyűjteményeit 
sorolja fel, amelyekről megállapítást nyert, 
hogy megfelelnek a megbízható uniós 
gyűjtemény kritériumainak.

(1) A Bizottság létrehozza és fenntartja a
gyűjtemények uniós jegyzékét. A jegyzék 
internetalapú, a felhasználók számára 
könnyen hozzáférhető, és a genetikai 
források azon gyűjteményeit sorolja fel, 
amelyekről megállapítást nyert, hogy 
megfelelnek a jegyzett uniós gyűjtemény 
kritériumainak.

Or. en

Indokolás

A „gyűjtemények uniós jegyzéke” kifejezéshez fűzött módosítás a (19) 
preambulumbekezdésben javasolt korábbi módosításokat követi.

Módosítás 144
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A joghatósága alá tartozó gyűjtemény (2) A joghatósága alá tartozó gyűjtemény
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kapcsán kérelemmel megkeresett tagállam 
mérlegeli az adott gyűjteménynek a
megbízható gyűjtemények uniós 
jegyzékébe való felvételét. Miután 
ellenőrizte, hogy a gyűjtemény megfelel a
(3) bekezdésben foglalt kritériumoknak, a 
tagállam haladéktalanul értesíti a 
Bizottságot a gyűjtemény nevéről,
elérhetőségéről és jellegéről. A Bizottság a 
beérkezett információkat haladéktalanul 
felveszi a megbízható gyűjtemények uniós 
jegyzékébe.

tulajdonosa által kérelemmel megkeresett 
tagállam mérlegeli az adott gyűjteménynek
vagy egy részének a gyűjtemények uniós 
jegyzékébe való felvételét. Miután 
ellenőrizte, hogy a gyűjtemény megfelel a
(3) bekezdésben foglalt kritériumoknak, a 
tagállam haladéktalanul értesíti a 
Bizottságot a gyűjtemény nevéről, 
elérhetőségéről és jellegéről. A Bizottság a 
beérkezett információkat haladéktalanul 
felveszi a jegyzett gyűjtemények uniós 
jegyzékébe.

Or. en

Indokolás

A „vagy egy részének” kifejezés beillesztése azt tükrözi, hogy a meglévő nyilvános 
gyűjteményeknek csupán egy kis része felel meg a megbízható/jegyzett uniós gyűjteményekre 
vonatkozó rendelet követelményeinek. A „gyűjtemények uniós jegyzéke” kifejezéshez fűzött 
módosítás a (19) preambulumbekezdésben javasolt korábbi módosításokat követi.

Módosítás 145
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egy gyűjteménynek a megbízható 
gyűjtemények uniós jegyzékébe való 
felvételéhez a gyűjtemény tulajdonosának 
bizonyítania kell képességét, hogy:

(3) Egy gyűjteménynek a megbízható 
gyűjtemények uniós jegyzékébe való 
felvételéhez a gyűjtemény tulajdonosának
azon példányok tekintetében, amelyekhez 
e rendelet 2. cikke értelmében történik 
hozzáférés, bizonyítania kell képességét, 
hogy:

Or. en

Indokolás

Az 5. cikk hatályának ilyen értelmű korlátozásával csak azok a minták felelnek meg a 4. cikk 
(4) bekezdése rendelkezéseinek, amelyekhez a Nagojai Jegyzőkönyv hatálybalépését követően 
történik hozzáférés.
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Módosítás 146

Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rendszeresen ellenőrzik, 
hogy a megbízható gyűjtemények uniós 
jegyzékében szereplő, joghatóságuk alá 
tartozó gyűjtemények mindegyike 
ténylegesen alkalmazza a (3) bekezdés 
szerinti intézkedéseket.

A tagállamok rendszeresen ellenőrzik, 
hogy a gyűjtemények uniós jegyzékében 
szereplő, joghatóságuk alá tartozó 
gyűjtemények mindegyike ténylegesen 
alkalmazza a (3) bekezdés szerinti 
intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

A „gyűjtemények uniós jegyzéke” kifejezéshez fűzött módosítás a (19) 
preambulumbekezdésben javasolt korábbi módosításokat követi.

Módosítás 147
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha megállapítást nyer, hogy a megbízható
gyűjtemények uniós jegyzékében szereplő 
gyűjtemények valamelyike nem 
alkalmazza a (3) bekezdés szerinti 
intézkedéseket, akkor az érintett tagállam a 
szóban forgó gyűjtemény tulajdonosával 
egyeztetve haladéktalanul korrekciós 
intézkedéseket határoz meg.

Ha megállapítást nyer, hogy a 
gyűjtemények uniós jegyzékében szereplő 
gyűjtemények valamelyike nem 
alkalmazza a (3) bekezdés szerinti 
intézkedéseket, akkor az érintett tagállam a 
szóban forgó gyűjtemény tulajdonosával 
egyeztetve haladéktalanul korrekciós 
intézkedéseket határoz meg.

Or. en



PE513.008v01-00 48/74 AM\937380HU.doc

HU

Indokolás

A „gyűjtemények uniós jegyzéke” kifejezéshez fűzött módosítás a (19) 
preambulumbekezdésben javasolt korábbi módosításokat követi.

Módosítás 148
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a megbízható gyűjtemények 
uniós jegyzékéből törli az olyan 
gyűjteményt, amelyről – különösen a (4) 
bekezdés alapján rendelkezésre bocsátott 
információk alapján – azt állapítja meg, 
hogy a (3) bekezdésben foglaltaknak a 
megbízható gyűjtemények uniós 
jegyzékében szereplő gyűjtemény általi 
teljesítése jelentős vagy tartós 
nehézségekbe ütközik.

A Bizottság a gyűjtemények uniós 
jegyzékéből törli az olyan gyűjteményt, 
amelyről – különösen a (4) bekezdés 
alapján rendelkezésre bocsátott 
információk alapján – azt állapítja meg, 
hogy a (3) bekezdésben foglaltaknak a 
gyűjtemények uniós jegyzékében szereplő 
gyűjtemény általi teljesítése jelentős vagy 
tartós nehézségekbe ütközik.

