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Poprawka 77
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Unia Europejska stwierdza
współzależność wszystkich państw w 
odniesieniu do zasobów genetycznych dla 
wyżywienia i rolnictwa, jak również 
wyjątkowy charakter i znaczenie tych 
zasobów dla osiągania bezpieczeństwa 
żywnościowego na całym świecie oraz dla 
zrównoważonego rozwoju rolnictwa w 
kontekście ograniczenia ubóstwa i zmiany
klimatu, uznając w tym względzie 
podstawową rolę Międzynarodowego 
traktatu o zasobach genetycznych roślin 
dla wyżywienia i rolnictwa oraz Komisji 
FAO ds. Zasobów Genetycznych dla 
Wyżywienia i Rolnictwa.

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy odnotować znaczenie, jakie dla bezpieczeństwa żywnościowego 
mają zasoby genetyczne dla wyżywienia i rolnictwa, a także ich znaczenie dla dostosowania 
się do zmiany klimatu.

Poprawka 78
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Uznaną praktyką jest wymienianie się
wszelkimi zasobami genetycznymi roślin 
dla wyżywienia i rolnictwa dla celów 
badawczych, hodowlanych i 
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szkoleniowych zgodnie z warunkami
standardowej umowy o przeniesienie
materiału badawczego ustanowionej na 
mocy Międzynarodowego traktatu o 
zasobach genetycznych roślin dla 
wyżywienia i rolnictwa zgodnie z 
protokołem ustaleń w sprawie utworzenia 
Europejskiego Zintegrowanego Systemu 
Banków Genów (AEGIS); zgodnie z art. 4 
ust. 3 protokołu z Nagoi uznaje się, że 
taka praktyka służy wsparciu celów 
konwencji i protokołu oraz nie jest z nimi 
sprzeczna.

Or. en

Poprawka 79
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Państwa członkowskie i ich sądy są 
właściwe i odpowiedzialne za praktyczne 
wdrażanie środków mających 
zabezpieczać społeczności tubylcze i 
lokalne w zakresie ustaleń dotyczących 
dostępu do korzyści i ich podziału.

Or. en

Uzasadnienie

Wiedza tradycyjna stanowi właściwość państwa członkowskiego i nie powinna być omawiana 
w rozporządzeniu.

Poprawka 80
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Protokół z Nagoi do Konwencji o 
różnorodności biologicznej o dostępie do 
zasobów genetycznych oraz 
sprawiedliwym i równym podziale 
korzyści wynikających z wykorzystania 
tych zasobów („protokół z Nagoi”) jest 
traktatem międzynarodowym przyjętym 
dnia 29 października 2010 r. przez strony 
konwencji10. Protokół z Nagoi znacząco 
rozszerza ogólne zasady konwencji w 
zakresie dostępu do zasobów genetycznych 
i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi oraz w zakresie podziału 
korzyści z ich wykorzystywania.

(6) Protokół z Nagoi do Konwencji o 
różnorodności biologicznej o dostępie do 
zasobów genetycznych oraz 
sprawiedliwym i równym podziale 
korzyści wynikających z wykorzystania 
tych zasobów („protokół z Nagoi”) jest 
traktatem międzynarodowym przyjętym 
dnia 29 października 2010 r. przez strony 
konwencji10. Protokół z Nagoi znacząco 
rozszerza ogólne zasady konwencji w 
zakresie dostępu do zasobów genetycznych 
i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi oraz w zakresie podziału 
korzyści pieniężnych i niepieniężnych z 
ich wykorzystania i ewentualnego 
późniejszego dopuszczenia do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Korzyści niepieniężne należałoby przynajmniej wspomnieć w akapitach motywów, ponieważ 
stanowią one część protokołu z Nagoi (art. 5). Dodanie słowa „ewentualnego” przed słowami 
„późniejszego dopuszczenia do obrotu” wskazuje, że dopuszczenie do obrotu nie jest 
nieuniknionym elementem towarzyszącym wykorzystaniu (i faktycznie zdarza się znacznie 
rzadziej niż wykorzystanie w celach niekomercyjnych).

Poprawka 81
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Protokół z Nagoi do Konwencji o 
różnorodności biologicznej o dostępie do 
zasobów genetycznych oraz 
sprawiedliwym i równym podziale 
korzyści wynikających z wykorzystania 
tych zasobów („protokół z Nagoi”) jest 
traktatem międzynarodowym przyjętym 
dnia 29 października 2010 r. przez strony 

(6) Protokół z Nagoi do Konwencji o 
różnorodności biologicznej o dostępie do 
zasobów genetycznych oraz 
sprawiedliwym i równym podziale 
korzyści wynikających z wykorzystania 
tych zasobów („protokół z Nagoi”) jest 
traktatem międzynarodowym przyjętym 
dnia 29 października 2010 r. przez strony 
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konwencji10. Protokół z Nagoi znacząco 
rozszerza ogólne zasady konwencji w 
zakresie dostępu do zasobów genetycznych 
i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi oraz w zakresie podziału 
korzyści z ich wykorzystywania.

konwencji10. Protokół z Nagoi bardziej 
szczegółowo omawia ogólne zasady 
konwencji w zakresie dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi oraz 
w zakresie podziału korzyści z ich 
wykorzystywania.

Or. en

Uzasadnienie

Również zgodnie z określeniem w art. 3 protokołu z Nagoi protokół wdraża art. 15 Konwencji 
o różnorodności biologicznej (CBD) i dlatego nie może rozszerzać ogólnych zasad zapisanych 
w tym artykule CBD.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Protokół z Nagoi do Konwencji o 
różnorodności biologicznej o dostępie do 
zasobów genetycznych oraz 
sprawiedliwym i równym podziale 
korzyści wynikających z wykorzystania 
tych zasobów („protokół z Nagoi”) jest 
traktatem międzynarodowym przyjętym 
dnia 29 października 2010 r. przez strony 
konwencji10. Protokół z Nagoi znacząco 
rozszerza ogólne zasady konwencji w 
zakresie dostępu do zasobów genetycznych 
i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi oraz w zakresie podziału 
korzyści z ich wykorzystywania.

(6) Protokół z Nagoi do Konwencji o 
różnorodności biologicznej o dostępie do 
zasobów genetycznych oraz 
sprawiedliwym i równym podziale 
korzyści wynikających z wykorzystania 
tych zasobów („protokół z Nagoi”) jest 
traktatem międzynarodowym przyjętym 
dnia 29 października 2010 r. przez strony 
konwencji10. Protokół z Nagoi dostarcza 
dalszych szczegółów dotyczących ogólnych 
zasad konwencji w zakresie dostępu do 
zasobów genetycznych i wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi oraz w zakresie podziału 
korzyści z ich wykorzystywania.

Or. de

Poprawka 83
Maria do Céu Patrão Neves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Protokół z Nagoi do Konwencji o 
różnorodności biologicznej o dostępie do 
zasobów genetycznych oraz 
sprawiedliwym i równym podziale 
korzyści wynikających z wykorzystania 
tych zasobów („protokół z Nagoi”) jest 
traktatem międzynarodowym przyjętym 
dnia 29 października 2010 r. przez strony 
konwencji10. Protokół z Nagoi znacząco 
rozszerza ogólne zasady konwencji w 
zakresie dostępu do zasobów genetycznych 
i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi oraz w zakresie podziału 
korzyści z ich wykorzystywania.

(6) Protokół z Nagoi do Konwencji o 
różnorodności biologicznej o dostępie do 
zasobów genetycznych oraz 
sprawiedliwym i równym podziale 
korzyści wynikających z wykorzystania 
tych zasobów („protokół z Nagoi”) jest 
traktatem międzynarodowym przyjętym 
dnia 29 października 2010 r. przez strony 
konwencji10. Protokół z Nagoi dostarcza 
dalszych szczegółów dotyczących ogólnych 
zasad konwencji w zakresie dostępu do 
zasobów genetycznych i wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi oraz w zakresie podziału 
korzyści z ich wykorzystywania.

Or. en

Poprawka 84
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Protokół z Nagoi do Konwencji o 
różnorodności biologicznej o dostępie do 
zasobów genetycznych oraz 
sprawiedliwym i równym podziale 
korzyści wynikających z wykorzystania 
tych zasobów („protokół z Nagoi”) jest 
traktatem międzynarodowym przyjętym 
dnia 29 października 2010 r. przez strony 
konwencji10. Protokół z Nagoi znacząco 
rozszerza ogólne zasady konwencji w 
zakresie dostępu do zasobów genetycznych 
i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi oraz w zakresie podziału 
korzyści z ich wykorzystywania.

(6) Protokół z Nagoi do Konwencji o 
różnorodności biologicznej o dostępie do 
zasobów genetycznych oraz 
sprawiedliwym i równym podziale 
korzyści wynikających z wykorzystania 
tych zasobów („protokół z Nagoi”) jest 
traktatem międzynarodowym przyjętym 
dnia 29 października 2010 r. przez strony 
konwencji10. Protokół z Nagoi dostarcza 
dalszych szczegółów dotyczących ogólnych 
zasad konwencji w zakresie dostępu do 
zasobów genetycznych i wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi oraz w zakresie podziału 
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korzyści z ich wykorzystywania.

Or. en

Uzasadnienie

Również zgodnie z określeniem w art. 3 protokołu z Nagoi protokół wdraża art. 15 CBD 
i dlatego nie może rozszerzać ogólnych zasad zapisanych w tym artykule.

Poprawka 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Nieuprawnione nabywanie zasobów 
genetycznych lub nieuprawnione 
wykorzystywanie czy późniejsze 
dopuszczenie do obrotu produktów 
wytworzonych w oparciu o te zasoby lub 
wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi powinny być zakazane.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowi należytej staranności wdrażanemu przez Komisję powinien towarzyszyć ogólny 
zakaz nielegalnego wykorzystywania zasobów genetycznych. Służy to odwróceniu ciężaru 
dowodu, jak to już ma miejsce w przypadku drewna pozyskiwanego nielegalnie 
(rozporządzenie (UE) nr 995/2010) oraz połowów NNN, usprawniając tym samym 
postępowanie sądowe i egzekucyjne prowadzone przez właściwe organy krajowe.

Poprawka 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Nieuprawnione nabywanie zasobów 
genetycznych lub nieuprawnione 
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wykorzystywanie czy późniejsze 
dopuszczenie do obrotu produktów 
wytworzonych w oparciu o te zasoby lub 
wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi podlegają sankcjom karnym 
zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony 
środowiska poprzez prawo karne1.
__________________
1 Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 28.

Or. en

Uzasadnienie

Zakazowi powinny towarzyszyć wystarczająco odstraszające sankcje. Wniosek Komisji 
pozostawia tę kwestię w całości do decyzji państw członkowskich; nie przewiduje sankcji 
karnych, lecz jedynie grzywny, zawieszenie działalności oraz konfiskatę zasobów 
genetycznych.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy określić – zgodnie z 
protokołem z Nagoi – że wykorzystywanie 
zasobów genetycznych odnosi się do badań 
naukowych i rozwoju w zakresie 
genetycznego lub biochemicznego składu 
próbek materiału genetycznego, w tym do 
badań naukowych i rozwoju w dziedzinie 
wyizolowanych związków uzyskanych z 
materiału genetycznego, do którego 
uzyskano dostęp na terytorium jednej ze 
stron protokołu z Nagoi.

(11) Należy określić – zgodnie z 
protokołem z Nagoi – że wykorzystywanie 
zasobów genetycznych odnosi się do badań 
naukowych i rozwoju w zakresie 
genetycznego lub biochemicznego składu 
zasobów genetycznych.

Or. de
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Poprawka 88
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy określić – zgodnie z 
protokołem z Nagoi – że wykorzystywanie 
zasobów genetycznych odnosi się do badań 
naukowych i rozwoju w zakresie 
genetycznego lub biochemicznego składu 
próbek materiału genetycznego, w tym do 
badań naukowych i rozwoju w dziedzinie 
wyizolowanych związków uzyskanych z 
materiału genetycznego, do którego 
uzyskano dostęp na terytorium jednej ze 
stron protokołu z Nagoi.

(11) Należy określić – zgodnie z 
protokołem z Nagoi – że wykorzystywanie 
zasobów genetycznych odnosi się do badań 
naukowych i rozwoju w zakresie 
genetycznego lub biochemicznego składu 
zasobów genetycznych.

Or. en

Poprawka 89
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy określić – zgodnie z 
protokołem z Nagoi – że wykorzystywanie
zasobów genetycznych odnosi się do badań 
naukowych i rozwoju w zakresie 
genetycznego lub biochemicznego składu 
próbek materiału genetycznego, w tym do 
badań naukowych i rozwoju w dziedzinie 
wyizolowanych związków uzyskanych z 
materiału genetycznego, do którego 
uzyskano dostęp na terytorium jednej ze 
stron protokołu z Nagoi.

(11) Należy określić – zgodnie z 
protokołem z Nagoi – że wykorzystanie
zasobów genetycznych odnosi się do badań 
naukowych i rozwoju w zakresie 
genetycznego lub biochemicznego składu 
zasobów genetycznych.

Or. en
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Uzasadnienie

Niejasna definicja „wykorzystywania/wykorzystania” podana w art. 3 ust. 6 otwiera 
niebezpieczne pole interpretacji. Należy zastosować definicję „wykorzystania” z protokołu 
z Nagoi i zapewnić konsekwentne stosowanie tego terminu. Motyw ten powinien 
odzwierciedlać definicję „wykorzystywania zasobów genetycznych” zgodnie z art. 3 
rozporządzenia w celu uniknięcia mylących interpretacji oraz w celu pozostawania 
w zgodności z definicją słowa „wykorzystanie” podaną w art. 2 protokołu z Nagoi.

Poprawka 90
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy określić – zgodnie z 
protokołem z Nagoi – że wykorzystywanie
zasobów genetycznych odnosi się do badań 
naukowych i rozwoju w zakresie 
genetycznego lub biochemicznego składu 
próbek materiału genetycznego, w tym do 
badań naukowych i rozwoju w dziedzinie 
wyizolowanych związków uzyskanych z 
materiału genetycznego, do którego 
uzyskano dostęp na terytorium jednej ze 
stron protokołu z Nagoi.

