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Alteração 77
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A União Europeia reconhece a 
interdependência de todos os países no 
que respeita aos recursos genéticos para a 
alimentação e a agricultura, bem como a 
sua natureza especial e a sua importância 
para garantir a segurança alimentar à 
escala mundial e para o desenvolvimento 
sustentável da agricultura no contexto da 
atenuação da pobreza e das mudanças 
climáticas, e reconhece o papel 
fundamental do Tratado Internacional 
sobre Recursos Fitogenéticos para a 
Alimentação e a Agricultura e da 
Comissão dos Recursos Genéticos para a 
Alimentação e a Agricultura da FAO, 
neste contexto.

Or. en

Justificação

A importância para a segurança alimentar dos recursos genéticos para a alimentação e a 
agricultura e sua relevância para a adaptação às alterações climáticas deve m ser realçadas 
no Regulamento.

Alteração 78
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) É prática reconhecida trocar todos 
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os recursos fitogenéticos para a 
alimentação e a agricultura para fins de 
investigação, criação e formação, nos 
termos e condições do Acordo tipo de 
Transferência de Material (ATM) 
estabelecido pelo Tratado Internacional 
sobre os Recursos Fitogenéticos para 
Alimentação e Agricultura (TIRFAA), 
conforme determinado no Memorando de 
Entendimento para o estabelecimento do 
Sistema Integrado de Bancos de 
Germoplasma Europeus (AEGIS); nos 
termos do artigo 4.º, n.º 3, do Protocolo, é 
reconhecido que tal prática apoia os 
objetivos da Convenção e do Protocolo e 
não os contraria.

Or. en

Alteração 79
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A competência e a responsabilidade 
pela implementação prática de medidas 
para salvaguardar as comunidades 
indígenas e locais no que diz respeito ao 
acesso aos recursos e à partilha dos 
benefícios continua a ser da competência 
os Estados-Membros e dos seus tribunais.

Or. en

Justificação

O conhecimento tradicional é da competência dos Estados-Membros e não deve ser tratado 
no regulamento.

Alteração 80
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Protocolo de Nagoia à Convenção 
sobre a Diversidade Biológica relativo ao 
acesso aos recursos genéticos e à partilha 
justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da sua utilização («o Protocolo 
de Nagoia») é um Tratado internacional, 
adotado em 29 de outubro de 2010 pelas 
Partes na Convenção. O Protocolo de 
Nagoia alarga significativamente as regras 
gerais fixadas pela Convenção no que 
respeita ao acesso aos recursos e à partilha 
dos benefícios decorrentes da utilização 
dos recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos.

(6) O Protocolo de Nagoia à Convenção 
sobre a Diversidade Biológica relativo ao 
acesso aos recursos genéticos e à partilha 
justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da sua utilização («o Protocolo 
de Nagoia») é um Tratado internacional, 
adotado em 29 de outubro de 2010 pelas 
Partes na Convenção. O Protocolo de 
Nagoia alarga significativamente as regras 
gerais fixadas pela Convenção no que 
respeita ao acesso aos recursos e à partilha 
dos benefícios monetários e não 
monetários decorrentes da utilização e 
qualquer subsequente comercialização
dos recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos.

Or. en

Justificação

Os benefícios não monetários devem, pelo menos, ser mencionados nos considerandos, dado 
que são parte do Protocolo de Nagoia (artigo 5.º). O aditamento de “qualquer” antes de 
“subsequente comercialização” serve para indicar que a comercialização não é obrigatória 
em paralelo com a utilização (e, de facto, é muito menos comum do que a utilização não 
comercial).

Alteração 81
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Protocolo de Nagoia à Convenção 
sobre a Diversidade Biológica relativo ao 
acesso aos recursos genéticos e à partilha 
justa e equitativa dos benefícios 

(6) O Protocolo de Nagoia à Convenção 
sobre a Diversidade Biológica relativo ao 
acesso aos recursos genéticos e à partilha 
justa e equitativa dos benefícios 
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decorrentes da sua utilização («o Protocolo 
de Nagoia») é um Tratado internacional, 
adotado em 29 de outubro de 2010 pelas 
Partes na Convenção. O Protocolo de 
Nagoia alarga significativamente as regras 
gerais fixadas pela Convenção no que 
respeita ao acesso aos recursos e à partilha 
dos benefícios decorrentes da utilização 
dos recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos.

decorrentes da sua utilização («o Protocolo 
de Nagoia») é um Tratado internacional, 
adotado em 29 de outubro de 2010 pelas 
Partes na Convenção. O Protocolo de 
Nagoia pormenoriza mais as regras gerais 
fixadas pela Convenção no que respeita ao 
acesso aos recursos e à partilha dos 
benefícios decorrentes da utilização dos 
recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos.

Or. en

Justificação

Como também especificado no artigo 3.º do Protocolo de Nagoia, o protocolo aplica o artigo 
15.º da Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD) e não pode, portanto, alargar as 
regras gerais contidas neste artigo da CDB.

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

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Protocolo de Nagoia à Convenção 
sobre a Diversidade Biológica relativo ao 
acesso aos recursos genéticos e à partilha 
justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da sua utilização («o Protocolo 
de Nagoia») é um Tratado internacional, 
adotado em 29 de outubro de 2010 pelas 
Partes na Convenção. O Protocolo de 
Nagoia alarga significativamente as regras 
gerais fixadas pela Convenção no que 
respeita ao acesso aos recursos e à partilha 
dos benefícios decorrentes da utilização 
dos recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos.

(6) O Protocolo de Nagoia à Convenção 
sobre a Diversidade Biológica relativo ao 
acesso aos recursos genéticos e à partilha 
justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da sua utilização («o Protocolo 
de Nagoia») é um Tratado internacional, 
adotado em 29 de outubro de 2010 pelas 
Partes na Convenção. O Protocolo de 
Nagoia pormenoriza mais as regras gerais 
fixadas pela Convenção no que respeita ao 
acesso aos recursos e à partilha dos 
benefícios decorrentes da utilização dos 
recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos.

Or. de
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Alteração 83
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Protocolo de Nagoia à Convenção 
sobre a Diversidade Biológica relativo ao 
acesso aos recursos genéticos e à partilha 
justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da sua utilização («o Protocolo 
de Nagoia») é um Tratado internacional, 
adotado em 29 de outubro de 2010 pelas 
Partes na Convenção. O Protocolo de 
Nagoia alarga significativamente as regras 
gerais fixadas pela Convenção no que 
respeita ao acesso aos recursos e à partilha 
dos benefícios decorrentes da utilização 
dos recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos.

(6) O Protocolo de Nagoia à Convenção 
sobre a Diversidade Biológica relativo ao 
acesso aos recursos genéticos e à partilha 
justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da sua utilização («o Protocolo 
de Nagoia») é um Tratado internacional, 
adotado em 29 de outubro de 2010 pelas 
Partes na Convenção. O Protocolo de 
Nagoia pormenoriza mais as regras gerais 
fixadas pela Convenção no que respeita ao 
acesso aos recursos e à partilha dos 
benefícios decorrentes da utilização dos 
recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos.

Or. en

Alteração 84
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Protocolo de Nagoia à Convenção 
sobre a Diversidade Biológica relativo ao 
acesso aos recursos genéticos e à partilha 
justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da sua utilização («o Protocolo 
de Nagoia») é um Tratado internacional, 
adotado em 29 de outubro de 2010 pelas 
Partes na Convenção. O Protocolo de
Nagoia alarga significativamente as regras 
gerais fixadas pela Convenção no que 

(6) O Protocolo de Nagoia à Convenção 
sobre a Diversidade Biológica relativo ao 
acesso aos recursos genéticos e à partilha 
justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da sua utilização («o Protocolo 
de Nagoia») é um Tratado internacional, 
adotado em 29 de outubro de 2010 pelas 
Partes na Convenção. O Protocolo de 
Nagoia pormenoriza mais as regras gerais 
fixadas pela Convenção no que respeita ao 
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respeita ao acesso aos recursos e à partilha 
dos benefícios decorrentes da utilização 
dos recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos.

acesso aos recursos e à partilha dos 
benefícios decorrentes da utilização dos 
recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos.

Or. en

Justificação

Como também especificado no artigo 3.º do Protocolo de Nagoia, o protocolo aplica o artigo 
15.º da Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD) e não pode, portanto, alargar as 
regras gerais contidas neste artigo.

Alteração 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A aquisição não autorizada de 
recursos genéticos ou a utilização não 
autorizada ou subsequente 
comercialização de produtos baseada 
nesses recursos ou nos conhecimentos 
tradicionais associados deve ser proibida. 

Or. en

Justificação

O exercício da devida diligência instituído pela Comissão tem de ser acompanhado de uma 
proibição geral do uso ilegal de recursos genéticos.  Ora, tal inverte o ónus da prova, como 
já é o caso da exploração madeireira ilegal(Regulamento (UE) n. º 995/2010) e da pesca 
ilegal, não declarada e não regulamentada (INN), facilitando o processo judicial e a 
execução pelas respetivas autoridades nacionais competentes.

Alteração 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Considerando 8-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(8-B) A  aquisição não autorizada de 
recursos genéticos ou a utilização não 
autorizada ou subsequente 
comercialização de produtos baseada 
nesses recursos ou nos conhecimentos 
tradicionais associados deve ser proibida e 
deve estar sujeita a sanções penais em 
conformidade com a Diretiva 2008/99/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
19 de novembro de 2008, relativa à 
proteção do ambiente através do Direito 
penal1.
__________________
1 JO L 328, 6.12.2008, p. 28

Or. en

Justificação

A proibição deve ser acompanhada de sanções suficientemente dissuasivas. A proposta da 
Comissão deixa este aspeto inteiramente ao critério dos Estados-Membros e não prevê 
sanções penais, mas apenas multas, suspensão da atividade e confisco dos recursos 
genéticos.