Or. en

Indokolás

A „gyűjtemények uniós jegyzéke” kifejezéshez fűzött módosítás a (19) 
preambulumbekezdésben javasolt korábbi módosításokat követi.

Módosítás 149
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap az e 
cikk (1)–(5) bekezdésének végrehajtására 
vonatkozó eljárások meghatározásához 
szükséges jogi aktusok elfogadására. E 
végrehajtási aktusokat a 15. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 

(6) A Bizottság jogi aktusokat fogad el az 
e cikk (1)–(5) bekezdésének végrehajtására 
vonatkozó eljárások meghatározása 
érdekében, valamint a célból, hogy a 
Nagojai Jegyzőkönyv globális 
végrehajtásának támogatása érdekében 
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eljárással kell elfogadni. megfontolja a harmadik országokban 
található, a megbízható uniós gyűjtemény 
kritériumainak megfelelő gyűjtemények 
bejegyzésére irányuló eljárások 
kialakítását. E végrehajtási aktusokat a 15. 
cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A megbízható gyűjteményekre irányuló javaslatba be kell illeszteni egy olyan mechanizmust, 
amely lehetővé teszi a tagállamok és a Bizottság számára annak megfontolását, hogy ezt az 
elemet esetlegesen az Unión kívüli gyűjteményekre is alkalmazza. Ez tükrözi a gyűjtemények 
között fennálló partnerségeket, és támogatja a nemzetközi együttműködést.

Módosítás 150
Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap az e 
cikk (1)–(5) bekezdésének végrehajtására 
vonatkozó eljárások meghatározásához 
szükséges jogi aktusok elfogadására. E 
végrehajtási aktusokat a 15. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással kell elfogadni.

(6) A Bizottság felhatalmazást kap az e 
cikk (1)–(5) bekezdésének végrehajtására 
vonatkozó eljárások meghatározásához 
szükséges jogi aktusok elfogadására, 
valamint arra, hogy a Nagojai 
Jegyzőkönyv globális végrehajtásának 
támogatása érdekében a harmadik
országokban található, a megbízható 
uniós gyűjtemény kritériumainak 
megfelelő gyűjtemények bejegyzésére 
irányuló eljárásokkal kapcsolatban 
javaslatokat tegyen. E végrehajtási 
aktusokat a 15. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás magától értetődő, de az állandó képviselettől érkezett. Érkezett onnan még két 
másik módosítás is, azok azonban a teljes mezőgazdasági ágazat kizárását vonták volna 
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maguk után. Ez semmiképpen sem lehet a cél – főleg mivel nem tudhatom biztosan, pontosan 
milyen következményei lennének egy ilyen hatalmas ágazat kizárásának. Valószínűleg jobb, 
ha a módosításokat beépítjük a tanácsi javaslatba: ily módon a háromoldalú egyeztetés során 
még támogathatjuk őket.

Módosítás 151
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság hozzáférési és 
előnymegosztási kapcsolattartó pontot jelöl 
ki a genetikai forrásokhoz és a hozzájuk 
kapcsolódó hagyományos ismeretekhez
hozzáférni kívánó uniós illetőségű 
kérelmezők tájékoztatására, valamint a 
biológiai sokféleségről szóló egyezmény 
Titkárságával való kapcsolattartásra.

(3) A Bizottság hozzáférési és 
előnymegosztási kapcsolattartó pontot jelöl 
ki a genetikai forrásokhoz hozzáférni 
kívánó uniós illetőségű kérelmezők 
tájékoztatására, valamint a biológiai 
sokféleségről szóló egyezmény 
Titkárságával való kapcsolattartásra.

Or. en

Indokolás

A hagyományos ismeretek tagállami hatáskörbe tartoznak, és e rendeletnek nem kell 
vonatkoznia rájuk.

Módosítás 152
Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság által kijelölt, a 3. pontban 
említett kapcsolattartási pont biztosítja a 
338/97/EK rendelet szerint létrehozott 
illetékes uniós szervekkel és az ugyanezen 
rendeletet végrehajtó nemzeti 
hatóságokkal folytatott konzultációt.

Or. en
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Indokolás

A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított 
védelemről szóló 338/97/EK rendelet a vadon élő állatok és növények kereskedelméről szóló 
uniós rendeletként közismert. A CITES és a Nagojai Jegyzőkönyv végrehajtásáért felelős 
nemzeti hatóságok közötti hatékony koordinációt biztosító mechanizmus kialakítása 
elengedhetetlen az illegális és a fenntarthatatlan kereskedelem hatékony kezeléséhez.

Módosítás 153
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok és a Bizottság a genetikai 
források és genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek
használatával járó kutatás céljára 
közfinanszírozásban részesülőket arra 
kötelezik, hogy nyilatkozatban vállalják, 
hogy a 4. cikkben foglaltaknak 
megfelelően kellő gondossággal járnak el.

(1) A tagállamok és a Bizottság a genetikai 
források használatával járó kutatás céljára 
közfinanszírozásban részesülőket arra 
kötelezik, hogy nyilatkozatban vállalják, 
hogy a 4. cikkben foglaltaknak 
megfelelően kellő gondossággal járnak el.

Or. en

Indokolás

A hagyományos ismeretek tagállami hatáskörbe tartoznak, és e rendeletnek nem kell 
vonatkoznia rájuk.

Módosítás 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok és a Bizottság a
genetikai források és genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
használatával járó kutatás céljára 
közfinanszírozásban részesülőket arra 

(1) A genetikai források és/vagy a
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek használatával járó 
kutatás céljára közfinanszírozásban
részesülők a finanszírozás jóváhagyását 
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kötelezik, hogy nyilatkozatban vállalják, 
hogy a 4. cikkben foglaltaknak 
megfelelően kellő gondossággal járnak el.

követően nyilatkozatot tesznek a 
finanszírozó hatóság számára arról, hogy 
a 4. cikk szerinti kötelezettségeiket 
teljesítik vagy már teljesítették.

Or. en

Módosítás 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felhasználók a 6. cikk (1) bekezdése 
szerinti illetékes hatóságoknak 
nyilatkozatot tesznek arról, hogy genetikai 
források vagy genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
segítségével kifejlesztett termék 
forgalomba hozatalának 
engedélyeztetésekor, illetőleg – ha a 
forgalomba hozatal nem engedélyköteles –
forgalomba hozatalakor a 4. cikkben 
foglaltaknak megfelelően kellő 
gondossággal jártak el.