(11) Należy określić – zgodnie z 
protokołem z Nagoi – że wykorzystanie
zasobów genetycznych odnosi się do badań 
naukowych i rozwoju w zakresie 
genetycznego lub biochemicznego składu 
zasobów genetycznych.

Or. en

Poprawka 91
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Obecnie nie istnieje ustalona na 
arenie międzynarodowej definicja „wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami
genetycznymi” ani „posiadania” takiej 
wiedzy przez społeczność tubylczą czy 

skreślony
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lokalną. Międzynarodowe definicje tych 
terminów i pojęć są przedmiotem 
negocjacji na forum Komitetu 
Międzyrządowego Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej. W związku z 
tym, aby zapewnić elastyczność i pewność 
prawa dla dostarczycieli i użytkowników, 
niniejsze rozporządzenie powinno odnosić 
się do wiedzy tradycyjnej związanej z 
zasobami genetycznymi określonej w 
umowach w sprawie podziału korzyści.

Or. en

Uzasadnienie

Wiedza tradycyjna stanowi właściwość państwa członkowskiego i nie powinna być omawiana 
w rozporządzeniu.

Poprawka 92
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zapewnić skuteczne wdrożenie 
protokołu z Nagoi, na wszystkich 
użytkownikach zasobów genetycznych i 
wiedzy tradycyjnej związanej z tymi 
zasobami powinien spoczywać obowiązek 
należytej staranności, zgodnie z którym 
muszą upewniać się, że dostęp do zasobów 
genetycznych i związanej z nimi wiedzy 
tradycyjnej uzyskano zgodnie z 
obowiązującymi wymogami prawnymi 
oraz że – w odpowiednich przypadkach –
wynikające z nich korzyści są dzielone. 
Jednak biorąc pod uwagę różnorodność 
użytkowników w Unii, zobowiązanie 
wszystkich użytkowników do 
podejmowania takich samych środków w 
celu zapewnienia należytej staranności nie 
byłoby właściwe. Z tego względu należy 
określić jedynie podstawowy charakter 

(14) Aby zapewnić skuteczne wdrożenie 
protokołu z Nagoi, na wszystkich 
użytkownikach zasobów genetycznych 
powinien spoczywać obowiązek należytej 
staranności, zgodnie z którym muszą 
upewniać się, że dostęp do zasobów 
genetycznych uzyskano zgodnie z 
obowiązującymi wymogami prawnymi 
oraz że – w odpowiednich przypadkach –
wynikające z nich korzyści są dzielone. 
Jednak biorąc pod uwagę różnorodność 
użytkowników w Unii, zobowiązanie 
wszystkich użytkowników do 
podejmowania takich samych środków w 
celu zapewnienia należytej staranności nie 
byłoby właściwe. Z tego względu należy 
określić jedynie podstawowy charakter 
środków dotyczących należytej 
staranności. Konkretne wybory 
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środków dotyczących należytej 
staranności. Konkretne wybory 
dokonywane przez użytkowników w 
kwestii narzędzi i środków stosowanych w 
celu dopełnienia obowiązku należytej 
staranności należy wspierać za pomocą 
uznawania najlepszych praktyk oraz 
środków uzupełniających wspierających 
sektorowe kodeksy postępowania, 
wzorcowe klauzule umowne i wytyczne 
zmierzające do zwiększenia pewności 
prawa i obniżania kosztów. Obowiązek 
przechowywania przez użytkowników 
informacji związanych z dostępem i 
podziałem korzyści powinien być 
ograniczony czasowo do okresu, w którym 
może nastąpić ewentualna innowacja.

dokonywane przez użytkowników w 
kwestii narzędzi i środków stosowanych w 
celu dopełnienia obowiązku należytej 
staranności należy wspierać za pomocą 
uznawania najlepszych praktyk oraz 
środków uzupełniających wspierających 
sektorowe kodeksy postępowania, 
wzorcowe klauzule umowne i wytyczne 
zmierzające do zwiększenia pewności 
prawa i obniżania kosztów. Obowiązek 
przechowywania przez użytkowników 
informacji związanych z dostępem i 
podziałem korzyści powinien być 
ograniczony czasowo do okresu, w którym 
może nastąpić ewentualna innowacja.

Or. en

Uzasadnienie

Wiedza tradycyjna stanowi właściwość państwa członkowskiego i nie powinna być omawiana 
w rozporządzeniu.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zapewnić skuteczne wdrożenie 
protokołu z Nagoi, na wszystkich 
użytkownikach zasobów genetycznych i 
wiedzy tradycyjnej związanej z tymi 
zasobami powinien spoczywać obowiązek 
należytej staranności, zgodnie z którym 
muszą upewniać się, że dostęp do zasobów 
genetycznych i związanej z nimi wiedzy 
tradycyjnej uzyskano zgodnie z 
obowiązującymi wymogami prawnymi 
oraz że – w odpowiednich przypadkach –
wynikające z nich korzyści są dzielone. 
Jednak biorąc pod uwagę różnorodność 

(14) Aby zapewnić skuteczne wdrożenie 
protokołu z Nagoi, na wszystkich 
użytkownikach zasobów genetycznych i 
wiedzy tradycyjnej związanej z tymi 
zasobami powinien spoczywać obowiązek 
należytej staranności, zgodnie z którym 
muszą upewniać się, że dostęp do zasobów 
genetycznych i związanej z nimi wiedzy 
tradycyjnej uzyskano zgodnie z 
obowiązującymi wymogami prawnymi 
oraz że – w odpowiednich przypadkach –
wynikające z nich korzyści są dzielone. 
Jednak biorąc pod uwagę różnorodność 
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użytkowników w Unii, zobowiązanie 
wszystkich użytkowników do 
podejmowania takich samych środków w 
celu zapewnienia należytej staranności nie 
byłoby właściwe. Z tego względu należy 
określić jedynie podstawowy charakter 
środków dotyczących należytej 
staranności. Konkretne wybory 
dokonywane przez użytkowników w
kwestii narzędzi i środków stosowanych w 
celu dopełnienia obowiązku należytej 
staranności należy wspierać za pomocą 
uznawania najlepszych praktyk oraz 
środków uzupełniających wspierających 
sektorowe kodeksy postępowania, 
wzorcowe klauzule umowne i wytyczne 
zmierzające do zwiększenia pewności 
prawa i obniżania kosztów. Obowiązek 
przechowywania przez użytkowników 
informacji związanych z dostępem i 
podziałem korzyści powinien być 
ograniczony czasowo do okresu, w którym 
może nastąpić ewentualna innowacja.

użytkowników w Unii, zobowiązanie 
wszystkich użytkowników do 
podejmowania takich samych środków w 
celu zapewnienia należytej staranności nie 
byłoby właściwe. Dotyczy to szczególnie 
kolejnych użytkowników, w przypadku 
których obowiązek należytej staranności 
powinien istnieć jedynie wtedy, kiedy tacy 
użytkownicy mają dostęp do zasobów 
genetycznych i wykorzystują je w taki sam 
sposób jak użytkownik pierwotny. 
Obowiązek przechowywania przez 
użytkowników informacji związanych z
dostępem i podziałem korzyści powinien 
być ograniczony czasowo do okresu, w 
którym może nastąpić ewentualna 
innowacja.

Or. de

Poprawka 94
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zapewnić skuteczne wdrożenie 
protokołu z Nagoi, na wszystkich 
użytkownikach zasobów genetycznych i 
wiedzy tradycyjnej związanej z tymi 
zasobami powinien spoczywać obowiązek 
należytej staranności, zgodnie z którym 
muszą upewniać się, że dostęp do zasobów 
genetycznych i związanej z nimi wiedzy 
tradycyjnej uzyskano zgodnie z 
obowiązującymi wymogami prawnymi 
oraz że – w odpowiednich przypadkach –
wynikające z nich korzyści są dzielone. 

(14) Aby zapewnić skuteczne wdrożenie 
protokołu z Nagoi, na wszystkich 
użytkownikach zasobów genetycznych i 
wiedzy tradycyjnej związanej z tymi 
zasobami powinien spoczywać obowiązek 
należytej staranności, zgodnie z którym 
muszą upewniać się, że dostęp do zasobów 
genetycznych i związanej z nimi wiedzy 
tradycyjnej uzyskano zgodnie z 
obowiązującymi wymogami prawnymi 
oraz że – w odpowiednich przypadkach –
wynikające z nich korzyści są dzielone. 
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Jednak biorąc pod uwagę różnorodność 
użytkowników w Unii, zobowiązanie 
wszystkich użytkowników do 
podejmowania takich samych środków w 
celu zapewnienia należytej staranności nie 
byłoby właściwe. Z tego względu należy 
określić jedynie podstawowy charakter 
środków dotyczących należytej 
staranności. Konkretne wybory 
dokonywane przez użytkowników w 
kwestii narzędzi i środków stosowanych w 
celu dopełnienia obowiązku należytej 
staranności należy wspierać za pomocą 
uznawania najlepszych praktyk oraz 
środków uzupełniających wspierających 
sektorowe kodeksy postępowania, 
wzorcowe klauzule umowne i wytyczne 
zmierzające do zwiększenia pewności 
prawa i obniżania kosztów. Obowiązek 
przechowywania przez użytkowników 
informacji związanych z dostępem i 
podziałem korzyści powinien być 
ograniczony czasowo do okresu, w którym 
może nastąpić ewentualna innowacja.

Jednak biorąc pod uwagę różnorodność 
użytkowników w Unii, zobowiązanie 
wszystkich użytkowników do 
podejmowania takich samych środków w 
celu zapewnienia należytej staranności nie 
byłoby właściwe. Z tego względu należy 
określić jedynie podstawowy charakter 
środków dotyczących należytej 
staranności. W szczególności odnośnie do 
kolejnych użytkowników, w przypadku 
których obowiązek należytej staranności 
powinien istnieć jedynie, jeśli tacy 
użytkownicy mają dostęp do zasobów 
genetycznych i wykorzystują je w taki sam 
sposób jak użytkownik pierwotny. 
Obowiązek przechowywania przez 
użytkowników informacji związanych z 
dostępem i podziałem korzyści powinien 
być ograniczony czasowo do okresu, w 
którym może nastąpić ewentualna 
innowacja.

Or. en

Poprawka 95
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Najlepsze praktyki opracowane przez 
użytkowników powinny odgrywać ważną 
rolę w określaniu środków dotyczących 
należytej staranności, które są szczególnie 
odpowiednie z punktu widzenia zgodności 
z systemem wdrażania protokołu z Nagoi 
przy wysokiej pewności prawa i niskich 
kosztach. Użytkownicy powinni móc 
korzystać z kodeksów postępowania w 
zakresie dostępu i podziału korzyści, które 
obowiązują w środowisku akademickim i 

(16) Konkretne wybory dokonywane przez 
użytkowników w kwestii narzędzi i 
środków stosowanych w celu dopełnienia 
obowiązku należytej staranności należy 
wspierać za pomocą uznawania 
najlepszych praktyk. Najlepsze praktyki 
opracowane przez użytkowników powinny 
odgrywać ważną rolę w określaniu 
środków dotyczących należytej 
staranności, które są szczególnie 
odpowiednie z punktu widzenia zgodności 
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różnych sektorach. Stowarzyszenia 
użytkowników powinny mieć możliwość 
zwracania się do Komisji o 
rozstrzygnięcie, czy określoną kombinację 
procedur, narzędzi lub mechanizmów 
nadzorowaną przez dane stowarzyszenie 
można uznać za najlepszą praktykę. 
Właściwe organy państw członkowskich 
powinny brać pod uwagę fakt, że 
wdrożenie uznanej najlepszej praktyki 
przez danego użytkownika obniża ryzyko 
nieprzestrzegania przepisów przez tego 
użytkownika i uzasadnia ograniczenie 
kontroli dotyczących przestrzegania 
przepisów. Takie samo podejście należy 
stosować do najlepszych praktyk 
przyjmowanych przez grupę stron 
protokołu z Nagoi.

z systemem wdrażania protokołu z Nagoi 
przy wysokiej pewności prawa i niskich 
kosztach, a także środków 
uzupełniających wspierających sektorowe 
kodeksy postępowania i wzorcowe 
klauzule umowne. Użytkownicy powinni 
móc korzystać z kodeksów postępowania 
w zakresie dostępu i podziału korzyści, 
które obowiązują w środowisku 
akademickim i różnych sektorach. 
Stowarzyszenia użytkowników powinny 
mieć możliwość zwracania się do Komisji 
o rozstrzygnięcie, czy określoną 
kombinację procedur, narzędzi lub 
mechanizmów nadzorowaną przez dane 
stowarzyszenie można uznać za najlepszą 
praktykę. Właściwe organy państw 
członkowskich powinny brać pod uwagę 
fakt, że wdrożenie uznanej najlepszej 
praktyki przez danego użytkownika obniża 
ryzyko nieprzestrzegania przepisów przez 
tego użytkownika i uzasadnia ograniczenie 
kontroli dotyczących przestrzegania 
przepisów. Takie samo podejście należy 
stosować do najlepszych praktyk 
przyjmowanych przez grupę stron 
protokołu z Nagoi.