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

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) É importante estabelecer, em 
conformidade com o Protocolo de Nagoia, 
que por utilização dos recursos genéticos 
se entende o trabalho de investigação e 
desenvolvimento sobre a composição 
genética ou bioquímica de amostras de
materiais genéticos, incluindo a 
investigação e o desenvolvimento de 
compostos isolados extraídos de materiais 
genéticos aos quais foi facultado o acesso 

(11) É importante estabelecer, em 
conformidade com o Protocolo de Nagoia, 
que por utilização dos recursos genéticos 
se entende o trabalho de investigação e 
desenvolvimento sobre a composição 
genética ou bioquímica dos recursos 
genéticos. 
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na jurisdição de uma Parte no Protocolo 
de Nagoia.

Or. de

Alteração 88
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) É importante estabelecer, em 
conformidade com o Protocolo de Nagoia, 
que por utilização dos recursos genéticos 
se entende o trabalho de investigação e 
desenvolvimento sobre a composição 
genética ou bioquímica de amostras de 
materiais genéticos, incluindo a 
investigação e o desenvolvimento de 
compostos isolados extraídos de materiais 
genéticos aos quais foi facultado o acesso 
na jurisdição de uma Parte no Protocolo 
de Nagoia.

(11) É importante estabelecer, em 
conformidade com o Protocolo de Nagoia, 
que a utilização dos recursos genéticos se
refere à investigação e ao desenvolvimento 
sobre a composição genética ou bioquímica
dos recursos genéticos.

Or. en

Alteração 89
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) É importante estabelecer, em 
conformidade com o Protocolo de Nagoia, 
que por utilização dos recursos genéticos 
se entende o trabalho de investigação e 
desenvolvimento sobre a composição 
genética ou bioquímica de amostras de 
materiais genéticos, incluindo a 
investigação e o desenvolvimento de 

(11) É importante estabelecer, em 
conformidade com o Protocolo de Nagoia, 
que a utilização dos recursos genéticos se
refere à investigação e ao desenvolvimento 
sobre a composição genética ou bioquímica
dos recursos genéticos.
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compostos isolados extraídos de materiais 
genéticos aos quais foi facultado o acesso 
na jurisdição de uma Parte no Protocolo 
de Nagoia.

Or. en

Justificação

A definição ambígua de "uso / utilização", constante do artigo 3.º, n.º 6, dá azo a uma 
perigosa variedade de interpretações. Deve ser empregue a definição de "utilização" do 
Protocolo de Nagoia e o seu uso coerente assegurado.  Este considerando deve refletir a 
definição de "utilização dos recursos genéticos" nos termos do artigo 3.º do regulamento, 
para evitar interpretações erróneas e estar em consonância com a definição de "utilização" 
previsto no artigo 2.º do Protocolo de Nagoia.

Alteração 90
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) É importante estabelecer, em 
conformidade com o Protocolo de Nagoia, 
que por utilização dos recursos genéticos 
se entende o trabalho de investigação e 
desenvolvimento sobre a composição 
genética ou bioquímica de amostras de 
materiais genéticos, incluindo a 
investigação e o desenvolvimento de 
compostos isolados extraídos de materiais 
genéticos aos quais foi facultado o acesso 
na jurisdição de uma Parte no Protocolo 
de Nagoia.

(11) É importante estabelecer, em 
conformidade com o Protocolo de Nagoia, 
que a utilização dos recursos genéticos se
refere à investigação e ao desenvolvimento 
sobre a composição genética ou bioquímica
dos recursos genéticos.

Or. en

Alteração 91
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Considerando 13
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Texto da Comissão Alteração

(13) Ainda não foi adotada uma definição 
comum a nível internacional dos 
conceitos de «conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos» e de 
«posse» desses conhecimentos por uma 
comunidade indígena e local. As 
definições internacionais desses termos e 
conceitos são atualmente objeto de 
negociações no âmbito do Comité 
Intergovernamental da Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual. Por 
conseguinte, a fim de garantir 
flexibilidade e segurança jurídica aos 
fornecedores e aos utilizadores, o presente 
regulamento deve fazer referência aos 
conhecimentos tradicionais associados 
aos recursos genéticos descritos nos 
acordos de partilha de benefícios.

Suprimido

Or. en

Justificação

O conhecimento tradicional é da competência dos Estados-Membros e não deve ser tratado 
no regulamento.

Alteração 92
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Para assegurar uma aplicação efetiva 
do Protocolo de Nagoia, todos os 
utilizadores de recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados a 
esses recursos devem exercer a devida 
diligência para garantir que o acesso aos 
recursos genéticos e aos conhecimentos 
tradicionais associados que utilizam 
corresponde aos requisitos jurídicos 

(14) Para assegurar uma aplicação efetiva 
do Protocolo de Nagoia, todos os 
utilizadores de recursos genéticos devem 
exercer a devida diligência para garantir 
que o acesso aos recursos genéticos  que 
utilizam corresponde aos requisitos 
jurídicos aplicáveis e que os seus eventuais 
benefícios são partilhados. Contudo, tendo 
em conta a diversidade dos utilizadores na 
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aplicáveis e que os seus eventuais 
benefícios são partilhados. Contudo, tendo 
em conta a diversidade dos utilizadores na 
União, estes não devem ser obrigados a 
adotar todos as mesmas medidas para o 
exercício da devida diligência. Por 
conseguinte, só será necessário estabelecer 
as características mínimas das medidas de 
devida diligência. As escolhas específicas 
dos utilizadores quanto aos instrumentos e 
medidas a aplicar no exercício da devida 
diligência devem ser baseadas no 
reconhecimento de melhores práticas, bem 
como em medidas complementares de 
apoio a códigos de conduta setoriais, 
cláusulas contratuais modelo e orientações 
destinadas a reforçar a segurança jurídica e 
a reduzir os custos. A obrigação imposta 
aos utilizadores de conservarem as 
informações relevantes para o acesso e a 
partilha de benefícios deve ser temporária e 
corresponder ao lapso de tempo até que 
surja uma inovação.

União, estes não devem ser obrigados a 
adotar todos as mesmas medidas para o 
exercício da devida diligência. Por 
conseguinte, só será necessário estabelecer 
as características mínimas das medidas de 
devida diligência. As escolhas específicas 
dos utilizadores quanto aos instrumentos e 
medidas a aplicar no exercício da devida 
diligência devem ser baseadas no 
reconhecimento de melhores práticas, bem 
como em medidas complementares de 
apoio a códigos de conduta setoriais, 
cláusulas contratuais modelo e orientações 
destinadas a reforçar a segurança jurídica e 
a reduzir os custos. A obrigação imposta 
aos utilizadores de conservarem as 
informações relevantes para o acesso e a 
partilha de benefícios deve ser temporária e 
corresponder ao lapso de tempo até que 
surja uma inovação.

Or. en

Justificação

O conhecimento tradicional é da competência dos Estados-Membros e não deve ser tratado 
no regulamento.

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

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Para assegurar uma aplicação efetiva 
do Protocolo de Nagoia, todos os 
utilizadores de recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados a 
esses recursos devem exercer a devida 
diligência para garantir que o acesso aos 
recursos genéticos e aos conhecimentos 

(14) Para assegurar uma aplicação efetiva 
do Protocolo de Nagoia, todos os 
utilizadores de recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados a 
esses recursos devem exercer a devida 
diligência para garantir que o acesso aos 
recursos genéticos e aos conhecimentos 
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tradicionais associados que utilizam 
corresponde aos requisitos jurídicos 
aplicáveis e que os seus eventuais 
benefícios são partilhados. Contudo, tendo 
em conta a diversidade dos utilizadores na 
União, estes não devem ser obrigados a 
adotar todos as mesmas medidas para o 
exercício da devida diligência. Por 
conseguinte, só será necessário 
estabelecer as características mínimas das 
medidas de devida diligência. As escolhas 
específicas dos utilizadores quanto aos 
instrumentos e medidas a aplicar no 
exercício da devida diligência devem ser 
baseadas no reconhecimento de melhores 
práticas, bem como em medidas 
complementares de apoio a códigos de 
conduta setoriais, cláusulas contratuais 
modelo e orientações destinadas a 
reforçar a segurança jurídica e a reduzir 
os custos. A obrigação imposta aos 
utilizadores de conservarem as 
informações relevantes para o acesso e a 
partilha de benefícios deve ser temporária e 
corresponder ao lapso de tempo até que 
surja uma inovação.

tradicionais associados que utilizam 
corresponde aos requisitos jurídicos 
aplicáveis e que os seus eventuais 
benefícios são partilhados. Contudo, tendo 
em conta a diversidade dos utilizadores na 
União, estes não devem ser obrigados a 
adotar todos as mesmas medidas para o 
exercício da devida diligência. Este é o 
caso, em particular, dos utilizadores
subsequentes, relativamente aos quais a 
obrigação da devida diligência só deve 
aplicar-se caso esses utilizadores tenham 
acesso a recursos genéticos e os utilizem 
na forma a que originalmente teve acesso 
o utilizador inicial.  A obrigação imposta 
aos utilizadores de conservarem as 
informações relevantes para o acesso e a 
partilha de benefícios deve ser temporária e 
corresponder ao lapso de tempo até que 
surja uma inovação.

Or. de

Alteração 94
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Para assegurar uma aplicação efetiva 
do Protocolo de Nagoia, todos os 
utilizadores de recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados a 
esses recursos devem exercer a devida 
diligência para garantir que o acesso aos 
recursos genéticos e aos conhecimentos 
tradicionais associados que utilizam 
corresponde aos requisitos jurídicos 

(14) Para assegurar uma aplicação efetiva 
do Protocolo de Nagoia, todos os 
utilizadores de recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados a 
esses recursos devem exercer a devida 
diligência para garantir que o acesso aos 
recursos genéticos e aos conhecimentos 
tradicionais associados que utilizam 
corresponde aos requisitos jurídicos 
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aplicáveis e que os seus eventuais 
benefícios são partilhados. Contudo, tendo 
em conta a diversidade dos utilizadores na 
União, estes não devem ser obrigados a 
adotar todos as mesmas medidas para o 
exercício da devida diligência. Por 
conseguinte, só será necessário estabelecer 
as características mínimas das medidas de 
devida diligência. As escolhas específicas 
dos utilizadores quanto aos instrumentos 
e medidas a aplicar no exercício da devida 
diligência devem ser baseadas no 
reconhecimento de melhores práticas, 
bem como em medidas complementares de 
apoio a códigos de conduta setoriais, 
cláusulas contratuais modelo e 
orientações destinadas a reforçar a 
segurança jurídica e a reduzir os custos.
A obrigação imposta aos utilizadores de 
conservarem as informações relevantes 
para o acesso e a partilha de benefícios 
deve ser temporária e corresponder ao 
lapso de tempo até que surja uma inovação.

aplicáveis e que os seus eventuais 
benefícios são partilhados. Contudo, tendo 
em conta a diversidade dos utilizadores na 
União, estes não devem ser obrigados a 
adotar todos as mesmas medidas para o 
exercício da devida diligência. Por 
conseguinte, só será necessário estabelecer 
as características mínimas das medidas de 
devida diligência. Este é o caso, em 
particular, dos utilizadores subsequentes, 
relativamente aos quais a obrigação da 
devida diligência só deve aplicar-se caso 
esses utilizadores tenham acesso a 
recursos genéticos e os utilizem na forma 
a que originalmente teve acesso o 
utilizador inicial. A obrigação imposta aos 
utilizadores de conservarem as 
informações relevantes para o acesso e a 
partilha de benefícios deve ser temporária e 
corresponder ao lapso de tempo até que 
surja uma inovação.