(2) A genetikai források vagy a genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretek felhasználása révén kifejlesztett 
termék forgalomba hozatalának 
engedélyezését kérő felhasználókat a 
tagállamok és a Bizottság arra kötelezik, 
hogy tegyenek nyilatkozatot arról, illetve 
bizonyítsák, hogy a 4. cikkben előírt 
kötelezettségeiket teljesítették.  Ezen 
információnak a termék forgalomba
hozatalát megelőző megadását akkor is 
előírják, ha a forgalomba hozatal nem 
engedélyköteles.

Or. en

Módosítás 156
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felhasználók a 6. cikk (1) bekezdése 
szerinti illetékes hatóságoknak 
nyilatkozatot tesznek arról, hogy genetikai 
források vagy genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 

(2) A felhasználók a 6. cikk (1) bekezdése 
szerinti illetékes hatóságoknak 
nyilatkozatot tesznek arról, hogy genetikai
források vagy genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
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segítségével kifejlesztett termék 
forgalomba hozatalának 
engedélyeztetésekor, illetőleg – ha a 
forgalomba hozatal nem engedélyköteles –
forgalomba hozatalakor a 4. cikkben 
foglaltaknak megfelelően kellő 
gondossággal jártak el.

segítségével kifejlesztett termék 
forgalomba hozatalának 
engedélyeztetésekor, illetőleg – ha a 
forgalomba hozatal nem engedélyköteles –
forgalomba hozatalakor a 4. cikkben 
foglaltaknak megfelelően kellő 
gondossággal jártak el. Ez a nyilatkozat 
nem szükséges, amennyiben a felhasznált 
genetikai forrás származási országa nem 
ír elő a Nagojai Jegyzőkönyv 6. cikke 
szerinti „előzetes tájékoztatáson alapuló 
jóváhagyási eljárást” és kölcsönös 
megállapodást. 

Or. de

Módosítás 157
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felhasználók a 6. cikk (1) bekezdése 
szerinti illetékes hatóságoknak 
nyilatkozatot tesznek arról, hogy genetikai 
források vagy genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek
segítségével kifejlesztett termék 
forgalomba hozatalának 
engedélyeztetésekor, illetőleg – ha a 
forgalomba hozatal nem engedélyköteles –
forgalomba hozatalakor a 4. cikkben 
foglaltaknak megfelelően kellő 
gondossággal jártak el.

(2) A felhasználók a 6. cikk (1) bekezdése 
szerinti illetékes hatóságoknak 
nyilatkozatot tesznek arról, hogy genetikai 
források segítségével kifejlesztett termék 
forgalomba hozatalának 
engedélyeztetésekor, illetőleg – ha a 
forgalomba hozatal nem engedélyköteles –
forgalomba hozatalakor a 4. cikkben 
foglaltaknak megfelelően kellő 
gondossággal jártak el.

Or. en

Indokolás

A hagyományos ismeretek tagállami hatáskörbe tartoznak, és e rendeletnek nem kell 
vonatkoznia rájuk.
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Módosítás 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságok az (1) és a (2)
bekezdés alapján hozzájuk beérkezett 
információkat kétévente továbbítják a
Bizottsághoz. A Bizottság összefoglalja a 
beérkezett információkat, és a
hozzáféréssel és az előnyök megosztásával 
foglalkozó információs központ 
rendelkezésére bocsátja őket.

(3) Az illetékes hatóságok az (1) és a (2) 
bekezdés alapján hozzájuk beérkezett 
információkat továbbítják a hozzáféréssel 
és az előnyök megosztásával foglalkozó 
információs központnak, a Bizottságnak 
és/vagy az érintett állam hatóságainak.

Or. en

Módosítás 159
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 8. cikk törölve
Bevált megoldások
(1) Bármely felhasználói egyesület a 
Bizottsághoz kérelemmel fordulhat általa 
kifejlesztett vagy felügyelt eljárások, 
eszközök vagy technikák egy adott 
kombinációjának bevált megoldásként 
való elismertetése céljából. A kérelmet 
bizonyítékokkal és információkkal alá kell 
támasztani.
(2) Ha a Bizottság – a felhasználói 
egyesület által benyújtott információk és 
bizonyítékok alapján – az eljárások, 
eszközök vagy technikák adott 
kombinációjáról azt állapítja meg, hogy a 
kombináció, amennyiben a felhasználó 
azt megfelelően alkalmazza, lehetővé teszi, 
hogy a felhasználó teljesítse a 4. és a 7. 
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cikk szerinti kötelezettségeit, akkor a 
kombinációt a Bizottság bevált 
megoldásként elismeri.
(3) Az a felhasználói egyesület, amelynek 
bevált megoldása a (2) bekezdésnek 
megfelelően elismerést nyert, a bevált 
megoldás minden változásáról vagy 
aktualizálásáról tájékoztatja a Bizottságot.
(4) Ha a tagállamok illetékes hatóságaitól 
vagy más forrásból származó bizonyítékok 
tanúsága szerint több alkalommal 
előfordult, hogy a bevált megoldást 
alkalmazó felhasználók nem tettek eleget 
az e rendelet szerinti kötelezettségeiknek, 
akkor a Bizottság az érintett felhasználói 
egyesülettel egyeztetésben megvizsgálja, 
hogy az ismételt mulasztások a bevált 
megoldás esetleges hiányosságaira 
utalnak-e.
(5) A Bizottság a bevált megoldás 
elismerését visszavonja, ha azt állapítja 
meg, hogy a bevált megoldásban 
bekövetkezett változások miatt kétséges, 
hogy a 4. és a 7. cikkben foglalt 
feltételeket a felhasználók teljesíteni 
tudják-e, vagy ha a felhasználók 
ismétlődő mulasztásai e megoldás 
hiányosságaival hozhatók összefüggésbe.
(6) A Bizottság az elismert bevált 
megoldásokról internetalapú 
nyilvántartást hoz létre, és azt 
naprakészen tartja. A nyilvántartás egyik 
része a Bizottság által a (2) bekezdésnek 
megfelelően elismert bevált megoldásokat, 
egy másik része pedig a Nagojai 
Jegyzőkönyv 20. cikkének (2) bekezdése 
alapján elfogadott bevált megoldásokat 
tartalmazza.
(7) A Bizottság felhatalmazást kap az e 
cikk (1)–(5) bekezdésének végrehajtására 
vonatkozó eljárások meghatározásához 
szükséges jogi aktusok elfogadására. E 
végrehajtási aktusokat a 15. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással kell elfogadni.
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Or. en