Or. en

Poprawka 96
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Na określonych etapach łańcucha 
działań obejmujących wykorzystywanie 
zasobów użytkownicy powinni 
oświadczać, że dopełnili obowiązku 
należytej staranności. Odpowiednie etapy, 
na których powinno to nastąpić, to: 
otrzymanie publicznych środków na 
badania naukowe, składanie wniosku o 

(17) Na określonych etapach łańcucha 
działań użytkownicy powinni oświadczać, 
że dopełnili obowiązku należytej 
staranności. Odpowiednie etapy, na 
których powinno to nastąpić, to: 
otrzymanie środków na badania naukowe, 
składanie we właściwych instytucjach
krajowych, regionalnych lub 
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dopuszczenie do obrotu produktu 
opracowanego na podstawie zasobów 
genetycznych lub wprowadzenie na rynek 
w przypadku, gdy nie jest wymagane 
dopuszczenie do obrotu. Należy dodać, że 
oświadczenie składane przy występowaniu 
o dopuszczenie do obrotu nie stanowiłoby 
części samej procedury dopuszczania do 
obrotu i byłoby kierowane do właściwych 
organów powołanych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

międzynarodowych wniosku o prawa 
własności intelektualnej, składanie 
wniosku o dopuszczenie do obrotu 
produktu opracowanego na podstawie 
zasobów genetycznych lub wprowadzenie 
na rynek w przypadku, gdy nie jest 
wymagane dopuszczenie do obrotu. Należy 
dodać, że oświadczenie składane przy 
występowaniu o dopuszczenie do obrotu 
nie stanowiłoby części samej procedury 
dopuszczania do obrotu i byłoby kierowane 
do właściwych organów powołanych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 97
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Pozyskiwanie zasobów genetycznych 
z natury jest najczęściej podejmowane w 
celach niekomercyjnych przez 
pracowników naukowych lub 
kolekcjonerów. W ogromnej większości 
przypadków i w prawie wszystkich 
sektorach dostęp do nowo zebranych 
zasobów genetycznych uzyskuje się za 
pomocą pośredników, zbiorów lub 
przedstawicieli, którzy nabywają zasoby 
genetyczne w państwach trzecich.

(18) Pozyskiwanie zasobów genetycznych 
z natury jest podejmowane przez 
prywatnych kolekcjonerów i 
przedsiębiorstwa, często w celach 
komercyjnych, a także przez pracowników 
naukowych lub instytucje naukowe w 
celach niekomercyjnych. W ogromnej 
większości przypadków i w prawie 
wszystkich sektorach dostęp do nowo 
zebranych zasobów genetycznych uzyskuje 
się za pomocą pośredników, zbiorów lub 
przedstawicieli, którzy nabywają zasoby 
genetyczne w państwach trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie rozróżnić kolekcjonerów publicznych od kolekcjonerów prywatnych/
komercyjnych; pierwotne sformułowanie ignoruje tych drugich, chociaż to oni są znacząco 
zaangażowani w komercyjne wykorzystanie zasobów genetycznych.
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Poprawka 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Pozyskiwanie zasobów genetycznych 
z natury jest najczęściej podejmowane w 
celach niekomercyjnych przez 
pracowników naukowych lub 
kolekcjonerów. W ogromnej większości 
przypadków i w prawie wszystkich 
sektorach dostęp do nowo zebranych 
zasobów genetycznych uzyskuje się za 
pomocą pośredników, zbiorów lub 
przedstawicieli, którzy nabywają zasoby 
genetyczne w państwach trzecich.

(18) Pozyskiwanie zasobów genetycznych 
z natury jest podejmowane zarówno w 
celach komercyjnych, jak i z 
przeznaczeniem komercyjnym przez 
przedsiębiorstwa posiadające szczególną 
wiedzę w dziedzinie poszukiwania, 
zbierania i pozyskiwania, a także w celach 
niekomercyjnych przez pracowników 
naukowych lub kolekcjonerów. W 
ogromnej większości przypadków i w 
prawie wszystkich sektorach dostęp do 
nowo zebranych zasobów genetycznych 
uzyskuje się za pomocą pośredników, 
zbiorów lub przedstawicieli, którzy 
nabywają zasoby genetyczne w państwach 
trzecich, zarówno w celach komercyjnych,
jak i niekomercyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Według organizacji TRAFFIC istnieją liczne przykłady wskazujące, że (europejskie) 
przedsiębiorstwa zaangażowane w badania i rozwój – w tym w sektorach żywności, substancji 
zapachowych i farmaceutycznym, bezpośrednio lub przez pośredników pracujących 
w państwach dostarczających zasoby genetyczne – przyczyniają się do pozyskiwania z natury 
zasobów genetycznych w celach komercyjnych.

Poprawka 99
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Pozyskiwanie zasobów genetycznych 
z natury jest najczęściej podejmowane w 
celach niekomercyjnych przez 
pracowników naukowych lub 
kolekcjonerów. W ogromnej większości 
przypadków i w prawie wszystkich 
sektorach dostęp do nowo zebranych 
zasobów genetycznych uzyskuje się za 
pomocą pośredników, zbiorów lub 
przedstawicieli, którzy nabywają zasoby 
genetyczne w państwach trzecich.

(18) Pozyskiwanie zasobów genetycznych 
z natury jest najczęściej podejmowane w 
celach niekomercyjnych przez 
pracowników naukowych lub 
kolekcjonerów. W ogromnej większości 
przypadków i w prawie wszystkich 
sektorach dostęp do nowo zebranych 
zasobów genetycznych uzyskuje się za 
pomocą pośredników, zbiorów lub 
przedstawicieli, którzy nabywają zasoby 
genetyczne w państwach trzecich. 
Niniejsze rozporządzenie powinno 
zapewnić przestrzeganie przez wszystkie 
zainteresowane strony postanowień 
wzajemnie uzgodnionych warunków 
dotyczących początkowego dostępu 
mającego zastosowanie do przeniesienia 
dokonanego na rzecz osoby trzeciej. W 
tym celu późniejsze wykorzystanie lub 
dopuszczenie do obrotu wymagają 
również uzyskania uprzedniej świadomej 
zgody oraz ustanowienia wzajemnie 
uzgodnionych warunków.

Or. en

Poprawka 100
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zbiory są głównymi dostarczycielami 
wykorzystywanych w Unii zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi. 
Należy ustanowić system wiarygodnych 
zbiorów unijnych. Dzięki temu uzyskano 
by pewność, że zbiory włączone do rejestru 
wiarygodnych zbiorów unijnych stosują 
środki polegające na dostarczaniu osobom 

(19) Zbiory są głównymi dostarczycielami 
wykorzystywanych w Unii zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi. 
Należy ustanowić system 
zarejestrowanych zbiorów unijnych. 
Dzięki temu uzyskano by pewność, że 
zbiory włączone do rejestru 
zarejestrowanych zbiorów unijnych stosują 
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trzecim próbek zasobów genetycznych 
wyłącznie z dokumentacją świadczącą o 
ich legalnym nabyciu oraz ustanowieniu 
wzajemnie uzgodnionych warunków, jeżeli 
mają one zastosowanie. System 
wiarygodnych zbiorów unijnych znacznie 
obniżyłby ryzyko stosowania w Unii 
nielegalnie nabytych zasobów 
genetycznych. Właściwe organy państw 
członkowskich sprawdzałyby, czy dany 
zbiór spełnia wymogi i może zostać 
uznany za wiarygodny zbiór unijny. 
Uznawano by, że użytkownicy nabywający 
zasoby genetyczne ze zbioru włączonego 
do rejestru unijnego dopełnili obowiązku 
należytej staranności, jeśli chodzi o 
uzyskanie wszystkich niezbędnych 
informacji. Takie rozwiązanie powinno być
szczególnie korzystne dla pracowników 
naukowych oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw.

środki polegające na dostarczaniu osobom 
trzecim próbek zasobów genetycznych 
wyłącznie z dokumentacją świadczącą o 
ich legalnym nabyciu oraz ustanowieniu 
wzajemnie uzgodnionych warunków, jeżeli 
mają one zastosowanie. System 
zarejestrowanych zbiorów unijnych 
znacznie obniżyłby ryzyko stosowania w 
Unii nielegalnie nabytych zasobów 
genetycznych. Właściwe organy państw 
członkowskich sprawdzałyby, czy dany 
zbiór spełnia wymogi i może zostać 
uznany za zarejestrowany zbiór unijny. 
Uznawano by, że użytkownicy nabywający 
zasoby genetyczne ze zbioru włączonego 
do rejestru unijnego dopełnili obowiązku 
należytej staranności, jeśli chodzi o 
uzyskanie wszystkich niezbędnych 
informacji. Takie rozwiązanie powinno być 
szczególnie korzystne dla pracowników 
naukowych oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ termin „wiarygodny” jest silnie nacechowany, lepszy byłby termin bardziej 
neutralny, taki jak „zarejestrowany”.

Poprawka 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Właściwe organy państw 
członkowskich powinny sprawdzać, czy 
użytkownicy przestrzegają obowiązków. 
W związku z tym właściwe organy 
powinny przyjmować międzynarodowe 
świadectwa zgodności jako dowód na to, 
że objęte nimi zasoby genetyczne zostały 
nabyte legalnie i że ustanowiono 

(20) Właściwe organy państw 
członkowskich powinny sprawdzać, czy 
użytkownicy przestrzegają obowiązków. 
W związku z tym właściwe organy 
powinny przyjmować międzynarodowe 
świadectwa zgodności jako dowód na to, 
że objęte nimi zasoby genetyczne zostały 
nabyte legalnie i że ustanowiono 
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wzajemnie uzgodnione warunki. Właściwe 
organy powinny ponadto sporządzać 
protokoły kontroli i udostępniać stosowne
informacje zgodnie z dyrektywą 
2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie 
publicznego dostępu do informacji 
dotyczących środowiska13.

wzajemnie uzgodnione warunki. Jeżeli
świadectwo międzynarodowe jest 
niedostępne, inne prawnie dopuszczalne 
formy zgodności powinny być uznawane 
za dowód na to, że objęte nimi zasoby 
genetyczne zostały nabyte legalnie i że 
ustanowiono wzajemnie uzgodnione 
warunki. Właściwe organy powinny 
ponadto sporządzać protokoły kontroli i 
udostępniać stosowne informacje zgodnie z 
dyrektywą 2003/4/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2003 r. w sprawie publicznego dostępu do 
informacji dotyczących środowiska13.

Or. en

Poprawka 102
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Unia powinna wprowadzić w życie 
zasadę podziału korzyści określoną w art. 
10 protokołu z Nagoi w okresie 
poprzedzającym ustanowienie globalnego 
wielostronnego mechanizmu określonego 
w protokole. Do czasu wdrożenia 
globalnego wielostronnego mechanizmu 
podziału korzyści należy ustanowić unijny 
fundusz na rzecz podziału korzyści, 
którego celem będzie gromadzenie 
wkładów pochodzących z podziału 
korzyści oraz przekazywanie ich na rzecz 
globalnej ochrony różnorodności 
biologicznej. W tym celu należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do ustalania szczegółowych 
kryteriów i zasad podziału korzyści w 
przypadku zasobów genetycznych 
pochodzących z obszarów spoza 
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jurysdykcji państw członkowskich, 
niemożności ustalenia kraju pochodzenia 
tych zasobów lub niemożności udzielenia 
bądź uzyskania uprzedniej świadomej 
zgody. Szczególnie ważne jest, aby w 
trakcie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
na poziomie ekspertów. Przygotowując
i opracowując akty delegowane Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 103
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Cele niniejszego rozporządzenia 
polegają na ograniczeniu ryzyka 
użytkowania w Unii nielegalnie nabytych 
zasobów genetycznych lub wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi oraz na wspieraniu 
sprawiedliwego i równego podziału 
korzyści wynikających z wykorzystywania 
zasobów genetycznych lub wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi w oparciu o wzajemnie 
uzgodnione warunki. Państwa 
członkowskie nie mogą samodzielnie 
osiągnąć tych celów, natomiast ze względu 
na ich zakres i z uwagi na funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego możliwe jest ich 
lepsze osiągnięcie na poziomie Unii. W 
związku z tym Unia może podjąć działania 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 

(28) Cele niniejszego rozporządzenia 
polegają na ograniczeniu ryzyka 
użytkowania w Unii nielegalnie nabytych 
zasobów genetycznych oraz na wspieraniu 
sprawiedliwego i równego podziału 
korzyści wynikających z wykorzystywania 
zasobów genetycznych w oparciu o 
wzajemnie uzgodnione warunki. Państwa 
członkowskie nie mogą samodzielnie 
osiągnąć tych celów, natomiast ze względu 
na ich zakres i z uwagi na funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego możliwe jest ich 
lepsze osiągnięcie na poziomie Unii. W 
związku z tym Unia może podjąć działania 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia jego celów,
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rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia jego celów,

Or. en

Uzasadnienie

Wiedza tradycyjna stanowi właściwość państwa członkowskiego i nie powinna być omawiana 
w rozporządzeniu.

Poprawka 104
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się zasady regulujące dostęp do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi oraz 
podział korzyści z ich wykorzystywania, 
zgodnie z postanowieniami protokołu z 
Nagoi do Konwencji o różnorodności 
biologicznej o dostępie do zasobów 
genetycznych oraz sprawiedliwym i 
równym podziale korzyści wynikających z 
wykorzystania tych zasobów („protokołu z 
Nagoi”).

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się zasady regulujące przestrzeganie 
przepisów w zakresie dostępu do zasobów 
genetycznych oraz podziału korzyści z ich 
wykorzystywania, zgodnie z 
postanowieniami protokołu z Nagoi do 
Konwencji o różnorodności biologicznej o 
dostępie do zasobów genetycznych oraz 
sprawiedliwym i równym podziale 
korzyści wynikających z wykorzystania 
tych zasobów („protokołu z Nagoi”).

Or. en

Uzasadnienie

Protokół z Nagoi opiera się na dwóch filarach: na dostępie i na przestrzeganiu przepisów 
przez użytkowników. Zakres niniejszego rozporządzenia obejmuje jednak nie tyle sam dostęp 
i podział zysków, ale raczej to, w jaki sposób użytkownicy będą przestrzegać odpowiednich 
przepisów ustanowionych w protokole z Nagoi.

Poprawka 105
Maria do Céu Patrão Neves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się zasady regulujące dostęp do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi oraz 
podział korzyści z ich wykorzystywania, 
zgodnie z postanowieniami protokołu z 
Nagoi do Konwencji o różnorodności 
biologicznej o dostępie do zasobów 
genetycznych oraz sprawiedliwym i 
równym podziale korzyści wynikających z 
wykorzystania tych zasobów („protokołu z 
Nagoi”).

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się zasady regulujące przestrzeganie 
przepisów w zakresie dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi oraz 
podziału korzyści z ich wykorzystywania, 
zgodnie z postanowieniami protokołu z 
Nagoi do Konwencji o różnorodności 
biologicznej o dostępie do zasobów 
genetycznych oraz sprawiedliwym i 
równym podziale korzyści wynikających z 
wykorzystania tych zasobów („protokołu z
Nagoi”).