Or. en

Alteração 95
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Importa que as melhores práticas 
desenvolvidas pelos utilizadores 
desempenhem um papel importante na 
identificação de medidas de devida 
diligência particularmente adequadas para 
assegurar o cumprimento do mecanismo de 
aplicação do Protocolo de Nagoia com 
elevada segurança jurídica e ao menor 
custo. Os utilizadores devem poder basear-
se nos códigos de conduta em matéria de 
acesso e partilha de benefícios 
desenvolvidos para o setor académico e as 

(16) As escolhas específicas dos 
utilizadores quanto aos instrumentos e às 
medidas a aplicar no exercício da devida 
diligência devem ser baseadas no 
reconhecimento de melhores práticas. 
Importa que as melhores práticas 
desenvolvidas pelos utilizadores 
desempenhem um papel importante na 
identificação de medidas de devida 
diligência particularmente adequadas para 
assegurar o cumprimento do mecanismo de 
aplicação do Protocolo de Nagoia com 
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diferentes indústrias. As associações de 
utilizadores devem poder solicitar que a 
Comissão determine se um conjunto 
específico de procedimentos, instrumentos 
ou mecanismos por elas supervisionados 
deve ou não ser reconhecido como 
melhores práticas. As autoridades 
competentes dos Estados-Membros devem 
verificar se a aplicação por um utilizador 
de uma melhor prática reconhecida reduz o 
risco de incumprimento por esse utilizador 
e justifica ou não que se reduzam os 
controlos do cumprimento. O mesmo se 
aplica às melhores práticas adotadas pelo 
conjunto das Partes no Protocolo de 
Nagoia.

elevada segurança jurídica e ao menor 
custo, bem como de medidas 
complementares de apoio a códigos de 
conduta setoriais e cláusulas contratuais 
modelo. Os utilizadores devem poder 
basear-se nos códigos de conduta em 
matéria de acesso e partilha de benefícios 
desenvolvidos para o setor académico e as 
diferentes indústrias. As associações de 
utilizadores devem poder solicitar que a 
Comissão determine se um conjunto 
específico de procedimentos, instrumentos 
ou mecanismos por elas supervisionados 
deve ou não ser reconhecido como 
melhores práticas. As autoridades 
competentes dos Estados-Membros devem 
verificar se a aplicação por um utilizador 
de uma melhor prática reconhecida reduz o 
risco de incumprimento por esse utilizador 
e justifica ou não que se reduzam os 
controlos do cumprimento. O mesmo se 
aplica às melhores práticas adotadas pelo 
conjunto das Partes no Protocolo de 
Nagoia.

Or. en

Alteração 96
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os utilizadores devem declarar, em 
determinados pontos da cadeia das 
atividades que constituem a utilização, 
que exerceram a devida diligência. Os 
pontos adequados para essas declarações 
são a receção de fundos públicos para a 
investigação, quando é apresentado um 
pedido de autorização de introdução no 
mercado de um produto desenvolvido com 
base em recursos genéticos, ou na fase de 
comercialização, nos casos em que não seja 

(17) Os utilizadores devem declarar, em 
determinados pontos da cadeia das 
atividades que exerceram a devida 
diligência. Os pontos adequados para essas 
declarações são a receção de fundos para a 
investigação, aquando da apresentação do 
pedido de direitos de propriedade 
intelectual nas instituições relevantes a 
nível nacional, regional ou internacional, 
quando é apresentado um pedido de 
autorização de introdução no mercado de 
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necessária uma autorização de introdução 
no mercado. A declaração feita no 
momento do pedido de autorização de 
introdução no mercado não faria parte 
integrante do processo de aprovação em si 
mesmo e deveria ser apresentada às 
autoridades competentes estabelecidas no 
âmbito do presente regulamento.

um produto desenvolvido com base em 
recursos genéticos, ou na fase de 
comercialização, nos casos em que não seja 
necessária uma autorização de introdução 
no mercado. A declaração feita no 
momento do pedido de autorização de 
introdução no mercado não faria parte 
integrante do processo de aprovação em si 
mesmo e deveria ser apresentada às 
autoridades competentes estabelecidas no 
âmbito do presente regulamento.

Or. en

Alteração 97
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A recolha de recursos genéticos na 
natureza é geralmente efetuada para fins
não comerciais por investigadores do 
mundo académico ou colecionadores. Na 
grande maioria dos casos e em quase todos 
os setores, o acesso aos novos recursos 
genéticos recolhidos processa-se através de 
intermediários, coleções ou agentes que 
adquirem recursos genéticos em países 
terceiros.

(18) A recolha de recursos genéticos na 
natureza é efetuada por colecionadores  
particulares e empresas privadas, 
frequentemente com fins comerciais, bem 
como por investigadores universitários ou 
instituições científicos, sem quaisquer 
intuitos comerciais.  Na grande maioria 
dos casos e em quase todos os setores, o 
acesso aos novos recursos genéticos 
recolhidos processa-se através de 
intermediários, coleções ou agentes que 
adquirem recursos genéticos em países 
terceiros.

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer claramente a destrinça entre o público e os colecionadores 
particulares /comerciais. Estes últimos são ignorados no texto original, embora sejam os 
únicos com uma participação significativa na utilização comercial dos recursos genéticos.
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Alteração 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A recolha de recursos genéticos na 
natureza é geralmente efetuada para fins 
não comerciais por investigadores do 
mundo académico ou colecionadores. Na 
grande maioria dos casos e em quase todos 
os setores, o acesso aos novos recursos 
genéticos recolhidos processa-se através de 
intermediários, coleções ou agentes que 
adquirem recursos genéticos em países 
terceiros.

(18) A recolha de recursos genéticos na 
natureza é efetuada, tanto para fins
comerciais e com intuitos comerciais por 
empresas com conhecimentos específicos 
na área de exploração, colheita e 
extração, como para fins não comerciais 
por investigadores do mundo académico ou 
colecionadores.  Na grande maioria dos 
casos e em quase todos os setores, o acesso 
aos novos recursos genéticos recolhidos 
processa-se através de intermediários, 
coleções ou agentes que adquirem recursos 
genéticos em países terceiros, quer  para 
fins comerciais, quer não comerciais.

Or. en

Justificação

Há inúmeros exemplos, de acordo com a TRAFFIC, de empresas (europeias) envolvidas na 
I&D, nomeadamente dos setores alimentar, farmacêutico e da perfumaria, que, diretamente 
ou através de intermediários, trabalham em países fornecedores onde adquirem recursos 
genéticos recolhidos na natureza para fins comerciais.

Alteração 99
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A recolha de recursos genéticos na 
natureza é geralmente efetuada para fins 
não comerciais por investigadores do 
mundo académico ou colecionadores. Na 
grande maioria dos casos e em quase todos
os setores, o acesso aos novos recursos 

(18) A recolha de recursos genéticos na 
natureza é geralmente efetuada para fins 
não comerciais por investigadores do 
mundo académico ou colecionadores. Na 
grande maioria dos casos e em quase todos 
os setores, o acesso aos novos recursos 
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genéticos recolhidos processa-se através de 
intermediários, coleções ou agentes que 
adquirem recursos genéticos em países 
terceiros.

genéticos recolhidos processa-se através de 
intermediários, coleções ou agentes que 
adquirem recursos genéticos em países 
terceiros. O presente regulamento deve 
garantir que as disposições em matéria de  
termos mutuamente acordados para o 
acesso inicial relevantes para a 
transferência para terceiros são 
cumpridas por todas as partes envolvidas. 
Para este efeito, a utilização ou 
comercialização subsequentes exigem 
também um procedimento prévio de 
consentimento informado e termos 
mutuamente acordados.

Or. en

Alteração 100
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As coleções são uma fonte importante 
de recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos utilizados na União. Deve ser 
instituído um sistema de coleções fiáveis
da União, assegurando que as coleções 
inscritas no registo das coleções fiáveis da 
União respeitam efetivamente a obrigação 
de só fornecer a terceiros as amostras de 
recursos genéticos quando acompanhadas 
de um documento que atesta que foram 
adquiridas legalmente e, se for caso disso, 
que foram estabelecidos termos 
mutuamente acordados. A instauração de 
um sistema de coleções fiáveis da União 
contribuiria para diminuir 
consideravelmente o risco de utilização na 
União de recursos genéticos adquiridos 
ilegalmente. Cabe às autoridades 
competentes dos Estados-Membros
assegurar que uma coleção cumpre os 

(19) As coleções são uma fonte importante 
de recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos utilizados na União. Deve ser 
instituído um sistema de coleções
registadas da União, assegurando que as 
coleções inscritas no registo das coleções 
fiáveis da União respeitam efetivamente a 
obrigação de só fornecer a terceiros as 
amostras de recursos genéticos quando 
acompanhadas de um documento que 
atesta que foram adquiridas legalmente e, 
se for caso disso, que foram estabelecidos 
termos mutuamente acordados. A 
instauração de um sistema de coleções
registadas da União contribuiria para 
diminuir consideravelmente o risco de 
utilização na União de recursos genéticos 
adquiridos ilegalmente. Cabe às 
autoridades competentes dos
Estados-Membros assegurar que uma 
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critérios para ser considerada coleção
fiável da União. Deve considerar-se que os 
utilizadores que adquirem um recurso 
genético proveniente de uma coleção 
inscrita no registo da União exerceram a 
devida diligência na obtenção de todas as 
informações necessárias, o que é 
particularmente vantajoso para os 
investigadores do mundo académico e as 
pequenas e médias empresas.

coleção cumpre os critérios para ser 
considerada coleção registada da União.
Deve considerar-se que os utilizadores que 
adquirem um recurso genético proveniente 
de uma coleção inscrita no registo da 
União exerceram a devida diligência na 
obtenção de todas as informações 
necessárias, o que é particularmente 
vantajoso para os investigadores do mundo 
académico e as pequenas e médias 
empresas.