Módosítás 160
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
ellenőrzéseket rendszeresen felülvizsgált, 
kockázatalapú megközelítést alkalmazó 
terv szerint kell elvégezni. E 
kockázatalapú megközelítés 
kidolgozásakor a tagállamok figyelembe 
veszik, hogy az e rendelet 8. cikkének (2) 
bekezdése vagy a Nagojai Jegyzőkönyv 20. 
cikkének (2) bekezdése alapján elismert 
bevált megoldásoknak a felhasználók 
általi alkalmazása növeli a felhasználói 
jogkövetés esélyét.

törölve

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
ellenőrzéseket rendszeresen felülvizsgált, 
kockázatalapú megközelítést alkalmazó 
terv szerint kell elvégezni. E 
kockázatalapú megközelítés 
kidolgozásakor a tagállamok figyelembe 
veszik, hogy az e rendelet 8. cikkének (2) 
bekezdése vagy a Nagojai Jegyzőkönyv 20. 
cikkének (2) bekezdése alapján elismert 
bevált megoldásoknak a felhasználók általi 
alkalmazása növeli a felhasználói 

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
ellenőrzéseket rendszeresen felülvizsgált, 
kockázatalapú megközelítést alkalmazó 
terv szerint kell elvégezni, amelynek
legfontosabb alapelveit a Bizottság a 15. 
cikk (2) bekezdése szerinti eljárás során 
határozza meg. E megközelítés során a 
tagállamok figyelembe veszik, hogy az e 
rendelet 8. cikkének (2) bekezdése vagy a 
Nagojai Jegyzőkönyv 20. cikkének (2) 
bekezdése alapján elismert bevált 
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jogkövetés esélyét. megoldásoknak a felhasználók általi 
alkalmazása növeli a felhasználói 
jogkövetés esélyét.

Or. de

Módosítás 162
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
ellenőrzéseket rendszeresen felülvizsgált, 
kockázatalapú megközelítést alkalmazó 
terv szerint kell elvégezni. E kockázatalapú 
megközelítés kidolgozásakor a tagállamok
figyelembe veszik, hogy az e rendelet 8. 
cikkének (2) bekezdése vagy a Nagojai 
Jegyzőkönyv 20. cikkének (2) bekezdése 
alapján elismert bevált megoldásoknak a 
felhasználók általi alkalmazása növeli a 
felhasználói jogkövetés esélyét.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
ellenőrzéseket rendszeresen felülvizsgált, 
kockázatalapú megközelítést alkalmazó 
terv szerint kell elvégezni. E kockázatalapú 
megközelítés kidolgozásakor az 
alapelveket a Bizottság határozza meg a 
15. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban. E 
megközelítésnek figyelembe kell vennie, 
hogy az e rendelet 8. cikkének (2) 
bekezdése vagy a Nagojai Jegyzőkönyv 20. 
cikkének (2) bekezdése alapján elismert 
bevált megoldásoknak a felhasználók általi 
alkalmazása növeli a felhasználói 
jogkövetés esélyét.

Or. en

Módosítás 163
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
ellenőrzéseket rendszeresen felülvizsgált, 
kockázatalapú megközelítést alkalmazó 
terv szerint kell elvégezni. E

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
ellenőrzéseket rendszeresen felülvizsgált, 
kockázatalapú megközelítést alkalmazó 
terv szerint kell elvégezni, amely 
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kockázatalapú megközelítés 
kidolgozásakor a tagállamok figyelembe
veszik, hogy az e rendelet 8. cikkének (2) 
bekezdése vagy a Nagojai Jegyzőkönyv 20. 
cikkének (2) bekezdése alapján elismert 
bevált megoldásoknak a felhasználók általi 
alkalmazása növeli a felhasználói 
jogkövetés esélyét.

megközelítés alapelveit a Bizottság 
állapítja meg a 15. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban. E
megközelítésnek figyelembe kell vennie, 
hogy az e rendelet 8. cikkének (2) 
bekezdése vagy a Nagojai Jegyzőkönyv 20. 
cikkének (2) bekezdése alapján elismert 
bevált megoldásoknak a felhasználók általi 
alkalmazása növeli a felhasználói 
jogkövetés esélyét.

Or. en

Indokolás

Az Unión belüli piaci torzulások elkerülése érdekében a kockázatalapú megközelítést – vagy 
legalábbis annak alapelveit – a Bizottságnak kell központilag kidolgoznia.

Módosítás 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ellenőrzésekre kerülhet sor, ha egy 
illetékes hatóság releváns – akár harmadik 
felek megalapozott aggályaiból származó –
információkkal rendelkezik e rendeletnek 
egy felhasználó általi be nem tartását 
illetően.

(3) Ellenőrzésekre kerül sor, ha egy 
illetékes hatóság releváns – akár harmadik 
felek megalapozott aggályaiból származó –
információkkal rendelkezik e rendeletnek 
egy felhasználó általi be nem tartását 
illetően.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzések (4) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzések 
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magukban foglalják legalább a 
következőket:

magukban foglalják a következőket:

Or. de

Módosítás 166
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzések
magukban foglalják legalább a 
következőket:

(4) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzések a 
következőket foglalják magukban:

Or. en

Módosítás 167
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) szúrópróbaszerű ellenőrzések, beleértve 
a helyszíni ellenőrzéseket is;

c) szúrópróbaszerű ellenőrzések;

Or. de

Módosítás 168
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok a nemzetközileg 
elismert megfelelőségi bizonyítványt 