Or. en

Poprawka 106
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się zasady regulujące dostęp do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi oraz 
podział korzyści z ich wykorzystywania, 
zgodnie z postanowieniami protokołu z 
Nagoi do Konwencji o różnorodności 
biologicznej o dostępie do zasobów 
genetycznych oraz sprawiedliwym i 
równym podziale korzyści wynikających z 
wykorzystania tych zasobów („protokołu z 
Nagoi”).

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się zasady regulujące przestrzeganie 
przepisów w zakresie dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi oraz 
podziału korzyści z ich wykorzystywania, 
zgodnie z postanowieniami protokołu z 
Nagoi do Konwencji o różnorodności 
biologicznej o dostępie do zasobów 
genetycznych oraz sprawiedliwym i 
równym podziale korzyści wynikających z 
wykorzystania tych zasobów („protokołu z 
Nagoi”).

Or. en



AM\937380PL.doc 25/74 PE513.008v01-00

PL

Uzasadnienie

Protokół z Nagoi opiera się na dwóch filarach: na dostępie i na przestrzeganiu przepisów 
przez użytkowników, zgodnie również z memorandum wyjaśniającym do wniosku Komisji. 
Zakres niniejszego rozporządzenia obejmuje jednak nie tyle sam dostęp i podział zysków, ale 
raczej to, w jaki sposób użytkownicy będą przestrzegać odpowiednich przepisów 
ustanowionych w protokole z Nagoi.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się zasady regulujące dostęp do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi oraz 
podział korzyści z ich wykorzystywania, 
zgodnie z postanowieniami protokołu z 
Nagoi do Konwencji o różnorodności 
biologicznej o dostępie do zasobów 
genetycznych oraz sprawiedliwym i 
równym podziale korzyści wynikających z 
wykorzystania tych zasobów („protokołu z 
Nagoi”).

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się zasady regulujące warunki zgodnego z 
przepisami dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi oraz 
zgodny z przepisami podział korzyści z ich 
wykorzystywania, zgodnie z 
postanowieniami protokołu z Nagoi do 
Konwencji o różnorodności biologicznej o 
dostępie do zasobów genetycznych oraz 
sprawiedliwym i równym podziale 
korzyści wynikających z wykorzystania 
tych zasobów („protokołu z Nagoi”).

Or. de

Poprawka 108
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do zasobów genetycznych, do których 
państwa mają suwerenne prawa, oraz do 
wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami 

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do zasobów genetycznych, do których 
państwa mają suwerenne prawa, do 
których uzyskano dostęp po wejściu w 
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genetycznymi, do których uzyskano dostęp 
po wejściu w życie protokołu z Nagoi w 
Unii. Ponadto ma ono zastosowanie do 
korzyści wynikających z wykorzystywania 
takich zasobów genetycznych oraz wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi.

życie protokołu z Nagoi w Unii. Ponadto 
ma ono zastosowanie do korzyści 
wynikających z wykorzystywania takich 
zasobów genetycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Wiedza tradycyjna stanowi właściwość państwa członkowskiego i nie powinna być omawiana 
w rozporządzeniu.

Poprawka 109
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do zasobów genetycznych, do których 
państwa mają suwerenne prawa, oraz do 
wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi, do których uzyskano dostęp 
po wejściu w życie protokołu z Nagoi w 
Unii. Ponadto ma ono zastosowanie do 
korzyści wynikających z wykorzystywania
takich zasobów genetycznych oraz wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do zasobów genetycznych oraz do wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi, do których uzyskano dostęp 
lub które są wykorzystane na obszarach 
podlegających lub niepodlegających 
jurysdykcji państw pochodzenia po 
wejściu w życie protokołu z Nagoi w Unii. 
Ponadto ma ono zastosowanie do korzyści 
wynikających z wykorzystania takich 
zasobów genetycznych oraz wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi, a także dalszych 
zastosowań i dopuszczenia do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Faktem jest, że znaczne ilości zasobów genetycznych są dostępne poza obszarami 
podlegającymi jurysdykcji państw pochodzenia w formie towarów będących przedmiotem 
swobodnego obrotu. Jednak wywóz tych zasobów genetycznych prowadzony jest dla celów 
handlu towarami raczej niż wykorzystania ich jako zasobów genetycznych. Dlatego też należy
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zapewnić objęcie zakresem niniejszego rozporządzenia wykorzystanie zasobów genetycznych, 
do których dostęp uzyskano poza obszarami podlegającymi jurysdykcji państwa pochodzenia, 
a także podział korzyści z ich wykorzystania.

Poprawka 110
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do zasobów genetycznych, w 
przypadku których dostęp i podział 
korzyści reguluje specjalistyczny 
międzynarodowy instrument, którego Unia 
jest stroną.

Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do zasobów genetycznych, w 
przypadku których dostęp i podział 
korzyści regulują specjalistyczne 
międzynarodowe instrumenty, których
Unia jest stroną.

Or. de

Poprawka 111
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do zasobów genetycznych, w 
przypadku których dostęp i podział 
korzyści reguluje specjalistyczny 
międzynarodowy instrument, którego Unia 
jest stroną.

Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do zasobów genetycznych z 
państw, które nie są sygnatariuszami 
protokołu z Nagoi i w których nie 
obowiązują przepisy prawa w zakresie 
dostępu zgodne z wymogami protokołu z 
Nagoi. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
również zastosowania do zasobów 
genetycznych dostępnych jako towary lub 
takich, w przypadku których dostęp i 
podział korzyści reguluje specjalistyczny 
międzynarodowy instrument, którego Unia 
jest stroną. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na użyteczne i właściwe trwające 
prace lub praktyki w ramach innych 
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organizacji międzynarodowych, pod 
warunkiem że służą one wsparciu celów 
konwencji i tego protokołu i że nie są z 
nimi sprzeczne.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić zakres rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do statusu towarów: 
towary dostępne w zwykłych kanałach sprzedaży bez żadnych ograniczeń powinny pozostać 
dostępne bez żadnych ograniczeń i tym samym powinny być wyraźnie wyłączone z projektu 
rozporządzenia. Ponadto należy rozszerzyć art. 2 akapit drugi projektu rozporządzenia, 
ujmując w nim wszelkie trwające prace lub praktyki opisane w art. 4 ust. 3 protokołu z Nagoi.

Poprawka 112
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ze względu na szczególny charakter 
różnorodności biologicznej w rolnictwie
oraz typowe jej cechy i problemy, które 
wymagają szczególnych rozwiązań, 
niniejsze rozporządzenie nie odnosi się do 
zasobów genetycznych dla wyżywienia i 
rolnictwa w przypadku, gdy podlegają one 
istniejącym lub przyszłym instrumentom 
specjalistycznym w rozumieniu art. 4, art. 
8 lit. c), art. 19 i 20 protokołu z Nagoi.

Or. de

Poprawka 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) definicja katalogu: katalogi 
genetyczne składają się z osobników 
należących do pewnych gatunków; 
kolejnymi co do ważności elementami są 
populacje lokalne (rasy lokalne, ekotypy, 
odmiany endemiczne, odmiany lub nawet 
podgatunki); podobnie jak w przypadku 
identyfikowalności, katalogi genetyczne, 
aby były identyfikowalne, wymagają 
bezstronnej metody kodów kreskowych 
opartej na technikach sekwencjonowania 
DNA;

Or. en

Poprawka 114
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) „dopuszczenie do obrotu” oznacza 
udostępnienie produktu na rynku 
Wspólnoty po raz pierwszy;

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędna jest jasność prawna odnośnie do terminu „dopuszczenie do obrotu”; 
proponowana definicja jest zgodna z definicją „wprowadzenia do obrotu” w różnych 
dokumentach dotyczących przepisów UE, takich jak rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 
dotyczące produktów kosmetycznych oraz wnioski dotyczące odpowiednio rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumenckich i rozporządzenia w sprawie nadzoru 
rynku w odniesieniu do produktów.

Poprawka 115
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b) koncepcja identyfikowalności: 
elementy genetyczne muszą być określone 
na szczeblu molekularnym z 
wystarczającą dokładnością, aby 
umożliwić jednoznaczną identyfikację ich 
pochodzenia i przeznaczenia; chociaż 
protokół identyfikowalności wymaga 
właściwego ciągu zdarzeń lub 
użytkowania dla każdego elementu, 
identyfikowalność dowolnego obiektu 
genetycznego wymaga zbadania ich 
charakterystyki na szczeblu DNA;

Or. en

Poprawka 116
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „dostęp” oznacza nabycie zasobów 
genetycznych lub wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi na 
terytorium jednej ze stron protokołu z 
Nagoi zgodnie z obowiązującymi 
krajowymi przepisami ustawowymi lub 
wykonawczymi w zakresie dostępu i 
podziału korzyści przyjętymi przez tę 
stronę;

4) „dostęp” oznacza nabycie zasobów 
genetycznych na terytorium jednej ze stron 
protokołu z Nagoi zgodnie z 
obowiązującymi krajowymi przepisami 
ustawowymi lub wykonawczymi w 
zakresie dostępu i podziału korzyści 
przyjętymi przez tę stronę;

Or. en

Uzasadnienie

Wiedza tradycyjna stanowi właściwość państwa członkowskiego i nie powinna być omawiana 
w rozporządzeniu.
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Poprawka 117
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „użytkownik” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną wykorzystującą zasoby 
genetyczne lub wiedzę tradycyjną 
związaną z zasobami genetycznymi;

5) „użytkownik” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną wykorzystującą zasoby 
genetyczne;

Or. en

Uzasadnienie

Wiedza tradycyjna stanowi właściwość państwa członkowskiego i nie powinna być omawiana 
w rozporządzeniu.

Poprawka 118
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „wzajemnie uzgodnione warunki” 
oznaczają ustalenia umowne zawarte 
między dostarczycielem zasobów 
genetycznych lub wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi a 
użytkownikiem takich zasobów lub 
wiedzy, w których to ustaleniach określono 
szczegółowe warunki sprawiedliwego i 
równego podziału korzyści wynikających z 
wykorzystywania wspomnianych zasobów 
lub wspomnianej wiedzy i które mogą 
również zawierać dodatkowe warunki 
wykorzystywania takich zasobów lub 
takiej wiedzy;

7) „wzajemnie uzgodnione warunki” 
oznaczają ustalenia umowne zawarte 
między dostarczycielem zasobów 
genetycznych a użytkownikiem takich 
zasobów lub wiedzy, w których to 
ustaleniach określono szczegółowe 
warunki sprawiedliwego i równego 
podziału korzyści wynikających z 
wykorzystywania wspomnianych zasobów 
lub wspomnianej wiedzy i które mogą 
również zawierać dodatkowe warunki 
wykorzystywania takich zasobów lub 
takiej wiedzy;

Or. en
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Uzasadnienie

Wiedza tradycyjna stanowi właściwość państwa członkowskiego i nie powinna być omawiana 
w rozporządzeniu.

Poprawka 119
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „wiedza tradycyjna związana z 
zasobami genetycznymi” oznacza wiedzę 
tradycyjną posiadaną przez społeczność 
tubylczą lub lokalną, która to wiedza jest 
istotna dla wykorzystywania zasobów 
genetycznych i została w ten sposób 
opisana we wzajemnie uzgodnionych 
warunkach mających zastosowanie do 
wykorzystywania zasobów genetycznych;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wiedza tradycyjna stanowi właściwość państwa członkowskiego i nie powinna być omawiana 
w rozporządzeniu.

Poprawka 120
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) „nielegalnie nabyte zasoby 
genetyczne” oznaczają zasoby genetyczne 
i związaną z nimi wiedzę tradycyjną 
nabyte niezgodnie z obowiązującym 
prawem międzynarodowym i 
ustawodawstwem krajowym lub 
wymogami regulacyjnymi w zakresie 
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dostępu i podziału korzyści przyjętymi w
kraju pochodzenia lub właściwymi 
zwyczajowymi przepisami, protokołami i 
procedurami społeczności tubylczych i 
lokalnych;

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie jest zgodne z art. 12 protokołu z Nagoi. Ważna uprzednia świadoma zgoda na 
dostęp do wiedzy tradycyjnej nie może być uzyskiwana z naruszeniem obowiązujących 
zwyczajowych przepisów, protokołów i procedur społeczności tubylczych i lokalnych, które 
muszą być uwzględniane przez organy krajowe podczas wdrażania protokołu.

Poprawka 121
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8b) „piractwo biologiczne“ oznacza 
wykorzystanie lub późniejsze dopuszczenie 
do obrotu nielegalnie nabytych zasobów 
genetycznych, ich produktów pochodnych 
lub wiedzy tradycyjnej związanej z 
zasobami genetycznymi;

Or. en

Poprawka 122
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a) „towar” oznacza, dla celów 
niniejszego rozporządzenia, zasób 
genetyczny będący przedmiotem 
swobodnego obrotu jako wyrób handlowy;
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Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się dodanie definicji terminu „towar” w celu uzupełnienia poprawki 1 (art. 2), 
która wyjaśnia, że towary dostępne w zwykłych kanałach sprzedaży bez żadnych ograniczeń 
powinny pozostać dostępne bez żadnych ograniczeń i tym samym powinny być wyraźnie 
wyłączone z projektu rozporządzenia.

Poprawka 123
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12b) „badania i rozwój” oznaczają 
badanie genetycznego lub biochemicznego 
składu zasobów genetycznych w celu 
ustalenia faktów i sformułowania 
wniosków, w tym opracowywania 
innowacji i zastosowań praktycznych. Nie 
obejmują one żadnych prac naukowych 
prowadzonych w celu zachowania 
zgodności z wymogami dotyczącymi 
przepisów w zakresie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Definicji terminu „badania i rozwój” należy użyć w kontekście protokołu z Nagoi. Niezbędne 
jest jednak dodatkowe zdanie w celu uniknięcia ewentualnej błędnej interpretacji definicji lub 
pomylenia z testami czy badaniami prowadzonymi w celu spełnienia wymogów dotyczących 
przepisów w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Poprawka 124
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Użytkownicy z należytą starannością 
upewniają się, że dostęp do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi
uzyskano zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawowymi lub 
wykonawczymi w zakresie dostępu i 
podziału korzyści oraz że – w 
odpowiednich przypadkach – korzyści są 
dzielone w sposób sprawiedliwy i równy, 
w oparciu o wzajemnie uzgodnione 
warunki. Użytkownicy uzyskują, 
przechowują i przekazują kolejnym 
użytkownikom informacje związane z 
dostępem i podziałem korzyści.