Or. en

Justificação

Visto que o termo “fiável” é um termo muito carregado, é preferível utilizar um termo mais 
neutro como, por exemplo, "registo".

Alteração 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem verificar se os 
utilizadores cumprem as suas obrigações. 
Neste contexto, devem aceitar os 
certificados de conformidade reconhecidos 
internacionalmente como prova de que os 
recursos genéticos por eles abrangidos 
foram adquiridos legalmente e que foram 
estabelecidos termos mutuamente 
acordados. Cabe também às autoridades 
competentes manter registos dos controlos 
efetuados, devendo as informações 
relevantes ser disponibilizadas nos termos 
da Diretiva 2003/4/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro 
de 2003, relativa ao acesso do público às 
informações sobre ambiente.

(20) As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem verificar se os 
utilizadores cumprem as suas obrigações. 
Neste contexto, devem aceitar os 
certificados de conformidade reconhecidos 
internacionalmente como prova de que os 
recursos genéticos por eles abrangidos 
foram adquiridos legalmente e que foram 
estabelecidos termos mutuamente 
acordados. Sempre que um certificado 
internacional não esteja disponível, devem 
ser tidas em conta outras formas de 
cumprimento aceitáveis em termos legais, 
como prova de que os recursos genéticos 
por eles abrangidos foram adquiridos 
legalmente e que foram estabelecidos 
termos mutuamente acordados. Cabe 
também às autoridades competentes manter 
registos dos controlos efetuados, devendo 
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as informações relevantes ser 
disponibilizadas nos termos da Diretiva 
2003/4/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 28 de janeiro de 2003, 
relativa ao acesso do público às 
informações sobre ambiente.

Or. en

Alteração 102
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) O princípio da partilha de 
benefícios consagrado no artigo 10.º do 
Protocolo de Nagoia deve ser 
implementado pela União enquanto não 
for criado um mecanismo multilateral a 
nível mundial, tal como previsto no 
Protocolo. Até que o mecanismo 
multilateral esteja em funcionamento, 
deve ser criado um fundo da União para a 
partilha de benefícios, com vista a 
recolher contribuições para a partilha de 
benefícios e canalizá-las para a 
conservação da diversidade biológica a 
nível mundial. Para tal, devem ser 
conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
visando detalhar as normas e os critérios 
para a partilha de benefícios em situações 
em que os recursos genéticos têm origem 
em zonas que ultrapassam a jurisdição 
dos Estados-Membros, sempre que não 
seja possível determinar o país de origem 
desses recursos ou sempre que não seja 
possível conceder ou obter prévia 
informação e consentimento. É 
particularmente importante que a 
Comissão proceda a consultas adequadas 
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durante os seus trabalhos preparatórios, 
incluindo a nível de peritos, inclusive a 
nível de peritos. A Comissão, quando 
preparar e redigir atos delegados, deverá 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Alteração 103
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) O presente regulamento tem por 
objetivo limitar os riscos de utilização, na 
União, de recursos genéticos ou 
conhecimentos tradicionais associados 
aos recursos genéticos adquiridos de 
forma ilegal e favorecer a partilha justa e 
equitativa dos benefícios decorrentes da 
utilização de recursos genéticos ou 
conhecimentos tradicionais associados 
aos recursos genéticos com base em 
termos mutuamente acordados. Esses 
objetivos não podem ser alcançados pelos 
Estados-Membros individualmente e 
podem pois, dada a sua dimensão e para 
garantir o funcionamento do mercado 
interno, ser melhor alcançados a nível da 
União. A União pode, pois, adotar medidas 
em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade estabelecido no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aqueles objetivos.

(28) O presente regulamento tem por 
objetivo limitar os riscos de utilização, na 
União, de recursos genéticos adquiridos de 
forma ilegal e favorecer a partilha justa e 
equitativa dos benefícios decorrentes da 
utilização de recursos genéticos com base 
em termos mutuamente acordados. Esses 
objetivos não podem ser alcançados pelos 
Estados-Membros individualmente e 
podem pois, dada a sua dimensão e para 
garantir o funcionamento do mercado 
interno, ser melhor alcançados a nível da 
União. A União pode, pois, adotar medidas 
em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade estabelecido no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aqueles objetivos.

Or. en



AM\937380PT.doc 23/73 PE513.008v01-00

PT

Justificação

O conhecimento tradicional é da competência dos Estados-Membros e não deve ser tratado 
no regulamento.

Alteração 104
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O presente regulamento estabelece as 
regras relativas ao acesso aos recursos 
genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos, e à 
partilha dos benefícios decorrentes da sua 
utilização, em conformidade com o 
disposto no Protocolo de Nagoia à 
Convenção sobre a Diversidade Biológica 
relativo ao acesso aos recursos genéticos e 
à partilha justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da sua utilização («o Protocolo 
de Nagoia»).

O presente regulamento estabelece as 
regras relativas ao acesso aos recursos 
genéticos e o respetivo cumprimento e à 
partilha dos benefícios decorrentes da sua 
utilização, em conformidade com o 
disposto no Protocolo de Nagoia à 
Convenção sobre a Diversidade Biológica 
relativo ao acesso aos recursos genéticos e 
à partilha justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da sua utilização («o Protocolo 
de Nagoia»).

Or. en

Justificação

O Protocolo assenta em dois pilares: o pilar relativo ao acesso aos recursos genéticos e o 
pilar relativo ao cumprimento pelos utilizadores. O âmbito do presente regulamento, no 
entanto, não é o acesso e a partilha de benefícios, enquanto tais, mas sim a forma como os 
utilizadores irão cumprir as disposições pertinentes estabelecidas no Protocolo de Nagoia.

Alteração 105
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O presente regulamento estabelece as O presente regulamento estabelece as 
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regras relativas ao acesso aos recursos 
genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos, e à 
partilha dos benefícios decorrentes da sua 
utilização, em conformidade com o 
disposto no Protocolo de Nagoia à 
Convenção sobre a Diversidade Biológica 
relativo ao acesso aos recursos genéticos e 
à partilha justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da sua utilização («o Protocolo 
de Nagoia»).

regras relativas ao cumprimento do acesso 
aos recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos, e à partilha dos benefícios 
decorrentes da sua utilização, em 
conformidade com o disposto no Protocolo 
de Nagoia à Convenção sobre a 
Diversidade Biológica relativo ao acesso 
aos recursos genéticos e à partilha justa e 
equitativa dos benefícios decorrentes da 
sua utilização («o Protocolo de Nagoia»).

Or. en

Alteração 106
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O presente regulamento estabelece as 
regras relativas ao acesso aos recursos 
genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos, e à 
partilha dos benefícios decorrentes da sua 
utilização, em conformidade com o 
disposto no Protocolo de Nagoia à 
Convenção sobre a Diversidade Biológica 
relativo ao acesso aos recursos genéticos e 
à partilha justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da sua utilização («o Protocolo 
de Nagoia»).

O presente regulamento estabelece as 
regras relativas ao cumprimento do acesso 
aos recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos, e à partilha dos benefícios 
decorrentes da sua utilização, em 
conformidade com o disposto no Protocolo 
de Nagoia à Convenção sobre a 
Diversidade Biológica relativo ao acesso 
aos recursos genéticos e à partilha justa e 
equitativa dos benefícios decorrentes da 
sua utilização («o Protocolo de Nagoia»).

Or. en

Justificação

O Protocolo assenta em dois pilares: o pilar relativo ao acesso aos recursos genéticos e o 
pilar relativo ao cumprimento pelos utilizadores, como também definido na exposição de 
motivos da proposta da Comissão. O âmbito do presente regulamento, no entanto, não é o 
acesso e a partilha de benefícios, enquanto tais, mas sim a forma como os utilizadores irão 
cumprir as disposições pertinentes estabelecidas no Protocolo de Nagoia.
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Alteração 107
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece as 
regras relativas ao acesso aos recursos 
genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos, e à 
partilha dos benefícios decorrentes da sua 
utilização, em conformidade com o 
disposto no Protocolo de Nagoia à 
Convenção sobre a Diversidade Biológica 
relativo ao acesso aos recursos genéticos e 
à partilha justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da sua utilização («o Protocolo 
de Nagoia»).

O presente regulamento estabelece as 
regras relativas ao acesso adequado aos 
recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos, e à partilha adequada dos 
benefícios decorrentes da sua utilização, 
em conformidade com o disposto no 
Protocolo de Nagoia à Convenção sobre a 
Diversidade Biológica relativo ao acesso 
aos recursos genéticos e à partilha justa e 
equitativa dos benefícios decorrentes da 
sua utilização («o Protocolo de Nagoia»).

Or. de

Alteração 108
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável aos 
recursos genéticos sobre os quais os 
Estados exercem direitos soberanos e aos 
conhecimentos tradicionais associados 
aos recursos genéticos acedidos após a 
entrada em vigor do Protocolo de Nagoia 
na União. É igualmente aplicável aos 
benefícios decorrentes da utilização dos 
recursos genéticos e dos conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos.

O presente regulamento é aplicável aos 
recursos genéticos sobre os quais os 
Estados exercem direitos soberanos 
acedidos após a entrada em vigor do 
Protocolo de Nagoia na União. É 
igualmente aplicável aos benefícios 
decorrentes da utilização dos recursos 
genéticos.

Or. en
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Justificação

O conhecimento tradicional é da competência dos Estados-Membros e não deve ser tratado 
no regulamento.