(5) Az illetékes hatóságok a nemzetközileg 
elismert megfelelőségi bizonyítványt 



PE513.008v01-00 60/74 AM\937380HU.doc

HU

elfogadják annak bizonyítékául, hogy a 
hatálya alá tartozó genetikai forráshoz való 
hozzáférés előzetes tájékoztatáson alapuló 
jóváhagyással történt, és hogy 
megállapításra kerültek kölcsönösen 
elfogadott feltételek, összhangban a 
Nagojai Jegyzőkönyv azon részes felének a 
hozzáférésre és az előnymegosztásra 
vonatkozó belső jogi szabályozásával és 
szabályozási követelményeivel, amely 
előzetes tájékoztatáson alapuló 
jóváhagyását adta.

elfogadják annak bizonyítékául, hogy a 
hatálya alá tartozó genetikai forráshoz való 
hozzáférés előzetes tájékoztatáson alapuló 
jóváhagyással történt, és hogy 
megállapításra kerültek kölcsönösen 
elfogadott feltételek, összhangban a 
Nagojai Jegyzőkönyv azon részes felének a 
hozzáférésre és az előnymegosztásra 
vonatkozó belső jogi szabályozásával és 
szabályozási követelményeivel, amely 
előzetes tájékoztatáson alapuló 
jóváhagyását adta. Abban az esetben, ha 
nem áll rendelkezésre nemzetközileg 
elismert megfelelőségi bizonyítvány, a 
megfelelőség más jogilag elismert formái 
is elegendő bizonyítékul szolgálnak arra, 
hogy az érintett genetikai forrásokat 
jogszerűen szerezték be, valamint hogy a 
kölcsönösen elfogadott feltételeket 
megteremtették.

Or. en

Módosítás 169
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A végrehajtási szabályok a 7. cikk, 
valamint a 9–11. cikkek szerinti 
eljárásokkal kapcsolatban eljárási 
biztosítékokat határoznak meg.

Or. en

Indokolás

A tisztességes eljárás jogi elvének és a Nagojai Jegyzőkönyvnek megfelelően elengedhetetlen, 
hogy a szabályozás alanyait megillető jogok védelme érdekében a rendeletbe olyan eljárási 
biztosítékok és folyamatok kerüljenek, mint például a meghallgatáshoz való jog, valamint a 7. 
cikk és a 9–11. cikkek szerint hozott határozatok elleni fellebbezéshez való jog, különösen 
mivel a nemteljesítést hatékony és visszatartó erejű szankciókkal büntetik.
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Módosítás 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A felhasználók minden szükséges 
segítséget megadnak az (1) bekezdés 
szerinti ellenőrzések elvégzésének 
elősegítéséhez, különösen a 
létesítményekbe való bejárás lehetősége, 
valamint az iratokba és a 
nyilvántartásokba való betekintés 
tekintetében.

(6) A felhasználók minden szükséges 
segítséget megadnak az (1) bekezdés 
szerinti ellenőrzések elvégzésének 
elősegítéséhez.

Or. en

Módosítás 171
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenkívül a feltárt hiányosságok 
természetétől függően a tagállamok 
azonnali ideiglenes intézkedéseket 
hozhatnak, ideértve többek között a 
jogellenesen szerzett genetikai források 
elkobzását és egyes, használatot 
megvalósító tevékenységek felfüggesztését 
is.

Ezenkívül a feltárt hiányosságok 
természetétől függően a tagállamok 
azonnali ideiglenes intézkedéseket 
hozhatnak, ideértve többek között a 
jogellenesen szerzett genetikai források 
elkobzását és egyes, használatot 
megvalósító tevékenységek felfüggesztését 
is. Ezeknek az ideiglenes intézkedéseknek 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük.

Or. en

Indokolás

A 11. cikk (2) bekezdésében előírtak szerint egyértelművé kell tenni, hogy a hatékony, arányos 
és visszatartó erejű szankciók elvét az ideiglenes intézkedések esetén is alkalmazni kell. 
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Módosítás 172
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenkívül a feltárt hiányosságok 
természetétől függően a tagállamok 
azonnali ideiglenes intézkedéseket 
hozhatnak, ideértve többek között a 
jogellenesen szerzett genetikai források 
elkobzását és egyes, használatot 
megvalósító tevékenységek felfüggesztését 
is.

Ezenkívül a feltárt hiányosságok 
természetétől függően a tagállamok 
azonnali ideiglenes intézkedéseket 
hozhatnak, ideértve többek között a 
jogellenesen szerzett genetikai források 
elkobzását és egyes, használatot 
megvalósító tevékenységek felfüggesztését 
is. Az ilyen ideiglenes intézkedéseknek 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat 11. cikk (2) bekezdésében is előírt módon egyértelművé kell tenni, hogy a 
hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók elvét az ideiglenes intézkedések esetén is 
alkalmazni kell. 

Módosítás 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenkívül a feltárt hiányosságok 
természetétől függően a tagállamok 
azonnali ideiglenes intézkedéseket 
hozhatnak, ideértve többek között a 
jogellenesen szerzett genetikai források 
elkobzását és egyes, használatot 
megvalósító tevékenységek felfüggesztését 
is.

A feltárt hiányosságok természetétől 
függően a tagállamok azonnali, megfelelő
ideiglenes intézkedéseket hozhatnak, 
ideértve többek között a jogellenesen 
szerzett genetikai források elkobzását és 
egyes, használatot megvalósító 
tevékenységek felfüggesztését is.
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Or. en

Módosítás 174
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok lehetővé teszik a felek 
számára, hogy állításokat tegyenek, illetve 
hogy a 7. és 9. cikk értelmében meghozott 
határozatok ellen a rendelkezések 
állítólagos megsértése esetén 
fellebbezzenek.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok a többi tagállam 
illetékes hatóságaival és a Bizottsággal 
információt cserélnek a 9. cikk (1)
bekezdésében említett ellenőrzések révén 
feltárt súlyos hiányosságokról, valamint a 
11. cikk alapján alkalmazott, különböző 
jellegű szankciókról.