1. Użytkownicy z należytą starannością 
upewniają się, że dostęp do zasobów 
genetycznych uzyskano zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ustawowymi 
lub wykonawczymi w zakresie dostępu i 
podziału korzyści oraz że – w 
odpowiednich przypadkach – korzyści są 
dzielone w sposób sprawiedliwy i równy, 
w oparciu o wzajemnie uzgodnione 
warunki. Użytkownicy uzyskują, 
przechowują i przekazują kolejnym 
użytkownikom informacje związane z 
dostępem i podziałem korzyści.

Or. en

Uzasadnienie

Wiedza tradycyjna stanowi właściwość państwa członkowskiego i nie powinna być omawiana 
w rozporządzeniu.

Poprawka 125
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Nielegalnie nabyte zasoby genetyczne 
są zakazane w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Systemowi należytej staranności wdrażanemu przez Komisję musi towarzyszyć ogólny zakaz 
nielegalnego wykorzystywania zasobów genetycznych. Służy to odwróceniu ciężaru dowodu, 
jak to już ma miejsce w przypadku drewna pozyskiwanego nielegalnie (rozporządzenie (UE) 
nr 95/2010) oraz połowów NNN, usprawniając tym samym postępowanie sądowe i 
egzekucyjne prowadzone przez właściwe organy krajowe.
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Poprawka 126
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wskazany w ust. 1 obowiązek 
zachowania należytej staranności nie 
odnosi się do dalszego wykorzystania 
produktów wytworzonych z zasobu 
pierwotnego (np. odmiany rośliny), o ile 
produkty te nie są użytkowymi zasobami
genetycznymi.

Or. de

Poprawka 127
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku zasobów genetycznych 
pochodzących z obszarów spoza 
jurysdykcji krajowej, niemożności 
ustalenia kraju pochodzenia lub 
niemożności udzielenia bądź uzyskania 
uprzedniej świadomej zgody, nowi 
użytkownicy przekazują podział korzyści 
do unijnego funduszu na rzecz podziału 
korzyści przeznaczonego na globalną
ochronę różnorodności biologicznej, aż do 
czasu ustanowienia globalnego 
wielostronnego mechanizmu podziału 
korzyści zgodnie z art. 10 protokołu z 
Nagoi.

Or. en
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Poprawka 128
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) daty i miejsca dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z takimi zasobami;

1) daty i miejsca dostępu do zasobów 
genetycznych;

Or. en

Uzasadnienie

Wiedza tradycyjna stanowi właściwość państwa członkowskiego i nie powinna być omawiana 
w rozporządzeniu.

Poprawka 129
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) uznanego międzynarodowego 
świadectwa zgodności – w przypadku 
zasobów genetycznych nabytych od stron 
protokołu z Nagoi, które uregulowały 
dostęp do swoich zasobów genetycznych 
zgodnie z art. 6 protokołu z Nagoi;

Or. en

Poprawka 130
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a – punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) opisu wykorzystanych zasobów 
genetycznych lub wiedzy tradycyjnej 
związanej z tymi zasobami, w tym 
dostępne kody identyfikacyjne;

2) opisu wykorzystanych zasobów 
genetycznych, w tym dostępne kody 
identyfikacyjne;

Or. en

Uzasadnienie

Wiedza tradycyjna stanowi właściwość państwa członkowskiego i nie powinna być omawiana 
w rozporządzeniu.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) źródło, z którego bezpośrednio 
uzyskano przedmiotowe zasoby lub 
wiedzę, a także kolejnych użytkowników 
zasobów genetycznych lub wiedzy 
tradycyjnej związanej z tymi zasobami;

3) źródło, z którego bezpośrednio 
uzyskano przedmiotowe zasoby lub 
wiedzę;

Or. de

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) decyzji w sprawie dostępu oraz 
wzajemnie uzgodnionych warunków, jeżeli 
mają one zastosowanie;

5) zezwoleń na dostęp oraz wzajemnie 
uzgodnionych warunków, jeżeli mają one 
zastosowanie;



AM\937380PL.doc 39/74 PE513.008v01-00

PL

Or. de

Poprawka 133
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) decyzji w sprawie dostępu oraz 
wzajemnie uzgodnionych warunków, jeżeli 
mają one zastosowanie;

5) zezwoleń na dostęp oraz wzajemnie 
uzgodnionych warunków, jeżeli mają one 
zastosowanie;

Or. en

Poprawka 134
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) decyzji w sprawie dostępu oraz 
wzajemnie uzgodnionych warunków, jeżeli 
mają one zastosowanie;

5) zezwoleń na dostęp oraz wzajemnie 
uzgodnionych warunków, jeżeli mają one 
zastosowanie;

Or. en

Uzasadnienie

Termin „zezwolenie” należy do terminologii stosowanej w protokole z Nagoi, a także 
w samym rozporządzeniu. Dlatego właściwe jest ujednolicenie terminologii w celu uniknięcia 
zamieszania.

Poprawka 135
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a – punkt 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) decyzji w sprawie dostępu oraz 
wzajemnie uzgodnionych warunków, jeżeli 
mają one zastosowanie;

5) zezwoleń na dostęp oraz wzajemnie 
uzgodnionych warunków, jeżeli mają one 
zastosowanie;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uzyskują odpowiednie zezwolenie na 
dostęp, ustanawiają wzajemnie uzgodnione 
warunki lub wstrzymują wykorzystywanie, 
jeżeli okaże się, że dostęp nie był zgodny z 
obowiązującymi przepisami ustawowymi 
lub wykonawczymi w zakresie dostępu i 
podziału korzyści.

c) uzyskują odpowiednie zezwolenie na 
dostęp oraz ustanawiają wzajemnie 
uzgodnione warunki, jeżeli okaże się, że 
dostęp nie był zgodny z obowiązującymi 
przepisami ustawowymi lub 
wykonawczymi w zakresie dostępu i 
podziału korzyści.

Or. de

Poprawka 137
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uznaje się, że użytkownicy nabywający 
zasoby genetyczne od zbioru włączonego 
do unijnego rejestru wiarygodnych 
zbiorów, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 
dopełnili obowiązku należytej staranności, 
jeśli chodzi o uzyskanie informacji 
związanych z dostępem i podziałem 
korzyści w przypadku zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 

4. Uznaje się, że użytkownicy nabywający 
zasoby genetyczne od zbioru włączonego 
do unijnego rejestru wiarygodnych 
zbiorów, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 
dopełnili obowiązku należytej staranności, 
jeśli chodzi o uzyskanie informacji 
związanych z dostępem i podziałem 
korzyści w przypadku zasobów 
genetycznych.
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związanej z zasobami genetycznymi.

Or. en

Uzasadnienie

Wiedza tradycyjna stanowi właściwość państwa członkowskiego i nie powinna być omawiana 
w rozporządzeniu.

Poprawka 138
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uznaje się, że użytkownicy nabywający 
zasoby genetyczne od zbioru włączonego 
do unijnego rejestru wiarygodnych
zbiorów, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 
dopełnili obowiązku należytej staranności, 
jeśli chodzi o uzyskanie informacji 
związanych z dostępem i podziałem 
korzyści w przypadku zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi.

4. Uznaje się, że użytkownicy nabywający 
zasoby genetyczne od zbioru włączonego 
do unijnego rejestru zbiorów, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1, dopełnili obowiązku 
należytej staranności, jeśli chodzi o 
uzyskanie informacji związanych z 
dostępem i podziałem korzyści w 
przypadku zasobów genetycznych i wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka dotycząca terminu „zarejestrowane zbiory unijne” nawiązuje do 
wcześniejszych poprawek zaproponowanych w motywie 19.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Obowiązki, o których mowa w ust. 1–3 
niniejszego artykułu, mają zastosowanie 
jedynie w przypadku kolejnych 
użytkowników, jeśli ci użytkownicy mają 
dostęp do zasobów genetycznych i 
wykorzystują zasoby genetyczne w taki 
sam sposób jak użytkownik pierwotny.

Or. de

Poprawka 140
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeżeli zasoby genetyczne zostały 
włączone do nowej odmiany roślin 
wprowadzonej na rynek, obowiązki, o 
których mowa w ust. 1–3, nie dotyczą 
użytkowników tej nowej odmiany roślin. 
Zostają więc zniesione obowiązki 
pierwszego użytkownika, który włączył te
zasoby genetyczne.

Or. fr

Uzasadnienie

Art. 4 nie jest dostosowany do badań dotyczących nasion. Aby stworzyć nową odmianę roślin, 
hodowcy wykorzystują zasoby genetyczne (w tym odmiany roślin wprowadzone wcześniej do 
obrotu), i podlegają przez to niniejszemu rozporządzeniu. Należy zwolnić ze wszystkich 
obowiązków tych hodowców, którzy używają odmian wprowadzonych wcześniej do obrotu do 
celów badawczych, przyjmując, że przestrzeganie przez nich protokołu zostało już 
zweryfikowane w momencie wprowadzania tych odmian do obrotu.

Poprawka 141
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 skreślony
Wiarygodne zbiory unijne
1. Komisja ustanawia i prowadzi unijny 
rejestr wiarygodnych zbiorów. Jest to 
rejestr internetowy, łatwo dostępny dla 
użytkowników i obejmujący zbiory 
zasobów genetycznych, które uznano za 
spełniające kryteria wiarygodnych 
zbiorów unijnych.
2. Na wniosek zbioru podlegającego jego 
jurysdykcji każde państwo członkowskie 
rozważa włączenie tego zbioru do 
unijnego rejestru wiarygodnych zbiorów. 
Po sprawdzeniu, że zbiór spełnia kryteria 
określone w ust. 3, państwo członkowskie 
bezzwłocznie zgłasza Komisji nazwę, dane 
teleadresowe oraz rodzaj zbioru. Komisja 
niezwłocznie włącza otrzymane w ten 
sposób informacje do unijnego rejestru 
wiarygodnych zbiorów.
3. Aby zbiór włączono do unijnego 
rejestru wiarygodnych zbiorów, właściciel 
zbioru musi wykazać zdolność do:
a) stosowania znormalizowanych 
procedur wymiany próbek zasobów 
genetycznych i wymiany związanych z 
nimi informacji dokonywanej z innymi 
zbiorami oraz dostarczania próbek 
zasobów genetycznych i związanych z nimi 
informacji osobom trzecim na ich użytek;
b) dostarczania osobom trzecim na ich 
użytek próbek zasobów genetycznych i 
związanych z nimi informacji wyłącznie z 
dokumentacją świadczącą o tym, że dostęp 
do zasobów i informacji uzyskano zgodnie 
z obowiązującymi wymogami prawnymi 
oraz – w odpowiednich przypadkach – ze 
wzajemnie uzgodnionymi warunkami 
sprawiedliwego i równego podziału 
korzyści;
c) prowadzenia ewidencji wszystkich 
próbek zasobów genetycznych i 
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związanych z nimi informacji 
dostarczanych osobom trzecim na ich 
użytek;
d) ustanawiania lub stosowania kodów 
identyfikacyjnych w przypadku próbek 
zasobów genetycznych dostarczanych 
osobom trzecim;
e) stosowania odpowiednich narzędzi 
technicznych służących do monitorowania 
i obserwacji wymiany próbek zasobów 
genetycznych i wymiany związanych z 
nimi informacji dokonywanej z innymi 
zbiorami.
4. Państwa członkowskie regularnie 
sprawdzają, czy każdy podlegający ich 
jurysdykcji zbiór włączony do unijnego 
rejestru wiarygodnych zbiorów faktycznie 
stosuje środki określone w ust. 3.
Państwa członkowskie bezzwłocznie 
powiadamiają Komisję, jeżeli dany, 
podlegający ich jurysdykcji zbiór 
włączony do unijnego rejestru nie jest już 
zgodny z przepisami ust. 3.
5. Jeżeli istnieją dowody, że dany zbiór 
włączony do unijnego rejestru 
wiarygodnych zbiorów nie stosuje 
środków określonych w ust. 3, odnośne 
państwo członkowskie bezzwłocznie 
określa działania naprawcze w 
porozumieniu z właścicielem zbioru.
Jeżeli Komisja ustali – zwłaszcza na 
podstawie informacji przedstawionych 
zgodnie z ust. 4 – że w przypadku danego 
zbioru włączonego do unijnego rejestru 
wiarygodnych zbiorów występują znaczące 
lub ustawiczne trudności z zapewnieniem 
zgodności z przepisami ust. 3, usuwa ten 
zbiór z unijnego rejestru wiarygodnych 
zbiorów.
6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów wykonawczych w 
celu ustanowienia procedur dotyczących 
wykonywania przepisów ust. 1-5 
niniejszego artykułu. Wspomniane środki 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
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procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 15 ust. 2.

Or. en

Poprawka 142
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wiarygodne zbiory unijne Zarejestrowane zbiory unijne

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka dotycząca terminu „zarejestrowane zbiory unijne” nawiązuje do 
wcześniejszych poprawek zaproponowanych w motywie 19.

Poprawka 143
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ustanawia i prowadzi unijny 
rejestr wiarygodnych zbiorów. Jest to 
rejestr internetowy, łatwo dostępny dla 
użytkowników i obejmujący zbiory 
zasobów genetycznych, które uznano za 
spełniające kryteria wiarygodnych zbiorów 
unijnych.