Alteração 109
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável aos 
recursos genéticos sobre os quais os 
Estados exercem direitos soberanos e aos 
conhecimentos tradicionais associados aos 
recursos genéticos acedidos após a entrada 
em vigor do Protocolo de Nagoia na União.
É igualmente aplicável aos benefícios 
decorrentes da utilização dos recursos 
genéticos e dos conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos.

O presente regulamento é aplicável aos 
recursos genéticos e aos conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos acedidos ou utilizados dentro ou 
fora da jurisdição dos países de origem
após a entrada em vigor do Protocolo de 
Nagoia na União. É igualmente aplicável 
aos benefícios decorrentes da utilização 
dos recursos genéticos e dos 
conhecimentos tradicionais associados aos 
recursos genéticos, bem como à sua 
subsequente aplicação e comercialização.

Or. en

Justificação

É um facto que se encontram disponíveis grandes quantidades de recursos genéticos fora da 
jurisdição de seus países de origem, na forma de matérias-primas comercializadas 
livremente. No entanto, a finalidade da exportação desses recursos genéticos é o comércio de 
matérias-primas e não a sua utilização enquanto recursos genéticos Por isso, é essencial 
garantir que a utilização e a partilha de benefícios dos recursos genéticos a que se tem 
acesso fora da jurisdição do seu país de origem são abrangidas pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento.

Alteração 110
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento não é aplicável 
aos recursos genéticos cujo acesso e 
partilha dos benefícios sejam regidos por
um instrumento internacional 
especializado em que é Parte a União.

O presente regulamento não é aplicável aos 
recursos genéticos cujo acesso e partilha 
dos benefícios sejam regidos por
instrumentos internacionais 
especializados em que é Parte a União.

Or. de

Alteração 111
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento não é aplicável 
aos recursos genéticos cujo acesso e 
partilha dos benefícios sejam regidos por 
um instrumento internacional especializado 
em que é Parte a União.

O presente regulamento não é aplicável aos 
recursos genéticos de países que não 
signatários do Protocolo de Nagoia e que 
não disponham de legislação em matéria 
de acesso, em conformidade com os 
requisitos do Protocolo de Nagoia em 
vigor. O presente regulamento também 
não é aplicável aos recursos genéticos 
disponíveis sob a forma de 
matérias-primas ou cujo acesso e partilha 
dos benefícios sejam regidos por um 
instrumento internacional especializado em 
que é Parte a União.  Deve ser dada a 
devida atenção ao trabalho ou a práticas 
úteis e pertinentes que estão em curso ao 
abrigo de outras organizações 
internacionais competentes, desde que 
estes apoiem e não contrariem os 
objetivos da Convenção e do presente 
Protocolo.

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação do regulamento devem ser esclarecido, principalmente no que diz 
respeito ao estatuto das matérias-primas: as matérias-primas que estão disponíveis nos 
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canais normais do comércio, sem quaisquer restrições, devem continuar a estar disponíveis 
sem restrições e, por conseguinte, ser expressamente excluídas do projeto de regulamento. 
Além disso, o segundo parágrafo do artigo 2. º da proposta de regulamento deve ser alargado 
de modo a abranger também qualquer trabalho ou práticas em curso, conforme descrito no 
artigo 4.º, n.º3, do Protocolo de Nagoia.

Alteração 112
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Devido à natureza da diversidade 
biológica na agricultura, as suas 
características e os seus problemas 
típicos, que exigem soluções especiais, o 
presente regulamento não se aplica aos 
recursos genéticos para a alimentação e a 
agricultura, desde que estes se encontrem 
abrangidos pelos instrumentos 
especializados existentes ou futuros a que 
se referem o artigo 4 º, 8.º, alínea c), 19.º e 
20.º do Protocolo de Nagoia.

Or. de

Alteração 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Definição de catálogo: os catálogos 
genéticos são constituídos por indivíduos 
pertencentes a determinadas espécies. Por 
ordem de importância seguem-se as 
populações locais (variedades autóctones, 
ecótipos, espécies endémicas, variedades 
ou mesmo subespécies). Os catálogos 
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genéticos requerem, para efeitos de 
rastreabilidade, um método imparcial de 
códigos de barras baseados nas 
tecnologias de sequenciação do ADN

Or. en

Alteração 114
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) "Comercialização": a primeira 
disponibilização de um produto no 
mercado comunitário;

Or. en

Justificação

É necessária clareza jurídica relativamente ao termo “comercialização”. A definição 
proposta está em consonância com a definição de "colocação no mercado" em várias peças 
de legislação da UE, nomeadamente o Regulamento (CE) n.º 1223/2009 relativo aos 
produtos cosméticos e as propostas de regulamento em matéria de segurança dos produtos de 
consumo e o que estabelece os requisitos de acreditação e fiscalização do mercado relativos 
à comercialização de produtos.

Alteração 115
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea 1-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Conceito de rastreabilidade: os 
elementos genéticos têm de ser definidos a 
nível molecular com uma resolução 
suficiente para permitir a identificação 
inequívoca da sua origem e do destino. 
Embora um protocolo relativo à 
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rastreabilidade requeira o devido registo 
de sequências de eventos ou utilizações 
para todos os elementos, a rastreabilidade 
de cada entidade genética requer a sua 
impressão digital a nível do ADN.

Or. en

Alteração 116
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Acesso»: a aquisição de recursos 
genéticos ou de conhecimentos 
tradicionais associados a recursos 
genéticos numa Parte no Protocolo de 
Nagoia em conformidade com a legislação 
e com os requisitos regulamentares 
nacionais dessa Parte no que diz respeito 
ao acesso e à partilha dos benefícios;

(4) «Acesso»: a aquisição de recursos 
genéticos numa Parte no Protocolo de 
Nagoia em conformidade com a legislação 
e com os requisitos regulamentares 
nacionais dessa Parte no que diz respeito 
ao acesso e à partilha dos benefícios;

Or. en

Justificação

O conhecimento tradicional é da competência dos Estados-Membros e não deve ser tratado 
no regulamento.

Alteração 117
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Utilizador»: uma pessoa singular ou 
coletiva que utilize recursos genéticos ou 
conhecimentos tradicionais associados a 
recursos genéticos;

(5) «Utilizador»: uma pessoa singular ou 
coletiva que utilize recursos genéticos;
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Or. en

Justificação

O conhecimento tradicional é da competência dos Estados-Membros e não deve ser tratado 
no regulamento.

Alteração 118
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Termos mutuamente acordados»: um 
acordo contratual entre um fornecedor de 
recursos genéticos ou de conhecimentos 
tradicionais associados a recursos 
genéticos e um utilizador desses recursos 
ou conhecimentos, que estabelece 
condições específicas tendo em vista 
assegurar uma partilha justa e equitativa 
dos benefícios decorrentes da sua 
utilização e que também pode incluir 
outras condições e termos relativos à 
utilização desses recursos ou 
conhecimentos;

(7) «Termos mutuamente acordados»: um 
acordo contratual entre um fornecedor de 
recursos genéticos e um utilizador desses 
recursos ou conhecimentos, que estabelece 
condições específicas tendo em vista 
assegurar uma partilha justa e equitativa 
dos benefícios decorrentes da sua 
utilização e que também pode incluir 
outras condições e termos relativos à 
utilização desses recursos ou 
conhecimentos;

Or. en

Justificação

O conhecimento tradicional é da competência dos Estados-Membros e não deve ser tratado 
no regulamento.

Alteração 119
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) «Conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos»: os 
conhecimentos tradicionais na posse de 
uma comunidade autóctone ou local, que 
sejam pertinentes para a utilização dos 
recursos genéticos e descritos como tais 
nos termos mutuamente acordados 
aplicáveis à utilização dos recursos 
genéticos;

Suprimido

Or. en

Justificação

O conhecimento tradicional é da competência dos Estados-Membros e não deve ser tratado 
no regulamento.

Alteração 120
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) «Recursos genéticos adquiridos 
ilegalmente»: recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados a 
recursos genéticos adquiridos em violação 
da legislação nacional e internacional 
aplicável ou dos requisitos 
regulamentares relativos ao acesso e à 
partilha de benefícios no país de origem 
ou as leis consuetudinárias, os protocolos 
e procedimentos comunitários das 
comunidades indígenas e locais;

Or. en

Justificação

Em consonância com o artigo 12.º do Protocolo de Nagoia. O consentimento prévio válido 
para o acesso ao conhecimento tradicional não pode ser obtido em violação das leis 



AM\937380PT.doc 33/73 PE513.008v01-00

PT

consuetudinárias, protocolos e procedimentos dos povos indígenas e das comunidades locais, 
que devem ser tidos em conta pelas autoridades nacionais na implementação do Protocolo.

Alteração 121
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) “biopirataria”: utilização, ou 
subsequente comercialização, de recursos 
genéticos adquiridos ilegalmente ou de 
produtos derivados obtidos a partir desses 
recursos ou de conhecimentos 
tradicionais associados a recursos 
genéticos.

Or. en

Alteração 122
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) “matéria-prima”: na aceção do 
presente regulamento, é um recurso 
genético comercializado livremente como 
um produto de comércio.  

Or. en

Justificação

Para completar a alteração 1 (artigo 2.º), de acordo com a qual as matérias-primas que 
estão disponíveis nos canais normais do comércio, sem quaisquer restrições, devem 
continuar a estar disponíveis sem restrições e, por conseguinte, ser expressamente excluídas 
do projeto de regulamento, propõe-se que seja aditada a definição de “matérias-primas”.
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Alteração 123
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) «Investigação e desenvolvimento»: 
a investigação e o estudo da composição 
genética ou bioquímica dos recursos 
genéticos de modo a determinar factos e 
chegar a conclusões, incluindo a criação 
de inovações e aplicações práticas. Este 
aspeto não abrange qualquer trabalho 
científico realizado para cumprimento dos 
requisitos regulamentares em matéria de 
segurança e saúde.

Or. en

Justificação

A definição de «investigação e desenvolvimento» deve ser usada no contexto do Protocolo de 
Nagoia.  No entanto, é necessária uma frase adicional para evitar potenciais interpretações 
erróneas da definição ou confusões com testes ou estudos realizados para atender às 
exigências regulamentares em matéria de saúde e segurança.