(2) Az illetékes hatóságok a többi tagállam 
illetékes hatóságaival és a Bizottsággal 
információt cserélnek a rendelet 
felhasználók általi betartását felügyelő 
ellenőrző rendszer megszervezéséről, a 9. 
cikk (4) bekezdésében, valamint a 10. cikk 
(1) bekezdésében említett ellenőrzések 
révén feltárt komoly hiányosságokról, 
valamint a 11. cikk alapján alkalmazott, 
különböző jellegű szankciókról.

Or. de

Módosítás 176
Maria do Céu Patrão Neves
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok a többi tagállam 
illetékes hatóságaival és a Bizottsággal 
információt cserélnek a 9. cikk (1) 
bekezdésében említett ellenőrzések révén 
feltárt súlyos hiányosságokról, valamint a 
11. cikk alapján alkalmazott, különböző 
jellegű szankciókról.

(2) Az illetékes hatóságok a többi tagállam 
illetékes hatóságaival és a Bizottsággal 
információt cserélnek a felhasználók e 
rendeletnek való megfelelését felügyelő 
ellenőrzési rendszer megszervezéséről, a
9. cikk (1) bekezdésében említett 
ellenőrzések révén feltárt súlyos 
hiányosságokról, valamint a 11. cikk 
alapján alkalmazott, különböző jellegű 
szankciókról.

Or. en

Módosítás 177
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok a többi tagállam 
illetékes hatóságaival és a Bizottsággal 
információt cserélnek a 9. cikk (1) 
bekezdésében említett ellenőrzések révén 
feltárt súlyos hiányosságokról, valamint a 
11. cikk alapján alkalmazott, különböző 
jellegű szankciókról.

(2) Az illetékes hatóságok a többi tagállam 
illetékes hatóságaival és a Bizottsággal 
információt cserélnek a felhasználók e 
rendeletnek való megfelelését felügyelő 
ellenőrzési rendszer megszervezéséről, a
9. cikk (1) bekezdésében említett 
ellenőrzések révén feltárt súlyos 
hiányosságokról, valamint a 11. cikk 
alapján alkalmazott, különböző jellegű 
szankciókról.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Unió területén, valamint lehetőség szerint a 
harmadik államokban is kialakuljon az ellenőrzések összehangolt rendszere, az ellenőrzések 
megszervezésével kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréje céljából az illetékes hatóságoknak 
párbeszédet és együttműködést kell folytatniuk.
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Módosítás 178
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezúton létrejön a genetikai forrásokhoz 
és a hozzájuk kapcsolódó hagyományos 
ismeretekhez való hozzáféréssel foglalkozó 
uniós platform.

(1) Ezúton létrejön a genetikai forrásokhoz 
való hozzáféréssel foglalkozó uniós 
platform.

Or. en

Indokolás

A hagyományos ismeretek tagállami hatáskörbe tartoznak, és e rendeletnek nem kell 
vonatkoznia rájuk.

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

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezúton létrejön a genetikai forrásokhoz 
és a hozzájuk kapcsolódó hagyományos 
ismeretekhez való hozzáféréssel foglalkozó 
uniós platform.

(1) Ezúton létrejön a genetikai forrásokhoz 
és a hozzájuk kapcsolódó hagyományos 
ismeretekhez való hozzáféréssel foglalkozó 
uniós platform. Azon tagállamoknak, 
amelyek hozzáférési szabályokat kívánnak 
elfogadni genetikai forrásaikkal 
kapcsolatban, erről először 
hatásvizsgálatot kell végezniük, amelynek 
eredményeit megvitatás céljából, az e cikk 
(5) bekezdésében előírt eljárást követve az 
uniós platform elé kell terjeszteniük.

Or. de
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Módosítás 180
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezúton létrejön a genetikai forrásokhoz 
és a hozzájuk kapcsolódó hagyományos 
ismeretekhez való hozzáféréssel foglalkozó 
uniós platform.

(1) Ezúton létrejön a genetikai forrásokhoz 
és a hozzájuk kapcsolódó hagyományos 
ismeretekhez való hozzáféréssel foglalkozó 
uniós platform. Azon tagállamoknak, 
amelyek hozzáférési szabályokat kívánnak 
elfogadni genetikai forrásaikkal 
kapcsolatban, erről először 
hatásvizsgálatot kell végezniük, amelynek 
eredményeit megvitatás céljából, az e cikk 
(5) bekezdésében előírt eljárást követve az 
uniós platform elé kell terjeszteniük.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós platform a hozzáférési 
feltételek uniós szintű ésszerűsítését azáltal 
mozdítja elő, hogy módot ad olyan idevágó 
kérdések megvitatására, mint a tagállamok 
által létrehozott hozzáférési rendszerek 
kialakítása és teljesítménye, a nonprofit 
kutatás egyszerűsített hozzáférése, az uniós 
gyűjteményeknek a hozzáféréssel 
kapcsolatos gyakorlata, az uniós 
érdekelteknek a harmadik országokban 
biztosított hozzáférés és a bevált 
megoldások cseréje.

(2) Az uniós platform a hozzáférési 
feltételek uniós szintű ésszerűsítését azáltal 
mozdítja elő, hogy módot ad olyan idevágó 
kérdések megvitatására, mint a tagállamok 
által létrehozott hozzáférési rendszerek 
kialakítása és teljesítménye, a nonprofit 
kutatás egyszerűsített hozzáférése, az uniós 
gyűjteményeknek a hozzáféréssel 
kapcsolatos gyakorlata, az uniós 
érdekelteknek a harmadik országokban 
biztosított hozzáférés és a bevált 
megoldások cseréje. A platform különösen 
síkraszáll amellett, hogy ha az illetékes 
hatóságok nem válaszolnak a hozzáférési 
kérelemre, akkor vélelmezni kell a kellő 
gondosságra vonatkozó kötelezettség 
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teljesülését, és a hozzáférést minden 
további kötelezettség előírása nélkül 
biztosítani kell.

Or. de

Módosítás 182
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós platform a hozzáférési 
feltételek uniós szintű ésszerűsítését azáltal 
mozdítja elő, hogy módot ad olyan idevágó 
kérdések megvitatására, mint a tagállamok 
által létrehozott hozzáférési rendszerek 
kialakítása és teljesítménye, a nonprofit 
kutatás egyszerűsített hozzáférése, az uniós 
gyűjteményeknek a hozzáféréssel 
kapcsolatos gyakorlata, az uniós 
érdekelteknek a harmadik országokban 
biztosított hozzáférés és a bevált 
megoldások cseréje.