1. Komisja ustanawia i prowadzi unijny 
rejestr zbiorów. Jest to rejestr internetowy, 
łatwo dostępny dla użytkowników i 
obejmujący zbiory zasobów genetycznych, 
które uznano za spełniające kryteria 
zarejestrowanych zbiorów unijnych.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka dotycząca terminu „zarejestrowane zbiory unijne” nawiązuje do 
wcześniejszych poprawek zaproponowanych w motywie 19.
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Poprawka 144
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na wniosek zbioru podlegającego jego 
jurysdykcji każde państwo członkowskie 
rozważa włączenie tego zbioru do unijnego 
rejestru wiarygodnych zbiorów. Po 
sprawdzeniu, że zbiór spełnia kryteria 
określone w ust. 3, państwo członkowskie 
bezzwłocznie zgłasza Komisji nazwę, dane 
teleadresowe oraz rodzaj zbioru. Komisja 
niezwłocznie włącza otrzymane w ten 
sposób informacje do unijnego rejestru 
wiarygodnych zbiorów.

2. Na wniosek posiadacza zbioru 
podlegającego jego jurysdykcji każde 
państwo członkowskie rozważa włączenie 
tego zbioru lub jego części do unijnego 
rejestru zbiorów. Po sprawdzeniu, że zbiór 
spełnia kryteria określone w ust. 3, 
państwo członkowskie bezzwłocznie 
zgłasza Komisji nazwę, dane teleadresowe 
oraz rodzaj zbioru. Komisja niezwłocznie 
włącza otrzymane w ten sposób informacje 
do zarejestrowanych zbiorów unijnych.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja dodania słów „lub jego części” odzwierciedla fakt, że tylko bardzo niewielka 
część obecnie istniejących zbiorów publicznych może spełnić wymagania przewidziane 
w rozporządzeniu w sprawie wiarygodnych/ zarejestrowanych zbiorów unijnych. 
Proponowana poprawka dotycząca terminu „zarejestrowane zbiory unijne” nawiązuje do 
wcześniejszych poprawek zaproponowanych w motywie 19.

Poprawka 145
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zbiór włączono do unijnego rejestru 
wiarygodnych zbiorów, właściciel zbioru 
musi wykazać zdolność do:

3. Aby zbiór włączono do unijnego rejestru 
wiarygodnych zbiorów, w odniesieniu do 
okazów, do których uzyskano dostęp 
zgodnie z art. 2 niniejszego 
rozporządzenia, właściciel zbioru 
wykazuje zdolność do:
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Or. en

Uzasadnienie

Przy ograniczeniu w tym znaczeniu zakresu art. 5 tylko takie próbki, do których uzyskano 
dostęp po wejściu w życie protokołu z Nagoi, spełniałyby postanowienia art. 4 ust. 4.

Poprawka 146
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie regularnie 
sprawdzają, czy każdy podlegający ich 
jurysdykcji zbiór włączony do unijnego 
rejestru wiarygodnych zbiorów faktycznie 
stosuje środki określone w ust. 3.

Państwa członkowskie regularnie 
sprawdzają, czy każdy podlegający ich 
jurysdykcji zbiór włączony do unijnego 
rejestru zbiorów faktycznie stosuje środki 
określone w ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka dotycząca terminu „zarejestrowane zbiory unijne” nawiązuje do 
wcześniejszych poprawek zaproponowanych w motywie 19.

Poprawka 147
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli istnieją dowody, że dany zbiór 
włączony do unijnego rejestru 
wiarygodnych zbiorów nie stosuje 
środków określonych w ust. 3, odnośne 
państwo członkowskie bezzwłocznie 
określa działania naprawcze w 
porozumieniu z właścicielem zbioru.

Jeżeli istnieją dowody, że dany zbiór 
włączony do unijnego rejestru zbiorów nie 
stosuje środków określonych w ust. 3, 
odnośne państwo członkowskie 
bezzwłocznie określa działania naprawcze 
w porozumieniu z właścicielem zbioru.

Or. en
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Uzasadnienie

Proponowana poprawka dotycząca terminu „zarejestrowane zbiory unijne” nawiązuje do 
wcześniejszych poprawek zaproponowanych w motywie 19.

Poprawka 148
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja ustali – zwłaszcza na 
podstawie informacji przedstawionych 
zgodnie z ust. 4 – że w przypadku danego 
zbioru włączonego do unijnego rejestru 
wiarygodnych zbiorów występują znaczące 
lub ustawiczne trudności z zapewnieniem 
zgodności z przepisami ust. 3, usuwa ten 
zbiór z unijnego rejestru wiarygodnych
zbiorów.

Jeżeli Komisja ustali – zwłaszcza na 
podstawie informacji przedstawionych 
zgodnie z ust. 4 – że w przypadku danego 
zbioru włączonego do unijnego rejestru 
zbiorów występują znaczące lub 
ustawiczne trudności z zapewnieniem 
zgodności z przepisami ust. 3, usuwa ten 
zbiór z unijnego rejestru zbiorów.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka dotycząca terminu „zarejestrowane zbiory unijne” nawiązuje do 
wcześniejszych poprawek zaproponowanych w motywie 19.

Poprawka 149
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów wykonawczych w 
celu ustanowienia procedur dotyczących 
wykonywania przepisów ust. 1-5 
niniejszego artykułu. Wspomniane środki
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

6. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w 
celu ustanowienia procedur dotyczących 
wykonywania przepisów ust. 1-5 
niniejszego artykułu, a także w celu 
rozważenia procedur rejestrowania 
zbiorów znajdujących się w państwach 
trzecich, które spełniają kryteria 
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art. 15 ust. 2. wiarygodnych zbiorów unijnych, 
przyczyniając się tym samym do 
globalnego wdrożenia protokołu z Nagoi.
Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 15 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek w sprawie wiarygodnych zbiorów powinien uwzględniać mechanizm umożliwiający 
państwom członkowskim i Komisji rozważenie ewentualnego zastosowania tego elementu do 
zbiorów znajdujących się poza UE. Służy to odzwierciedleniu partnerstw istniejących między 
zbiorami i będzie przyczyniać się do międzynarodowej współpracy.

Poprawka 150
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów wykonawczych w 
celu ustanowienia procedur dotyczących 
wykonywania przepisów ust. 1-5 
niniejszego artykułu. Wspomniane środki 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 15 ust. 2.

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów wykonawczych w 
celu ustanowienia procedur dotyczących 
wykonywania przepisów ust. 1-5 
niniejszego artykułu, a także rozważenia i 
zaproponowania procedur rejestrowania 
zbiorów znajdujących się w państwach 
trzecich, które spełniają kryteria 
wiarygodnych zbiorów unijnych, 
przyczyniając się tym samym do 
globalnego wdrożenia protokołu z Nagoi.
Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 15 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka wyjaśnia samą siebie, ale pochodzi z protokołu. Były jeszcze dwie inne 
poprawki, jednak nieuwzględniające całego sektora rolniczego. Wydaje się, że nie o to chodzi. 
Z pewnością z tego powodu, że nie jestem w stanie przewidzieć skutków wyłączenia tak 
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dużego sektora. Bardziej wydaje mi się, że to co oni uzyskają dzięki propozycjom Rady, 
zawsze możemy poprzeć na posiedzeniu trójstronnym.

Poprawka 151
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja wyznacza punkt kontaktowy do 
spraw dostępu i podziału korzyści 
odpowiedzialny za zapewnianie informacji 
wnioskodawcom występującym w Unii o 
dostęp do zasobów genetycznych i wiedzy 
tradycyjnej związanej z takimi zasobami
oraz za kontakty z Sekretariatem 
Konwencji o Różnorodności Biologicznej.

3. Komisja wyznacza punkt kontaktowy do 
spraw dostępu i podziału korzyści 
odpowiedzialny za zapewnianie informacji 
wnioskodawcom występującym w Unii o 
dostęp do zasobów genetycznych oraz za 
kontakty z Sekretariatem Konwencji o 
Różnorodności Biologicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Wiedza tradycyjna stanowi właściwość państwa członkowskiego i nie powinna być omawiana 
w rozporządzeniu.

Poprawka 152
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) centralna kwestia określona przez 
Komisję w pkt 3 służy zapewnieniu 
konsultacji z właściwymi organami 
ustanowionymi na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 338/97 oraz organami krajowymi 
wdrażającymi to rozporządzenie.

Or. en
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Uzasadnienie

Rozporządzenie (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze 
regulacji handlu nimi jest powszechnie znane jako unijne rozporządzenie o handlu dziką 
fauną i florą. Ustanowienie mechanizmu zapewniającego skuteczną koordynację pomiędzy 
organami krajowymi odpowiedzialnymi za wdrażanie konwencji CITES i protokołu z Nagoi 
ma podstawowe znaczenie dla skutecznego zajęcia się nielegalnym i niezrównoważonym 
handlem.

Poprawka 153
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie i Komisja 
zwracają się do wszystkich beneficjentów 
publicznych środków na badania naukowe 
obejmujące wykorzystywanie zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi o 
złożenie oświadczenia, że dopełnią 
obowiązku należytej staranności zgodnie z 
art. 4.

1. Państwa członkowskie i Komisja 
zwracają się do wszystkich beneficjentów 
publicznych środków na badania naukowe 
obejmujące wykorzystywanie zasobów 
genetycznych o złożenie oświadczenia, że 
dopełnią obowiązku należytej staranności 
zgodnie z art. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Wiedza tradycyjna stanowi właściwość państwa członkowskiego i nie powinna być omawiana 
w rozporządzeniu.

Poprawka 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie i Komisja 
zwracają się do wszystkich beneficjentów
publicznych środków na badania naukowe 

1. Wszyscy beneficjenci publicznych 
środków na badania naukowe obejmujące 
wykorzystanie zasobów genetycznych i/lub
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obejmujące wykorzystywanie zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi o 
złożenie oświadczenia, że dopełnią 
obowiązku należytej staranności zgodnie z 
art. 4.

wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi, po zatwierdzeniu takiego 
finansowania, składają oświadczenie do 
organu finansującego, że wypełnią lub 
wypełnili swoje obowiązki wynikające z 
art. 4.

Or. en

Poprawka 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Użytkownicy oświadczają wobec 
właściwych organów ustanowionych na 
podstawie art. 6 ust. 1, że przy składaniu 
wniosku o dopuszczenie do obrotu 
produktu opracowanego na podstawie 
zasobów genetycznych lub wiedzy 
tradycyjnej związanej z takimi zasobami 
bądź przy wprowadzeniu na rynek w 
przypadku, gdy nie jest wymagane 
dopuszczenie do obrotu, dopełnili 
obowiązku należytej staranności zgodnie z 
art. 4.

2. Państwa członkowskie i Komisja 
zwracają się do użytkowników, którzy 
ubiegają się o uzyskanie pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu produktu 
opracowanego na podstawie zasobów 
genetycznych lub wiedzy tradycyjnej 
związanej z takimi zasobami, o złożenie 
oświadczenia i przedstawienie dowodów 
na to, że wypełnili obowiązki wynikające z 
art. 4. Podobnie zwracają się o takie 
informacje przed wprowadzeniem 
produktu na rynek, gdy nie jest wymagane 
dopuszczenie do obrotu.

Or. en

Poprawka 156
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Użytkownicy oświadczają wobec 
właściwych organów ustanowionych na 
podstawie art. 6 ust. 1, że przy składaniu 

2. Użytkownicy oświadczają wobec 
właściwych organów ustanowionych na 
podstawie art. 6 ust. 1, że przy składaniu 
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wniosku o dopuszczenie do obrotu 
produktu opracowanego na podstawie 
zasobów genetycznych lub wiedzy 
tradycyjnej związanej z takimi zasobami 
bądź przy wprowadzeniu na rynek w 
przypadku, gdy nie jest wymagane 
dopuszczenie do obrotu, dopełnili 
obowiązku należytej staranności zgodnie z 
art. 4. 

wniosku o dopuszczenie do obrotu 
produktu opracowanego na podstawie 
zasobów genetycznych lub wiedzy 
tradycyjnej związanej z takimi zasobami 
bądź przy wprowadzeniu na rynek w 
przypadku, gdy nie jest wymagane 
dopuszczenie do obrotu, dopełnili 
obowiązku należytej staranności zgodnie z 
art. 4. Oświadczenie to nie jest wymagane, 
jeśli kraj pochodzenia wykorzystywanego 
zasobu genetycznego nie wymaga „Prior 
Informed Consent” ani „Mutually Agreed 
Terms” w rozumieniu art. 6 protokołu z 
Nagoi.

Or. de

Poprawka 157
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Użytkownicy oświadczają wobec 
właściwych organów ustanowionych na 
podstawie art. 6 ust. 1, że przy składaniu 
wniosku o dopuszczenie do obrotu 
produktu opracowanego na podstawie 
zasobów genetycznych lub wiedzy 
tradycyjnej związanej z takimi zasobami
bądź przy wprowadzeniu na rynek w 
przypadku, gdy nie jest wymagane 
dopuszczenie do obrotu, dopełnili 
obowiązku należytej staranności zgodnie z 
art. 4.

2. Użytkownicy oświadczają wobec 
właściwych organów ustanowionych na 
podstawie art. 6 ust. 1, że przy składaniu 
wniosku o dopuszczenie do obrotu 
produktu opracowanego na podstawie 
zasobów genetycznych bądź przy 
wprowadzeniu na rynek w przypadku, gdy 
nie jest wymagane dopuszczenie do obrotu, 
dopełnili obowiązku należytej staranności 
zgodnie z art. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Wiedza tradycyjna stanowi właściwość państwa członkowskiego i nie powinna być omawiana 
w rozporządzeniu.
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Poprawka 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwe organy co dwa lata przekazują 
Komisji informacje otrzymane na 
podstawie ust. 1 i 2. Komisja 
podsumowuje otrzymane informacje i 
udostępnia je systemowi wymiany 
informacji o dostępie i podziale korzyści.

3. Właściwe organy przekazują systemowi 
wymiany informacji o dostępie i podziale 
korzyści, Komisji i/lub właściwym
organom zainteresowanego państwa 
informacje otrzymane na podstawie ust. 1 
i 2.