Alteração 124
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os utilizadores devem exercer a devida 
diligência para assegurar que o acesso aos 
recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos utilizados é conforme com a 
legislação ou as disposições 
regulamentares aplicáveis em matéria de 
acesso e de partilha dos benefícios e que os 
eventuais benefícios são repartidos de 
forma justa e equitativa com base em 

1. Os utilizadores devem exercer a devida 
diligência para assegurar que o acesso aos 
recursos genéticos utilizados é conforme 
com a legislação ou as disposições 
regulamentares aplicáveis em matéria de 
acesso e de partilha dos benefícios e que os 
eventuais benefícios são repartidos de 
forma justa e equitativa com base em 
termos mutuamente acordados. Os 
utilizadores devem obter, conservar e 
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termos mutuamente acordados. Os 
utilizadores devem obter, conservar e 
transferir para os utilizadores subsequentes 
as informações relevantes em matéria de 
acesso e de partilha dos benefícios.

transferir para os utilizadores subsequentes 
as informações relevantes em matéria de 
acesso e de partilha dos benefícios.

Or. en

Justificação

O conhecimento tradicional é da competência dos Estados-Membros e não deve ser tratado 
no regulamento.

Alteração 125
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. É proibida na UE a utilização de 
recursos genéticos adquiridos 
ilegalmente.

Or. en

Justificação

O exercício da devida diligência instituído pela Comissão tem de ser acompanhado de uma 
proibição geral do uso ilegal de recursos genéticos.  Ora, tal inverte o ónus da prova, como 
já é o caso da exploração madeireira ilegal(Regulamento (UE) n. º 95/2010) e da pesca 
ilegal, não declarada e não regulamentada (INN), facilitando o processo judicial e a 
execução pelas respetivas autoridades nacionais competentes.

Alteração 126
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O dever de devida diligência a que se 
refere o n. º 1 não se aplica a outras 



PE513.008v01-00 36/73 AM\937380PT.doc

PT

utilizações subsequentes do produto 
desenvolvido a partir de um recurso 
original (por exemplo, uma variedade 
vegetal ), a menos que o produto seja um 
recurso genético utilizável.

Or. de

Alteração 127
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No caso de recursos genéticos com 
origem em zonas fora das jurisdições 
nacionais, quando não é possível 
determinar o país de origem, quando não 
é possível conceder ou obter a prévia 
informação e consentimento, os novos 
utilizadores devem prever a partilha de 
benefícios para um Fundo da União para 
a Partilha de Benefícios consagrado à 
conservação da diversidade biológica a 
nível mundial, até que seja criado um 
mecanismo multilateral mundial de 
partilha de benefícios nos termos do 
artigo 10.º do Protocolo de Nagoia.

Or. en

Alteração 128
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) – ponto (1)

Texto da Comissão Alteração

(1) A data e o local de acesso aos recursos 
genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos;

(1) A data e o local de acesso aos recursos 
genéticos; 
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Or. en

Justificação

O conhecimento tradicional é da competência dos Estados-Membros e não deve ser tratado 
no regulamento.

Alteração 129
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) – ponto (1-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O certificado de conformidade 
internacionalmente reconhecido no caso 
de recursos genéticos adquiridos a Partes 
signatárias do Protocolo de Nagoia que 
regularam o acesso aos seus recursos 
genéticos, em conformidade com o artigo 
6.º do Protocolo de Nagoia, ou,

Or. en

Alteração 130
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) – ponto  (2)

Texto da Comissão Alteração

(2) A descrição dos recursos genéticos ou 
conhecimentos tradicionais associados a 
esses recursos utilizados, incluindo os 
identificadores únicos disponíveis;

(2) A descrição dos recursos genéticos 
utilizados, incluindo os identificadores 
únicos disponíveis;

Or. en

Justificação

O conhecimento tradicional é da competência dos Estados-Membros e não deve ser tratado 
no regulamento.
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Alteração 131
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Esther de 
Lange

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) – ponto (3)

Texto da Comissão Alteração

(3) A fonte da qual os recursos ou 
conhecimentos foram diretamente obtidos, 
bem como os utilizadores subsequentes 
dos recursos genéticos ou conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos;

(3) A fonte da qual os recursos ou 
conhecimentos foram diretamente obtidos;

Or. de

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

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) – ponto (5)

Texto da Comissão Alteração

(5) As decisões de acesso e os termos 
mutuamente acordados, quando aplicáveis;

(5) As licenças de acesso e os termos 
mutuamente acordados, quando aplicáveis;

Or. de

Alteração 133
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) – ponto (5)

Texto da Comissão Alteração

(5) As decisões de acesso e os termos 
mutuamente acordados, quando aplicáveis;

(5) As licenças de acesso e os termos 
mutuamente acordados, quando aplicáveis;
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Or. en

Alteração 134
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) – ponto (5)

Texto da Comissão Alteração

(5) As decisões de acesso e os termos 
mutuamente acordados, quando aplicáveis;

(5) As licenças de acesso e os termos 
mutuamente acordados, quando aplicáveis;

Or. en

Justificação

"Licença" é a terminologia utilizada no protocolo de Nagoia, bem como em todo o 
regulamento. Por conseguinte, cumpre harmonizar a terminologia, para evitar confusão.

Alteração 135
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) – ponto (5)

Texto da Comissão Alteração

(5) As decisões de acesso e os termos 
mutuamente acordados, quando aplicáveis;

(5) As licenças de acesso e os termos 
mutuamente acordados, quando aplicáveis;

Or. en

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

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Obter uma autorização de acesso 
adequada, estabelecer termos mutuamente 

(c) Obter uma autorização de acesso 
adequada e estabelecer termos mutuamente 
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acordados ou interromper a utilização
caso se afigure que o acesso não é 
conforme com as disposições legislativas 
ou regulamentares aplicáveis em matéria 
de acesso e partilha dos benefícios.

acordados, caso se afigure que o acesso 
não é conforme com as disposições 
legislativas ou regulamentares aplicáveis 
em matéria de acesso e partilha dos 
benefícios.

Or. de

Alteração 137
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os utilizadores que adquirem um recurso 
genético proveniente de uma coleção 
inscrita no registo de coleções fiáveis da 
União referido no artigo 5.º, n.º 1, são 
considerados como tendo exercido a devida 
diligência na obtenção de informações 
relevantes para o acesso e a partilha dos 
benefícios decorrentes dos recursos 
genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos.

4. Os utilizadores que adquirem um recurso 
genético proveniente de uma coleção 
inscrita no registo de coleções fiáveis da 
União referido no artigo 5.º, n.º 1, são 
considerados como tendo exercido a devida 
diligência na obtenção de informações 
relevantes para o acesso e a partilha dos 
benefícios decorrentes dos recursos 
genéticos.

Or. en

Justificação

O conhecimento tradicional é da competência dos Estados-Membros e não deve ser tratado 
no regulamento.

Alteração 138
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os utilizadores que adquirem um recurso 
genético proveniente de uma coleção 

4. Os utilizadores que adquirem um recurso 
genético proveniente de uma coleção 
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inscrita no registo de coleções fiáveis da 
União referido no artigo 5.º, n.º 1, são 
considerados como tendo exercido a devida 
diligência na obtenção de informações 
relevantes para o acesso e a partilha dos 
benefícios decorrentes dos recursos 
genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos.

inscrita no registo de coleções da União 
referido no artigo 5.º, n.º 1, são 
considerados como tendo exercido a devida 
diligência na obtenção de informações 
relevantes para o acesso e a partilha dos 
benefícios decorrentes dos recursos 
genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos.

Or. en

Justificação

A alteração proposta à expressão "coleções fiáveis da União" surge na sequência das 
alterações anteriores, como proposto no considerando 19.

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

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A obrigação prevista nos n.ºs 1 a 3 do 
presente artigo só é aplicável aos 
utilizadores subsequentes, caso esses 
utilizadores tenham acesso e utilizem os 
recursos genéticos na forma a que 
originalmente teve acesso o utilizador 
inicial. 

Or. de

Alteração 140
Sophie Auconie

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4–A. Sempre que um recurso genético 
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tenha sido incorporado numa nova 
variedade vegetal colocada no mercado, 
as obrigações contidas nos n.ºs 1 a 3 não 
se aplicam aos utilizadores da nova 
variedade vegetal. As obrigações do 
utilizador que primeiro incorporou o 
recurso genético deixam de existir.

Or. fr

Justificação

O artigo 4 º não está adaptado à investigação no setor das sementes. Para criar uma nova 
variedade vegetal, os selecionadores utilizam recursos genéticos (incluindo variedades de 
plantas comercializadas) e estão, assim, sujeitos ao presente regulamento. Uma vez que o 
cumprimento do Protocolo pelos selecionadores foi verificado no momento da colocação no 
mercado, aqueles que utilizam a variedade comercializada para efeitos de investigação 
devem ser dispensados de toda e qualquer obrigação. 