(2) Az uniós platform a hozzáférési 
feltételek uniós szintű ésszerűsítését azáltal 
mozdítja elő, hogy módot ad olyan idevágó 
kérdések megvitatására, mint a tagállamok 
által létrehozott hozzáférési rendszerek 
kialakítása és teljesítménye, a nonprofit 
kutatás egyszerűsített hozzáférése, az uniós 
gyűjteményeknek a hozzáféréssel 
kapcsolatos gyakorlata, az uniós 
érdekelteknek a harmadik országokban 
biztosított hozzáférés és a bevált 
megoldások cseréje. A platform különösen 
síkraszáll amellett, hogy ha az illetékes 
hatóságok nem válaszolnak a hozzáférési 
kérelemre, akkor vélelmezni kell a kellő 
gondosságra vonatkozó kötelezettség 
teljesülését, és a hozzáférést minden 
további kötelezettség előírása nélkül 
biztosítani kell.

Or. en

Módosítás 183
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa). a Biológiai Sokféleség Egyezmény 7. 
cikkének értelmében összeállítják az egyes 
tagállamok rendelkezésre álló és eredeti 
genetikai erőforrásainak katalógusát. A 
cél a biológiai sokféleség alaposabb 
megismerése. A Bizottság és a tagállamok 
egyben támogatják, hogy a genetikai 
erőforrásokhoz való hozzáférés 
átláthatóságának növelése céljából a 
harmadik országok is katalógust 
állítsanak össze saját genetikai 
erőforrásaikról.

Or. en

Indokolás

A harmadik országoknak nyújtott támogatás műszaki segítségnyújtás, tudásmegosztás és 
szükség esetén anyagi támogatás formáját öltheti.

Módosítás 184
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) sürgetik, hogy amint működésbe lép a 
Biológiai Sokféleség Egyezmény által 
létrehozni kívánt alap vagy bármilyen 
egyéb, e témában létrejövő alap, ezek a 
genetikai erőforrásokra vonatkozó 
katalógusok kutatása és összeállítása 
tekintetében mérlegeljék finanszírozási 
keretek kialakítását.

Or. es

Módosítás 185
Anna Rosbach
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) támogatják a genetikai források és a 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek gyűjtemények és 
felhasználók általi használatának nyomon 
követését és figyelemmel kísérését 
támogató költséghatékony hírközlési 
eszközök és rendszerek fejlesztését és
használatát;

c) támogatják a genetikai források 
gyűjtemények és felhasználók általi 
használatának nyomon követését és 
figyelemmel kísérését támogató 
költséghatékony hírközlési eszközök és 
rendszerek fejlesztését és használatát;

Or. en

Indokolás

A hagyományos ismeretek tagállami hatáskörbe tartoznak, és e rendeletnek nem kell 
vonatkoznia rájuk.

Módosítás 186
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Első jelentéstétele után a Bizottság
tízévente – a rendelet alkalmazásáról 
készült jelentések és szerzett tapasztalatok 
alapján – felülvizsgálja e rendelet 
működését és hatékonyságát. Jelentéseiben 
a Bizottság különösen figyelembe veszi a 
kutatási közintézményeknél, a kis- és 
középvállalkozásoknál és a 
mikrovállalkozásoknál jelentkező 
igazgatási következményeket. Figyelembe 
veszi továbbá, hogy a genetikai 
forrásokhoz és a hozzájuk kapcsolódó 
hagyományos ismeretekhez való 
hozzáférés tárgyában mennyiben van 
szükség további uniós intézkedésekre.

(3) Első jelentéstétele után a Bizottság
ötévente – a rendelet alkalmazásáról 
készült jelentések és szerzett tapasztalatok 
alapján – felülvizsgálja e rendelet 
működését és hatékonyságát. Jelentéseiben 
a Bizottság különösen figyelembe veszi:

a) a kutatási közintézményeknél, a kis- és 
középvállalkozásoknál és a 
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mikrovállalkozásoknál jelentkező 
igazgatási következményeket;

b) azt, hogy felül kell vizsgálni e 
rendeletnek a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretekre 
vonatkozó rendelkezései végrehajtását az 
egyéb illetékes nemzetközi szervezetekben 
– például többek között a Szellemi 
Tulajdon Világszervezetében –
tapasztalható fejlemények fényében, 
amennyiben e fejlemények nem állnak 
szemben e rendelet, a Biológiai Sokféleség 
Egyezmény és a Nagojai Jegyzőkönyv 
célkitűzéseivel;
c) azt, hogy a genetikai forrásokhoz és a 
hozzájuk kapcsolódó hagyományos 
ismeretekhez való hozzáférés tárgyában 
mennyiben van szükség további uniós 
intézkedésekre a bennszülött és helyi 
közösségeknek a Nagojai Jegyzőkönyv 5. 
cikkének (2) bekezdése, 6. cikkének (2) 
bekezdése, valamint 7. és 12. cikke szerinti 
jogai teljes körű érvényesítése érdekében.

Or. en

Módosítás 187
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Első jelentéstétele után a Bizottság 
tízévente – a rendelet alkalmazásáról 
készült jelentések és szerzett tapasztalatok 
alapján – felülvizsgálja e rendelet 
működését és hatékonyságát. Jelentéseiben 
a Bizottság különösen figyelembe veszi a 
kutatási közintézményeknél, a kis- és 
középvállalkozásoknál és a 
mikrovállalkozásoknál jelentkező 
igazgatási következményeket. Figyelembe 
veszi továbbá, hogy a genetikai 

(3) Első jelentéstétele után a Bizottság 
tízévente – a rendelet alkalmazásáról 
készült jelentések és szerzett tapasztalatok 
alapján – felülvizsgálja e rendelet 
működését és hatékonyságát. Jelentéseiben 
a Bizottság különösen figyelembe veszi a 
kutatási közintézményeknél, a kis- és 
középvállalkozásoknál és a 
mikrovállalkozásoknál jelentkező 
igazgatási következményeket. Figyelembe 
veszi továbbá, hogy a genetikai 
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forrásokhoz és a hozzájuk kapcsolódó 
hagyományos ismeretekhez való 
hozzáférés tárgyában mennyiben van 
szükség további uniós intézkedésekre.

forrásokhoz való hozzáférés tárgyában 
mennyiben van szükség további uniós 
intézkedésekre.