Or. en

Poprawka 159
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 8 skreślony
Najlepsze praktyki
1. Każde stowarzyszenie użytkowników 
może przedłożyć Komisji wniosek o 
uznanie za najlepszą praktykę kombinacji 
procedur, narzędzi lub mechanizmów 
opracowanych i monitorowanych przez to 
stowarzyszenie. Do wniosku należy 
dołączyć dowody i informacje.
2. Jeżeli na podstawie informacji i 
dowodów przedstawionych przez 
stowarzyszenie użytkowników Komisja 
stwierdzi, że określona kombinacja 
procedur, narzędzi lub mechanizmów 
umożliwia użytkownikowi, który ją 
skutecznie stosuje, przestrzeganie 
obowiązków określonych w art. 4 i 7, 
uznaje ją za najlepszą praktykę.
3. Stowarzyszenie użytkowników 
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informuje Komisję o wszelkich zmianach 
lub aktualizacjach najlepszej uznanej 
praktyki, którą uznano zgodnie z ust. 2.
4. Jeżeli dowody uzyskane od właściwych 
organów państw członkowskich lub z 
innych źródeł świadczą o powtarzających 
się przypadkach nieprzestrzegania 
obowiązków na podstawie niniejszego 
rozporządzenia przez użytkowników 
stosujących najlepszą praktykę, Komisja 
bada w porozumieniu z odpowiednim 
stowarzyszeniem użytkowników, czy 
powtarzające się przypadki 
nieprzestrzegania przepisów wskazują na 
możliwe luki w najlepszej praktyce.
5. Komisja cofa uznanie najlepszej 
praktyki, jeżeli stwierdzi, że zmiany 
najlepszej praktyki zagrażają zdolności 
użytkownika do spełniania warunków 
określonych w art. 4 i 7, lub gdy 
powtarzające się przypadki 
nieprzestrzegania przepisów przez 
użytkowników mają związek z lukami w 
najlepszej praktyce.
6. Komisja ustanawia i aktualizuje 
internetowy rejestr najlepszych uznanych 
praktyk. W jednej części rejestru figurują 
najlepsze praktyki uznane przez Komisję 
zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu, a w 
drugiej – najlepsze praktyki przyjęte na 
podstawie art. 20 ust. 2 protokołu z Nagoi.
7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów wykonawczych w 
celu ustanowienia procedur dotyczących 
wykonywania przepisów ust. 1-5 
niniejszego artykułu. Wspomniane środki 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 15 ust. 2.

Or. en

Poprawka 160
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, przeprowadza się 
zgodnie z okresowo weryfikowanym 
planem i podejściem opartym na analizie 
ryzyka. Opracowując to podejście oparte 
na analizie ryzyka, państwa członkowskie 
przyjmują, że wdrożenie przez danego 
użytkownika najlepszej praktyki uznanej 
na podstawie art. 8 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia lub art. 20 ust. 2 protokołu 
z Nagoi zmniejsza ryzyko 
nieprzestrzegania przepisów przez tego 
użytkownika.

skreślony

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, przeprowadza się 
zgodnie z okresowo weryfikowanym 
planem i podejściem opartym na analizie 
ryzyka. Opracowując to podejście oparte 
na analizie ryzyka, państwa członkowskie 
przyjmują, że wdrożenie przez danego 
użytkownika najlepszej praktyki uznanej 
na podstawie art. 8 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia lub art. 20 ust. 2 protokołu 
z Nagoi zmniejsza ryzyko 
nieprzestrzegania przepisów przez tego 
użytkownika.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, przeprowadza się 
zgodnie z okresowo weryfikowanym 
planem i podejściem opartym na analizie 
ryzyka, a ich podstawowe zasady określa 
Komisja zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 15 ust. 2. Takie podejście 
uwzględnia fakt, że wdrożenie przez 
danego użytkownika najlepszej praktyki 
uznanej na podstawie art. 8 ust. 2
niniejszego rozporządzenia lub art. 20 
ust. 2 protokołu z Nagoi zmniejsza ryzyko 
nieprzestrzegania przepisów przez tego 
użytkownika.

Or. de
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Poprawka 162
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, przeprowadza się 
zgodnie z okresowo weryfikowanym 
planem i podejściem opartym na analizie 
ryzyka. Opracowując to podejście oparte 
na analizie ryzyka, państwa członkowskie 
przyjmują, że wdrożenie przez danego 
użytkownika najlepszej praktyki uznanej 
na podstawie art. 8 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia lub art. 20 ust. 2 protokołu 
z Nagoi zmniejsza ryzyko 
nieprzestrzegania przepisów przez tego 
użytkownika.

2. Kontrole, o których mowa w ust 1 
niniejszego artykułu, przeprowadza się 
zgodnie z okresowo weryfikowanym 
planem i podejściem opartym na analizie 
ryzyka. Opracowując to podejście oparte 
na analizie ryzyka, Komisja ustanawia 
podstawowe zasady zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 15 ust. 2. Takie 
podejście uwzględnia to, że wdrożenie 
przez danego użytkownika najlepszej 
praktyki uznanej na podstawie art. 8 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia lub art. 20 
ust. 2 protokołu z Nagoi zmniejsza ryzyko 
nieprzestrzegania przepisów przez tego 
użytkownika.

Or. en

Poprawka 163
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, przeprowadza się 
zgodnie z okresowo weryfikowanym 
planem i podejściem opartym na analizie 
ryzyka. Opracowując to podejście oparte 
na analizie ryzyka, państwa członkowskie 
przyjmują, że wdrożenie przez danego 
użytkownika najlepszej praktyki uznanej 
na podstawie art. 8 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia lub art. 20 ust. 2 protokołu 

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, przeprowadza się 
zgodnie z okresowo weryfikowanym 
planem i podejściem opartym na analizie 
ryzyka, dla którego Komisja ustanawia 
podstawowe zasady zgodnie z procedurą
określoną w art. 15 ust. 2. Takie podejście 
uwzględnia to, że wdrożenie przez danego 
użytkownika najlepszej praktyki uznanej 
na podstawie art. 8 ust. 2 niniejszego 
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z Nagoi zmniejsza ryzyko 
nieprzestrzegania przepisów przez tego 
użytkownika.

rozporządzenia lub art. 20 ust. 2 protokołu 
z Nagoi zmniejsza ryzyko 
nieprzestrzegania przepisów przez tego 
użytkownika.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia zakłóceń na rynku wewnątrz UE, Komisja powinna w sposób 
scentralizowany opracować podejście oparte na analizie ryzyka lub przynajmniej zasady 
takiego podejścia.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kontrole mogą być również
przeprowadzane w przypadku gdy 
właściwy organ posiada ważne informacje, 
w tym uzasadnione zastrzeżenia 
przedłożone przez osoby trzecie, dotyczące 
nieprzestrzegania przez użytkownika 
przepisów niniejszego rozporządzenia.

3. Kontrole są przeprowadzane w 
przypadku gdy właściwy organ posiada 
ważne informacje, w tym uzasadnione 
zastrzeżenia przedłożone przez osoby 
trzecie, dotyczące nieprzestrzegania przez 
użytkownika przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, 
obejmują co najmniej:

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, 
obejmują:

Or. de
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Poprawka 166
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, 
obejmują co najmniej:

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, 
obejmują:

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kontrole na miejscu, w tym badania 
terenowe;

c) kontrole na miejscu;

Or. de

Poprawka 168
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwe organy akceptują 
międzynarodowy certyfikat zgodności jako 
dowód, że dostęp do zasobów 
genetycznych, których dotyczy, uzyskano 
zgodnie z wymogiem uzyskania uprzedniej 
świadomej zgody i że ustanowiono 
wzajemnie uzgodnione warunki, zgodnie z 
wymogami krajowych przepisów 

5. Właściwe organy akceptują 
międzynarodowy certyfikat zgodności jako 
dowód, że dostęp do zasobów 
genetycznych, których dotyczy, uzyskano 
zgodnie z wymogiem uzyskania uprzedniej 
świadomej zgody i że ustanowiono 
wzajemnie uzgodnione warunki, zgodnie z 
wymogami krajowych przepisów 
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ustawowych lub wykonawczych 
dotyczących dostępu i podziału korzyści 
przyjętych przez stronę protokołu z Nagoi 
udzielającą uprzedniej świadomej zgody.

ustawowych lub wykonawczych 
dotyczących dostępu i podziału korzyści 
przyjętych przez stronę protokołu z Nagoi 
udzielającą uprzedniej świadomej zgody. 
W przypadku gdy uznane świadectwo 
międzynarodowe jest niedostępne, inne 
prawnie dopuszczalne formy zgodności 
powinny być uznawane za wystarczający 
dowód na to, że objęte nimi zasoby 
genetyczne zostały uzyskane legalnie i że 
ustanowiono wzajemnie uzgodnione 
warunki.

Or. en

Poprawka 169
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Przepisy wykonawcze określą 
gwarancje proceduralne odnośnie do
procedur wynikających z art. 7 i 9–11.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z prawną zasadą rzetelnego procesu i protokołem z Nagoi, gwarancje proceduralne 
i procesy, takie jak prawo do bycia wysłuchanym lub odwołania się od każdej decyzji podjętej 
na mocy art. 7 i 9–11, służące ochronie praw osób podlegających rozporządzeniu, muszą 
zostać wprowadzone w rozporządzeniu, zwłaszcza że nieprzestrzeganie przepisów będzie 
podlegało sankcjom w postaci skutecznych i odstraszających kar.

Poprawka 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Użytkownicy udzielają wszelkiej 
pomocy koniecznej do umożliwienia 
przeprowadzenia kontroli, o których mowa 
w ust. 1, w szczególności w zakresie 
dostępu do obiektów i przedstawiania 
dokumentacji lub rejestrów.

6. Użytkownicy udzielają wszelkiej 
pomocy koniecznej do ułatwienia 
przeprowadzenia kontroli, o których mowa 
w ust. 1.

Or. en

Poprawka 171
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto w zależności od charakteru 
stwierdzonych niedociągnięć państwa 
członkowskie mogą podjąć 
natychmiastowe środki tymczasowe, w tym 
między innymi zajęcie nielegalnie 
nabytych zasobów genetycznych i 
zawieszenie określonego 
wykorzystywania.

Ponadto w zależności od charakteru 
stwierdzonych niedociągnięć państwa 
członkowskie mogą podjąć 
natychmiastowe środki tymczasowe, w tym 
między innymi zajęcie nielegalnie 
nabytych zasobów genetycznych i
zawieszenie określonego 
wykorzystywania. Te środki tymczasowe 
muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające.

Or. en

Uzasadnienie

Jak przewidziano w art. 11 ust. 2, należy wyjaśnić, że zasada skutecznych, proporcjonalnych 
i odstraszających sankcji musi dotyczyć także środków tymczasowych.

Poprawka 172
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7 – akapit drugi



PE513.008v01-00 62/74 AM\937380PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto w zależności od charakteru 
stwierdzonych niedociągnięć państwa 
członkowskie mogą podjąć 
natychmiastowe środki tymczasowe, w tym 
między innymi zajęcie nielegalnie 
nabytych zasobów genetycznych i 
zawieszenie określonego 
wykorzystywania.

Ponadto w zależności od charakteru 
stwierdzonych niedociągnięć państwa 
członkowskie mogą podjąć 
natychmiastowe środki tymczasowe, w tym 
między innymi zajęcie nielegalnie 
nabytych zasobów genetycznych i 
zawieszenie określonego 
wykorzystywania. Takie środki 
tymczasowe muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak to określono w art. 11 ust. 2 wniosku Komisji, należy wyjaśnić, że zasada 
skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji powinna dotyczyć także środków 
tymczasowych.

Poprawka 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto w zależności od charakteru 
stwierdzonych niedociągnięć państwa 
członkowskie mogą podjąć 
natychmiastowe środki tymczasowe, w tym 
między innymi zajęcie nielegalnie 
nabytych zasobów genetycznych i 
zawieszenie określonego 
wykorzystywania.

W zależności od charakteru stwierdzonych 
niedociągnięć państwa członkowskie mogą 
podjąć natychmiastowe odpowiednie
środki tymczasowe, w tym między innymi 
zajęcie nielegalnie nabytych zasobów 
genetycznych i zawieszenie określonego 
wykorzystywania.

Or. en

Poprawka 174
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie umożliwiają 
stronom stawianie zarzutów lub 
odwoływanie się od decyzji podjętych na 
mocy art. 7 i 9 w przypadku
domniemanych naruszeń.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy wymieniają 
z właściwymi organami innych państw 
członkowskich oraz z Komisją informacje 
o poważnych niedociągnięciach 
stwierdzonych w trakcie kontroli, 
o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz 
o rodzajach sankcji nałożonych zgodnie 
z art. 11.

2. Właściwe organy wymieniają z 
właściwymi organami innych państw 
członkowskich oraz z Komisją informacje 
o organizacji ich systemów kontroli 
dotyczących przestrzegania przez 
użytkowników przepisów niniejszego 
rozporządzenia, o stwierdzonych w trakcie 
kontroli poważnych niedociągnięciach, o 
których mowa w art. 9 ust. 4 oraz art. 10 
ust. 1, oraz o rodzajach sankcji nałożonych 
zgodnie z art. 11.

Or. de

Poprawka 176
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy wymieniają 2. Właściwe organy wymieniają 



PE513.008v01-00 64/74 AM\937380PL.doc

PL

z właściwymi organami innych państw 
członkowskich oraz z Komisją informacje 
o poważnych niedociągnięciach 
stwierdzonych w trakcie kontroli, 
o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz 
o rodzajach sankcji nałożonych zgodnie 
z art. 11.

z właściwymi organami innych państw 
członkowskich oraz z Komisją informacje 
o organizacji ich systemu kontroli 
dotyczących przestrzegania przez 
użytkowników przepisów niniejszego 
rozporządzenia oraz o poważnych 
niedociągnięciach stwierdzonych w trakcie 
kontroli, o których mowa w art. 9 ust. 1, 
oraz o rodzajach sankcji nałożonych 
zgodnie z art. 11.

Or. en

Poprawka 177
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy wymieniają 
z właściwymi organami innych państw 
członkowskich oraz z Komisją informacje 
o poważnych niedociągnięciach 
stwierdzonych w trakcie kontroli, 
o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz 
o rodzajach sankcji nałożonych zgodnie 
z art. 11.