Alteração 141
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido
Coleções fiáveis da União

1. A Comissão estabelece e conserva um 
registo de coleções fiáveis da União. Esse 
registo deve estar baseado na Internet, ser 
facilmente acessível aos utilizadores e 
conter as coleções de recursos genéticos 
consideradas conformes aos critérios 
estabelecidos para as coleções fiáveis da 
União.
2. Em resposta a um pedido relativo a 
uma coleção sob a sua jurisdição, cada 
Estado Membro deve examinar a inclusão 
dessa coleção no registo de coleções 
fiáveis da União. Depois de confirmar que 
a coleção satisfaz os critérios 
estabelecidos no n.º 3, o Estado-Membro 
deve notificar sem demora à Comissão o 
nome da coleção, os dados de contacto e o 
tipo de coleção. A Comissão deve incluir 



AM\937380PT.doc 43/73 PE513.008v01-00

PT

sem demora as informações recebidas no 
registo de coleções fiáveis da União.
3. Para que uma coleção possa ser 
inscrita no registo de coleções fiáveis da 
União, é necessário que o proprietário da 
coleção demonstre a sua capacidade de:
(a) Aplicar procedimentos normalizados 
no âmbito do intercâmbio de amostras de 
recursos genéticos e informações 
associadas a outras coleções, bem como a 
capacidade de fornecer a terceiros 
amostras de recursos genéticos e 
informações associadas tendo em vista a 
sua utilização;
(b) Assegurar que as amostras de recursos 
genéticos e informações associadas 
apenas sejam fornecidas a terceiros, tendo 
em vista a sua utilização, quando 
acompanhadas de documentação que 
ateste que o acesso aos recursos e às 
informações cumpriu os requisitos 
jurídicos aplicáveis, bem como, se for 
caso disso, os termos mutuamente 
acordados em matéria de partilha justa e 
equitativa dos benefícios;
(c) Manter registos de todas as amostras 
de recursos energéticos e informações 
associadas que tenham sido fornecidas a 
terceiros tendo em vista a sua utilização;
(d) Estabelecer ou utilizar identificadores 
únicos para as amostras de recursos 
genéticos fornecidos a terceiros;
(e) Utilizar instrumentos de rastreio e 
monitorização adequados no âmbito do 
intercâmbio de amostras de recursos 
energéticos e informações associadas com 
outras coleções.
4. Os Estados-Membros devem verificar 
regularmente se as medidas previstas no 
n.º 3 são efetivamente cumpridas para 
cada coleção incluída no registo de 
coleções fiáveis da União e sob a sua 
jurisdição.
Devem informar a Comissão sem demora 
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se as disposições do n.º 3 deixarem de ser 
cumpridas no que respeita a uma coleção 
incluída no registo da União e sob a sua 
jurisdição.
5. Caso se prove que as medidas previstas 
no n.º 3 não são cumpridas no que 
respeita a uma coleção incluída no registo 
de coleções fiáveis da União, o Estado-
Membro em causa deve tomar 
imediatamente medidas corretivas em 
concertação com o proprietário da 
coleção em causa.
A Comissão deve retirar uma coleção do 
registo de coleções fiáveis da União 
quando determinar, em especial com base 
nas informações fornecidas nos termos do 
n.º 4, que uma coleção incluída no 
referido registo tem dificuldades 
importantes ou persistentes em cumprir o 
disposto no n.º 3.
6. São atribuídos poderes à Comissão 
para adotar atos de execução a fim de 
estabelecer os procedimentos de aplicação 
dos n.ºs 1 a 5 do presente artigo. Os atos 
de execução são adotados pelo 
procedimento de exame previsto no artigo 
15.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 142
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

 Coleções fiáveis da União Coleções registadas da União

Or. en

Justificação

A alteração proposta à expressão "coleções fiáveis da União" surge na sequência das 
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alterações anteriores, como proposto no considerando 19.

Alteração 143
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão estabelece e conserva um 
registo de coleções fiáveis da União. Esse 
registo deve estar baseado na Internet, ser 
facilmente acessível aos utilizadores e 
conter as coleções de recursos genéticos 
consideradas conformes aos critérios 
estabelecidos para as coleções fiáveis da 
União.

1. A Comissão estabelece e conserva um 
registo de coleções da União. Esse registo 
deve estar baseado na Internet, ser 
facilmente acessível aos utilizadores e 
conter as coleções de recursos genéticos 
consideradas conformes aos critérios 
estabelecidos para as coleções registadas
da União.

Or. en

Justificação

A alteração proposta à expressão "coleções fiáveis da União" surge na sequência das 
alterações anteriores, como proposto no considerando 19.

Alteração 144
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em resposta a um pedido relativo a uma 
coleção sob a sua jurisdição, cada 
Estado-Membro deve examinar a inclusão 
dessa coleção no registo de coleções 
fiáveis da União. Depois de confirmar que 
a coleção satisfaz os critérios estabelecidos 
no n.º 3, o Estado-Membro deve notificar 
sem demora à Comissão o nome da 
coleção, os dados de contacto e o tipo de
coleção. A Comissão deve incluir sem 
demora as informações recebidas no 

2. Em resposta a um pedido de um 
detentor relativo a uma coleção sob a sua 
jurisdição, cada Estado-Membro deve 
examinar a inclusão dessa coleção, ou de 
parte dela, no registo de coleções fiáveis 
da União. Depois de confirmar que a 
coleção satisfaz os critérios estabelecidos 
no n.º 3, o Estado-Membro deve notificar 
sem demora à Comissão o nome da 
coleção, os dados de contacto e o tipo de 
coleção. A Comissão deve incluir sem 
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registo de coleções fiáveis da União. demora as informações recebidas no 
registo de coleções registadas da União.

Or. en

Justificação

O aditamento proposto de "ou de parte dela" reflete o facto de que apenas uma pequena
parte de coleções públicas existentes poderia cumprir os requisitos estabelecidos no 
Regulamento da União relativo a Coleções fiáveis /registadas. A alteração proposta à 
expressão "coleções fiáveis da União" surge na sequência das alterações anteriores, como 
proposto no considerando 19.

Alteração 145
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Para que uma coleção possa ser inscrita 
no registo de coleções fiáveis da União, é 
necessário que o proprietário da coleção 
demonstre a sua capacidade de:

3. Para que uma coleção possa ser inscrita 
no registo de coleções fiáveis da União, é 
necessário que o proprietário da coleção, 
relativamente aos espécimes a que teve 
acesso nos termos do artigo 2.º do 
presente regulamento, demonstre a sua 
capacidade de:

Or. en

Justificação

Ao restringir o âmbito do artigo 5. º neste sentido, apenas as amostras a que se teve acesso 
após a entrada em vigor do Protocolo de Nagoia cumprem as disposições do artigo 4. º, n.º 4.

Alteração 146
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem verificar Os Estados-Membros devem verificar 
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regularmente se as medidas previstas no n.º 
3 são efetivamente cumpridas para cada 
coleção incluída no registo de coleções 
fiáveis da União e sob a sua jurisdição.

regularmente se as medidas previstas no n.º 
3 são efetivamente cumpridas para cada 
coleção incluída no registo de coleções da 
União e sob a sua jurisdição.

Or. en

Justificação

A alteração proposta à expressão "coleções fiáveis da União" surge na sequência das 
alterações anteriores, como proposto no considerando 19.

Alteração 147
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Caso se prove que as medidas previstas no 
n.º 3 não são cumpridas no que respeita a 
uma coleção incluída no registo de 
coleções fiáveis da União, o 
Estado-Membro em causa deve tomar 
imediatamente medidas corretivas em 
concertação com o proprietário da coleção 
em causa.

Caso se prove que as medidas previstas no 
n.º 3 não são cumpridas no que respeita a 
uma coleção incluída no registo de 
coleções da União, o Estado-Membro em 
causa deve tomar imediatamente medidas 
corretivas em concertação com o 
proprietário da coleção em causa.

Or. en

Justificação

A alteração proposta à expressão "coleções fiáveis da União" surge na sequência das 
alterações anteriores, como proposto no considerando 19.

Alteração 148
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão deve retirar uma coleção do A Comissão deve retirar uma coleção do 
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registo de coleções fiáveis da União 
quando determinar, em especial com base 
nas informações fornecidas nos termos do 
n.º 4, que uma coleção incluída no referido 
registo tem dificuldades importantes ou 
persistentes em cumprir o disposto no n.º 3.

registo de coleções da União quando 
determinar, em especial com base nas 
informações fornecidas nos termos do n.º 
4, que uma coleção incluída no referido 
registo tem dificuldades importantes ou 
persistentes em cumprir o disposto no n.º 3.

Or. en

Justificação

A alteração proposta à expressão "coleções fiáveis da União" surge na sequência das 
alterações anteriores, como proposto no considerando 19.

Alteração 149
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. São atribuídos poderes à Comissão para 
adotar atos de execução a fim de 
estabelecer os procedimentos de aplicação 
dos n.ºs 1 a 5 do presente artigo. Os atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame previsto no artigo 15.º, n.º 2.

6. São atribuídos poderes à Comissão para 
adotar atos de execução a fim de 
estabelecer os procedimentos de aplicação 
dos n.ºs 1 a 5 do presente artigo, bem como 
para considerar os procedimentos para o 
registo de coleções localizadas em países 
terceiros que preencham os critérios das 
coleções fiáveis da União, de forma a 
apoiar a implementação global do 
Protocolo de Nagoia.  Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 15.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

A proposta de coleções fiáveis deve incluir um mecanismo que permita aos Estados-Membros
e à Comissão considerar a possibilidade de aplicação deste elemento a coleções fora da UE. 
Tal reflete as parcerias existentes entre coleções e permite apoiar a cooperação 
internacional.
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Alteração 150
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. São atribuídos poderes à Comissão para 
adotar atos de execução a fim de 
estabelecer os procedimentos de aplicação 
dos n.ºs 1 a 5 do presente artigo. Os atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame previsto no artigo 15.º, n.º 2.

6. São atribuídos poderes à Comissão para 
adotar atos de execução a fim de 
estabelecer os procedimentos de aplicação 
dos n.ºs 1 a 5 do presente artigo, bem como 
para considerar propostas de 
procedimentos para o registo de coleções 
localizadas em países terceiros que 
preencham os critérios das coleções 
fiáveis da União, de forma a apoiar a 
implementação global do Protocolo de 
Nagoia.  Os atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame previsto no 
artigo 15.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Esta alteração não carece de justificação, mas vem da Representação Permanente. Existiam 
duas outras alterações, mas teriam como consequência excluir todo o setor da agricultura. 
Certamente não deveria ser esta a intenção - principalmente porque não se pode ter a certeza  
de todas as consequências decorrentes da exclusão de um setor tão grande. Fariam melhor se 
recorressem às alterações incluídas nas propostas do Conselho,  para que possam ser 
apoiadas no âmbito do diálogo tripartido.

Alteração 151
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão designa um ponto focal 
para o acesso e a partilha dos benefícios, 
responsável por fornecer informações a 
quem solicita o acesso a recursos genéticos 
e conhecimentos tradicionais associados 

3. A Comissão designa um ponto focal 
para o acesso e a partilha dos benefícios, 
responsável por fornecer informações a 
quem solicita o acesso a recursos genéticos 
na União, bem como por assegurar a 
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aos recursos genéticos na União, bem 
como por assegurar a ligação com o 
Secretariado da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica.

ligação com o Secretariado da Convenção 
sobre a Diversidade Biológica.

Or. en

Justificação

O conhecimento tradicional é da competência dos Estados-Membros e não deve ser tratado 
no regulamento.