Or. en

Indokolás

A hagyományos ismeretek tagállami hatáskörbe tartoznak, és e rendeletnek nem kell
vonatkoznia rájuk.

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

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Első jelentéstétele után a Bizottság 
tízévente – a rendelet alkalmazásáról 
készült jelentések és szerzett tapasztalatok 
alapján – felülvizsgálja e rendelet 
működését és hatékonyságát. Jelentéseiben 
a Bizottság különösen figyelembe veszi a 
kutatási közintézményeknél, a kis- és 
középvállalkozásoknál és a 
mikrovállalkozásoknál jelentkező 
igazgatási következményeket. Figyelembe 
veszi továbbá, hogy a genetikai 
forrásokhoz és a hozzájuk kapcsolódó 
hagyományos ismeretekhez való 
hozzáférés tárgyában mennyiben van 
szükség további uniós intézkedésekre.

(3) Első jelentéstétele után a Bizottság 
tízévente – a rendelet alkalmazásáról 
készült jelentések és szerzett tapasztalatok 
alapján – felülvizsgálja e rendelet 
működését és hatékonyságát. Jelentéseiben 
a Bizottság különösen figyelembe veszi az 
egyes ágazatokban, kutatási 
közintézményeknél, a kis- és 
középvállalkozásoknál és a 
mikrovállalkozásoknál jelentkező 
igazgatási következményeket. Figyelembe 
veszi továbbá, hogy a genetikai 
forrásokhoz és a hozzájuk kapcsolódó 
hagyományos ismeretekhez való 
hozzáférés tárgyában mennyiben van 
szükség további uniós intézkedésekre.

Or. de

Módosítás 189
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Első jelentéstétele után a Bizottság 
tízévente – a rendelet alkalmazásáról 
készült jelentések és szerzett tapasztalatok 
alapján – felülvizsgálja e rendelet 
működését és hatékonyságát. Jelentéseiben 
a Bizottság különösen figyelembe veszi a 
kutatási közintézményeknél, a kis- és 
középvállalkozásoknál és a 
mikrovállalkozásoknál jelentkező 
igazgatási következményeket. Figyelembe 
veszi továbbá, hogy a genetikai 
forrásokhoz és a hozzájuk kapcsolódó 
hagyományos ismeretekhez való 
hozzáférés tárgyában mennyiben van 
szükség további uniós intézkedésekre.

(3) Első jelentéstétele után a Bizottság 
tízévente – a rendelet alkalmazásáról 
készült jelentések és szerzett tapasztalatok 
alapján – felülvizsgálja e rendelet 
működését és hatékonyságát. Jelentéseiben 
a Bizottság különösen figyelembe veszi az 
egyes ágazatokban, a kutatási 
közintézményeknél, a kis- és 
középvállalkozásoknál és a 
mikrovállalkozásoknál jelentkező 
igazgatási következményeket. Figyelembe 
veszi továbbá, hogy a genetikai 
forrásokhoz és a hozzájuk kapcsolódó 
hagyományos ismeretekhez való 
hozzáférés tárgyában mennyiben van 
szükség további uniós intézkedésekre.

Or. en

Módosítás 190
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Első jelentéstétele után a Bizottság 
tízévente – a rendelet alkalmazásáról 
készült jelentések és szerzett tapasztalatok 
alapján – felülvizsgálja e rendelet 
működését és hatékonyságát. Jelentéseiben 
a Bizottság különösen figyelembe veszi a 
kutatási közintézményeknél, a kis- és 
középvállalkozásoknál és a 
mikrovállalkozásoknál jelentkező 
igazgatási következményeket. Figyelembe 
veszi továbbá, hogy a genetikai 
forrásokhoz és a hozzájuk kapcsolódó 
hagyományos ismeretekhez való 
hozzáférés tárgyában mennyiben van 
szükség további uniós intézkedésekre.

(3) Első jelentéstétele után a Bizottság 
tízévente – a rendelet alkalmazásáról 
készült jelentések és szerzett tapasztalatok 
alapján – felülvizsgálja e rendelet 
működését és hatékonyságát. Jelentéseiben 
a Bizottság különösen figyelembe veszi az 
egyes ágazatokban, a kutatási 
közintézményeknél, a kis- és 
középvállalkozásoknál és a 
mikrovállalkozásoknál jelentkező 
igazgatási következményeket. Figyelembe 
veszi továbbá, hogy a genetikai 
forrásokhoz és a hozzájuk kapcsolódó 
hagyományos ismeretekhez való 
hozzáférés tárgyában mennyiben van 
szükség további uniós intézkedésekre.
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Or. en

Indokolás

Mivel a rendelet hatása az egyes ágazatokban más és más lehet attól függően, melyik hogyan 
működik és fejlődik az idők során, elő kell írni a Bizottság számára azt is, hogy mérje az egyes 
ágazatokra gyakorolt hatást. Ezenkívül a Nagojai Jegyzőkönyv 8. cikkének c) pontja 
értelmében a részes feleknek különös figyelmet kell fordítaniuk az élelmiszeripari és 
mezőgazdasági célú genetikai forrásokra a jegyzőkönyv saját jogszabályaikba történő 
átültetése során. 

Módosítás 191
Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
A 2008/99/EK irányelv módosítása

A környezet büntetőjog általi védelméről 
szóló, 2008. november 19-i 2008/99/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1 ...-
i* hatállyal a következőképpen módosul:
1. A 3. cikk a következő ponttal egészül ki:
„j) Jogellenesen beszerzett genetikai 
források”
2. Az A. melléklet a következő francia 
bekezdéssel egészül ki:
„– A genetikai erőforrásokhoz való 
hozzáférésről és az uniós 
hasznosításukból származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztásáról 
szóló, …-i …/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet”.
__________________
1 HL L 328., 2008.12.6., 28. o.
* HL: e rendelet hatálybalépése után egy 
évvel.

Or. en
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