2. Właściwe organy wymieniają 
z właściwymi organami innych państw 
członkowskich oraz z Komisją informacje 
o organizacji ich systemu kontroli 
dotyczących przestrzegania przez 
użytkowników przepisów niniejszego 
rozporządzenia oraz o poważnych 
niedociągnięciach stwierdzonych w trakcie 
kontroli, o których mowa w art. 9 ust. 1, 
oraz o rodzajach sankcji nałożonych 
zgodnie z art. 11.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia zharmonizowanego systemu kontroli w całej Unii Europejskiej a także 
w miarę możliwości w przypadku państw trzecich, właściwe organy powinny zaangażować się 
w dialog i współpracę mające na celu wymianę najlepszych praktyk dotyczących organizacji 
kontroli.

Poprawka 178
Anna Rosbach
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się unijne forum 
do spraw dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi.

1. Niniejszym ustanawia się unijne forum 
do spraw dostępu do zasobów 
genetycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Wiedza tradycyjna stanowi właściwość państwa członkowskiego i nie powinna być omawiana 
w rozporządzeniu.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się unijne forum 
do spraw dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi.

1. Niniejszym ustanawia się unijne forum 
do spraw dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi. 
Państwa członkowskie, które zamierzają 
przyjąć zasady dotyczące dostępu do 
swych zasobów genetycznych, najpierw 
przeprowadzają ocenę skutków tych zasad 
i przedkładają wynik tej oceny do 
rozważenia unijnemu forum, zgodnie z 
procedurą ustanowioną w ust. 5.

Or. de

Poprawka 180
Maria do Céu Patrão Neves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się unijne forum 
do spraw dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi.

1. Niniejszym ustanawia się unijne forum 
do spraw dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi. 
Państwa członkowskie, które zamierzają 
przyjąć zasady dotyczące dostępu do 
swych zasobów genetycznych, najpierw 
przeprowadzają ocenę skutków tych zasad 
i przedkładają wynik tej oceny do 
rozważenia unijnemu forum, zgodnie z 
procedurą ustanowioną w ust. 5 
niniejszego artykułu.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Unijne forum wnosi wkład w 
uspójnienie warunków dostępu na szczeblu 
Unii dzięki omawianiu związanych z tym 
kwestii, w tym modelu i funkcjonowania 
systemów dostępu ustanowionych w 
państwach członkowskich, uproszczonego 
dostępu do celów badań naukowych o celu 
niekomercyjnym, praktyk związanych z 
dostępem przyjętych przez zbiory w Unii, 
dostępu zainteresowanych podmiotów z 
Unii w państwach trzecich oraz wymiany 
najlepszych praktyk.

2. Unijne forum wnosi wkład w 
uspójnienie warunków dostępu na szczeblu 
Unii dzięki omawianiu związanych z tym 
kwestii, w tym modelu i funkcjonowania 
systemów dostępu ustanowionych w 
państwach członkowskich, uproszczonego 
dostępu do celów badań naukowych o celu 
niekomercyjnym, praktyk związanych z 
dostępem przyjętych przez zbiory w Unii, 
dostępu zainteresowanych podmiotów z 
Unii w państwach trzecich oraz wymiany 
najlepszych praktyk. W szczególności 
forum powinno opowiadać się za tym, by 
w przypadkach, gdy właściwe organy 
pozostawiają wnioski o dostęp bez 
odpowiedzi, obowiązek należytej 
staranności uznany został za spełniony, a 
dostęp umożliwiony bez żadnych dalszych 
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wymogów.

Or. de

Poprawka 182
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Unijne forum wnosi wkład w 
uspójnienie warunków dostępu na szczeblu 
Unii dzięki omawianiu związanych z tym 
kwestii, w tym modelu i funkcjonowania 
systemów dostępu ustanowionych w 
państwach członkowskich, uproszczonego 
dostępu do celów badań naukowych o celu 
niekomercyjnym, praktyk związanych z 
dostępem przyjętych przez zbiory w Unii, 
dostępu zainteresowanych podmiotów z 
Unii w państwach trzecich oraz wymiany 
najlepszych praktyk.

2. Unijne forum wnosi wkład w 
uspójnienie warunków dostępu na szczeblu 
Unii dzięki omawianiu związanych z tym 
kwestii, w tym modelu i funkcjonowania 
systemów dostępu ustanowionych w 
państwach członkowskich, uproszczonego 
dostępu do celów badań naukowych o celu 
niekomercyjnym, praktyk związanych z 
dostępem przyjętych przez zbiory w Unii, 
dostępu zainteresowanych podmiotów z 
Unii w państwach trzecich oraz wymiany 
najlepszych praktyk. W szczególności 
forum powinno opowiadać się za tym, by 
w przypadkach, gdy właściwe organy 
pozostawiają wnioski o dostęp bez 
odpowiedzi, obowiązek należytej 
staranności uznany został za spełniony, a
dostęp umożliwiony bez żadnych dalszych 
obowiązków.

Or. en

Poprawka 183
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) tworzą katalog dostępnych i 
oryginalnych zasobów genetycznych ze 



PE513.008v01-00 68/74 AM\937380PL.doc

PL

wszystkich państw członkowskich zgodnie 
z art. 7 Konwencji o różnorodności 
biologicznej. Służyć to będzie uzyskaniu 
lepszej wiedzy o różnorodności 
biologicznej. Jednocześnie będą wspierać
państwa trzecie w zakresie opracowania 
katalogu ich zasobów genetycznych w celu 
zwiększania przejrzystości dostępu do
zasobów genetycznych;

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie dla państw trzecich może oznaczać pomoc techniczną, dzielenie się wiedzą, 
a w razie uznania takiej potrzeby – środkami finansowymi.

Poprawka 184
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) nalegają, aby po uruchomieniu 
mechanizmu finansowego, którego 
utworzenie przewidziano w Konwencji o 
różnorodności biologicznej, lub 
jakiegokolwiek innego funduszu 
utworzonego w tym celu, uwzględniono 
linie finansowania umożliwiające badania 
i sporządzenie katalogów zasobów 
genetycznych;

Or. es

Poprawka 185
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspierają opracowywanie i stosowanie c) wspierają opracowywanie i stosowanie 
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racjonalnych pod względem kosztów 
narzędzi i systemów komunikacji 
służących do monitorowania i obserwacji 
wykorzystywania zasobów genetycznych i 
wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi przez zbiory i 
użytkowników;

racjonalnych pod względem kosztów 
narzędzi i systemów komunikacji 
służących do monitorowania i obserwacji 
wykorzystywania zasobów genetycznych
przez zbiory i użytkowników;

Or. en

Uzasadnienie

Wiedza tradycyjna stanowi właściwość państwa członkowskiego i nie powinna być omawiana 
w rozporządzeniu.

Poprawka 186
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co dziesięć lat po pierwszym 
sprawozdaniu Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania i skuteczności niniejszego 
rozporządzenia na podstawie sprawozdań i 
doświadczeń dotyczących stosowania 
niniejszego rozporządzenia. W swoich 
sprawozdaniach Komisja w szczególności 
uwzględnia skutki administracyjne dla 
publicznych instytucji naukowo-
badawczych, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw. Ponadto
uwzględnia ona konieczność dalszych 
działań unijnych w zakresie dostępu do 
zasobów genetycznych i wiedzy 
tradycyjnej związanej z zasobami 
genetycznymi.

3. Co pięć lat po pierwszym sprawozdaniu 
Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania i skuteczności niniejszego 
rozporządzenia na podstawie sprawozdań i 
doświadczeń dotyczących stosowania 
niniejszego rozporządzenia. W swoich 
sprawozdaniach Komisja w szczególności 
uwzględnia:

a) skutki administracyjne dla publicznych 
instytucji naukowo-badawczych, małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw;

b) konieczność przeglądu wykonywania 
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przepisów niniejszego rozporządzenia 
dotyczących wiedzy tradycyjnej związanej 
z zasobami genetycznymi w świetle zmian 
zachodzących w innych właściwych 
organizacjach międzynarodowych, m.in. 
Światowej Organizacji Własności 
Intelektualnej, pod warunkiem że nie są 
one sprzeczne z celami niniejszego 
rozporządzenia, Konwencji o 
różnorodności biologicznej i protokołu z 
Nagoi;
c) konieczność dalszych działań unijnych 
w zakresie dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi w celu 
pełnej realizacji praw społeczności 
tubylczych i lokalnych zgodnie z art. 5 ust. 
2, art. 6 ust. 2, art. 7 i 12 protokołu z 
Nagoi.

Or. en

Poprawka 187
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co dziesięć lat po pierwszym 
sprawozdaniu Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania i skuteczności niniejszego 
rozporządzenia na podstawie sprawozdań i 
doświadczeń dotyczących stosowania 
niniejszego rozporządzenia. W swoich 
sprawozdaniach Komisja w szczególności 
uwzględnia skutki administracyjne dla 
publicznych instytucji naukowo-
badawczych, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw. Ponadto uwzględnia 
ona konieczność dalszych działań unijnych 
w zakresie dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 

3. Co dziesięć lat po pierwszym 
sprawozdaniu Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania i skuteczności niniejszego 
rozporządzenia na podstawie sprawozdań i 
doświadczeń dotyczących stosowania 
niniejszego rozporządzenia. W swoich 
sprawozdaniach Komisja w szczególności 
uwzględnia skutki administracyjne dla 
publicznych instytucji naukowo-
badawczych, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw. Ponadto uwzględnia 
ona konieczność dalszych działań unijnych 
w zakresie dostępu do zasobów 
genetycznych.
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związanej z zasobami genetycznymi.

Or. en

Uzasadnienie

Wiedza tradycyjna stanowi właściwość państwa członkowskiego i nie powinna być omawiana 
w rozporządzeniu.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co dziesięć lat po pierwszym 
sprawozdaniu Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania i skuteczności niniejszego 
rozporządzenia na podstawie sprawozdań i 
doświadczeń dotyczących stosowania 
niniejszego rozporządzenia. W swoich 
sprawozdaniach Komisja w szczególności 
uwzględnia skutki administracyjne dla 
publicznych instytucji naukowo-
badawczych, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw. Ponadto uwzględnia 
ona konieczność dalszych działań unijnych 
w zakresie dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi.

3. Co dziesięć lat po pierwszym 
sprawozdaniu Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania i skuteczności niniejszego 
rozporządzenia na podstawie sprawozdań i 
doświadczeń dotyczących stosowania 
niniejszego rozporządzenia. W swoich 
sprawozdaniach Komisja w szczególności 
uwzględnia skutki administracyjne dla 
poszczególnych sektorów gospodarki,
publicznych instytucji naukowo-
badawczych, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw. Ponadto uwzględnia 
ona konieczność dalszych działań unijnych 
w zakresie dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi.

Or. de

Poprawka 189
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co dziesięć lat po pierwszym 3. Co dziesięć lat po pierwszym 
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sprawozdaniu Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania i skuteczności niniejszego 
rozporządzenia na podstawie sprawozdań i 
doświadczeń dotyczących stosowania 
niniejszego rozporządzenia. W swoich 
sprawozdaniach Komisja w szczególności 
uwzględnia skutki administracyjne dla 
publicznych instytucji naukowo-
badawczych, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw. Ponadto uwzględnia 
ona konieczność dalszych działań unijnych 
w zakresie dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi.

sprawozdaniu Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania i skuteczności niniejszego 
rozporządzenia na podstawie sprawozdań i 
doświadczeń dotyczących stosowania 
niniejszego rozporządzenia. W swoich 
sprawozdaniach Komisja w szczególności 
uwzględnia skutki administracyjne dla 
określonych sektorów gospodarki,
publicznych instytucji naukowo-
badawczych, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw. Ponadto uwzględnia 
ona konieczność dalszych działań unijnych 
w zakresie dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi.

Or. en

Poprawka 190
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co dziesięć lat po pierwszym 
sprawozdaniu Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania i skuteczności niniejszego 
rozporządzenia na podstawie sprawozdań i 
doświadczeń dotyczących stosowania 
niniejszego rozporządzenia. W swoich 
sprawozdaniach Komisja w szczególności 
uwzględnia skutki administracyjne dla 
publicznych instytucji naukowo-
badawczych, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw. Ponadto uwzględnia 
ona konieczność dalszych działań unijnych 
w zakresie dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi.

3. Co dziesięć lat po pierwszym 
sprawozdaniu Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania i skuteczności niniejszego 
rozporządzenia na podstawie sprawozdań i 
doświadczeń dotyczących stosowania 
niniejszego rozporządzenia. W swoich 
sprawozdaniach Komisja w szczególności 
uwzględnia skutki administracyjne dla 
określonych sektorów, publicznych 
instytucji naukowo-badawczych, małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw. Ponadto uwzględnia 
ona konieczność dalszych działań unijnych 
w zakresie dostępu do zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej 
związanej z zasobami genetycznymi.

Or. en
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Uzasadnienie

Ponieważ skutki rozporządzenia dla poszczególnych sektorów mogą być różne w zależności 
od sposobu funkcjonowania poszczególnych sektorów oraz ich rozwoju w czasie, Komisja 
powinna mieć także obowiązek dokonania pomiaru skutków dla określonych sektorów.
Ponadto zgodnie z art. 8 lit. c) protokołu z Nagoi strony powinny w szczególny sposób 
uwzględnić znaczenie zasobów genetycznych dla żywności i rolnictwa podczas wdrażania 
protokołu w swoim ustawodawstwie.

Poprawka 191
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Zmiana dyrektywy 2008/99/WE

W dyrektywie 2008/99/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 
2008 r. w sprawie ochrony środowiska 
poprzez prawo karne1 wprowadza się ze 
skutkiem od dnia ...* następujące zmiany: 
1) w art. 3 dodaje się lit. j) w brzmieniu:
„j) nielegalne nabycie zasobów 
genetycznych.”;
2) w załączniku A dodaje się tiret w 
brzmieniu:
„– rozporządzenie (UE) nr .../2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
... w sprawie dostępu do zasobów 
genetycznych oraz sprawiedliwego i 
równego podziału korzyści wynikających z 
wykorzystania tych zasobów w Unii.”.
__________________
1 Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 28.
* Dz.U.: jeden rok od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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