Alteração 152
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – ponto (1) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) O ponto focal referido pela Comissão 
no n.º 3 assegura a consulta dos órgãos 
competentes da União estabelecidas no 
âmbito do Regulamento (CE) No.338/97 e 
das autoridades nacionais de execução. 

Or. en

Justificação

O Regulamento (CE) N.º 338/97 relativo à proteção de espécies da fauna e da flora selvagens 
através do controlo do seu comércio é conhecido pela designação regulamento relativo ao 
comércio de espécies selvagens. A criação de um mecanismo para garantir a coordenação 
eficaz entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da CITES e o Protocolo de 
Nagoia é essencial para enfrentar de forma eficiente o comércio ilegal e insustentável.

Alteração 153
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros e a Comissão 1. Os Estados-Membros e a Comissão 
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devem exigir que todos os beneficiários de 
um financiamento público da investigação 
que implique a utilização de recursos 
genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos
apresentem uma declaração atestando que 
exercerão a devida diligência em 
conformidade com o disposto no artigo 4.º.

devem exigir que todos os beneficiários de 
um financiamento público da investigação 
que implique a utilização de recursos 
genéticos apresentem uma declaração 
atestando que exercerão a devida diligência 
em conformidade com o disposto no artigo 
4.º.

Or. en

Justificação

O conhecimento tradicional é da competência dos Estados-Membros e não deve ser tratado 
no regulamento.

Alteração 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros e a Comissão 
devem exigir que todos os beneficiários de 
um financiamento público da investigação 
que implique a utilização de recursos 
genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos 
apresentem uma declaração atestando que 
exercerão a devida diligência em 
conformidade com o disposto no artigo 4.º.

1. Todos os beneficiários de um 
financiamento público da investigação que 
implique a utilização de recursos genéticos 
ou de conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos 
apresentam, na sequência da aprovação 
desse financiamento, uma declaração 
atestando perante a autoridade 
responsável pelo financiamento que 
exercerão ou já exerceram as suas 
obrigações nos termos do disposto no 
artigo 4.º.

Or. en

Alteração 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os utilizadores devem declarar às 
autoridades competentes estabelecidas ao 
abrigo do artigo 6.º, n.º 1, que exerceram 
a devida diligência em conformidade com 
o artigo 4.º quando requerem uma 
autorização de introdução no mercado 
para um produto desenvolvido com 
recurso a recursos genéticos ou 
conhecimentos tradicionais associados 
aos recursos genéticos, ou, nos casos em 
que não é exigida uma autorização de 
introdução no mercado, no momento da 
comercialização.

2. Os Estados-Membros e a Comissão 
devem exigir aos utilizadores que 
requeiram uma autorização de introdução 
no mercado para um produto 
desenvolvido através da utilização de 
recursos genéticos ou  de conhecimentos 
tradicionais associados a recursos 
genéticos que declarem e comprovem que 
cumpriram as obrigações previstas no 
artigo 4.º. Devem igualmente solicitar 
essa informação antes da colocação do 
produto no mercado nos casos em que 
não é exigida uma autorização de 
introdução no mercado.

Or. en

Alteração 156
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os utilizadores devem declarar às 
autoridades competentes estabelecidas ao 
abrigo do artigo 6.º, n.º 1, que exerceram a 
devida diligência em conformidade com o 
artigo 4.º quando requerem uma 
autorização de introdução no mercado para 
um produto desenvolvido com recurso a 
recursos genéticos ou conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos, ou, nos casos em que não é 
exigida uma autorização de introdução no 
mercado, no momento da comercialização.

2. Os utilizadores devem declarar às 
autoridades competentes estabelecidas ao 
abrigo do artigo 6.º, n.º 1, que exerceram a 
devida diligência em conformidade com o 
artigo 4.º quando requerem uma 
autorização de introdução no mercado para 
um produto desenvolvido com recurso a 
recursos genéticos ou conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos, ou, nos casos em que não é 
exigida uma autorização de introdução no 
mercado, no momento da comercialização. 
Esta declaração não é necessária se o país 
de origem dos recursos genéticos 
utilizados não exigir "prévia informação e 
consentimento" nem "termos 
mutuamente acordados" , de acordo com 
o artigo 6.º do Protocolo de Nagoia.
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Or. de

Alteração 157
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os utilizadores devem declarar às 
autoridades competentes estabelecidas ao 
abrigo do artigo 6.º, n.º 1, que exerceram a 
devida diligência em conformidade com o 
artigo 4.º quando requerem uma 
autorização de introdução no mercado para 
um produto desenvolvido com recurso a 
recursos genéticos ou conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos, ou, nos casos em que não é 
exigida uma autorização de introdução no 
mercado, no momento da comercialização.

2. Os utilizadores devem declarar às 
autoridades competentes estabelecidas ao 
abrigo do artigo 6.º, n.º 1, que exerceram a 
devida diligência em conformidade com o 
artigo 4.º quando requerem uma 
autorização de introdução no mercado para 
um produto desenvolvido com recurso a 
recursos genéticos ou, nos casos em que 
não é exigida uma autorização de 
introdução no mercado, no momento da 
comercialização.

Or. en

Justificação

O conhecimento tradicional é da competência dos Estados-Membros e não deve ser tratado 
no regulamento.

Alteração 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes devem 
transmitir à Comissão de dois em dois anos
as informações recebidas nos termos dos 
n.ºs 1 e 2. A Comissão deve resumir as 
informações recebidas e disponibilizá-las 
ao Centro de Intermediação de 
Informação sobre Acesso e Partilha de 

3. As autoridades competentes devem 
transmitir ao Centro de Intermediação de 
Informação sobre Acesso e Partilha de 
Benefícios, à Comissão e/ou às 
autoridades competentes do 
Estado-Membro pertinente as informações 
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Benefícios. recebidas nos termos dos n.ºs 1 e 2.

Or. en

Alteração 159
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º Suprimido
Melhores práticas

1. Qualquer associação de utilizadores 
pode apresentar à Comissão um pedido de 
reconhecimento como melhor prática de 
um conjunto de medidas, instrumentos ou 
mecanismos que desenvolveu e sobre os 
quais exerce supervisão. O pedido deve
ser acompanhado de elementos de prova e 
informações.
2. Se, com base nas informações e 
elementos de prova apresentados por uma 
associação de utilizadores, a Comissão 
considerar que a combinação dos 
métodos, instrumentos ou mecanismos em 
causa, quando efetivamente utilizada por 
um utilizador, permite a este último 
satisfazer as obrigações previstas nos 
artigos 4.º e 7.º, concede o 
reconhecimento como melhor prática.
3. A associação de utilizadores deve 
informar a Comissão de qualquer 
alteração ou atualização de uma melhor 
prática reconhecida para a qual obteve o 
reconhecimento em conformidade com o 
n.º 2.
4. Caso os elementos de prova 
apresentados pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros ou 
outras fontes revelem casos repetidos em 
que os utilizadores de uma melhor prática 
não cumpriram as obrigações que lhes 
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incumbem por força do presente 
regulamento, a Comissão, em concertação 
com as associações de utilizadores em 
causa, examina se os casos repetidos de 
não cumprimento indicam possíveis 
deficiências na melhor prática em 
questão.
5. A Comissão retira o reconhecimento 
como melhor prática se determinar que as 
alterações à melhor prática reduzem a 
capacidade do utilizador para satisfazer as 
condições enunciadas nos artigos 4.º e 7.º, 
ou se casos repetidos de incumprimento 
por parte dos utilizadores apontarem para 
deficiências na prática em questão.
6. A Comissão elabora e atualiza na 
Internet um registo das melhores práticas 
reconhecidas. O registo deve conter numa 
secção as melhores práticas reconhecidas 
pela Comissão nos termos do n.º 2 do 
presente artigo e noutra secção as 
melhores práticas adotadas nos termos do 
artigo 20.º, n.º 2, do Protocolo de Nagoia.
7. São atribuídos poderes à Comissão 
para adotar atos de execução a fim de 
estabelecer os procedimentos de aplicação 
dos n.ºs 1 a 5 do presente artigo. Os atos 
de execução são adotados pelo 
procedimento de exame previsto no artigo 
15.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 160
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os controlos a que se refere o n.º 1 
devem ser efetuados de acordo com um 
plano revisto periodicamente, segundo 
uma abordagem baseada no risco. Ao 

Suprimido
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desenvolver esta abordagem baseada no 
risco, os Estados-Membros devem tomar 
em consideração que a aplicação por um 
utilizador de uma melhor prática 
reconhecida nos termos do artigo 8.º, n.º 
2, do presente regulamento ou em 
conformidade com o artigo 20.°, n.º 2, do 
Protocolo de Nagoia reduz o risco de 
incumprimento pelo utilizador.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os controlos a que se refere o n.º 1 
devem ser efetuados de acordo com um 
plano revisto periodicamente, segundo uma 
abordagem baseada no risco. Ao 
desenvolver esta abordagem baseada no 
risco, os Estados-Membros devem tomar 
em consideração que a aplicação por um 
utilizador de uma melhor prática 
reconhecida nos termos do artigo 8.º, n.º 2, 
do presente regulamento ou em 
conformidade com o artigo 20.°, n.º 2, do 
Protocolo de Nagoia reduz o risco de 
incumprimento pelo utilizador.

2. Os controlos a que se refere o n.º 1 
devem ser efetuados de acordo com um 
plano revisto periodicamente, segundo uma 
abordagem baseada no risco, cujos 
princípios fundamentais são estabelecidos 
pela Comissão de acordo com o 
procedimento referido no artigo 15.º, n.º 
2. Esta abordagem tem em conta que a 
aplicação por um utilizador de uma melhor 
prática reconhecida nos termos do artigo 
8.º, n.º 2, do presente regulamento ou em 
conformidade com o artigo 20.°, n.º 2, do 
Protocolo de Nagoia reduz o risco de 
incumprimento pelo utilizador.

Or. de

Alteração 162
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os controlos a que se refere o n.º 1 
devem ser efetuados de acordo com um 
plano revisto periodicamente, segundo uma 
abordagem baseada no risco. Ao 
desenvolver esta abordagem baseada no 
risco, os Estados-Membros devem tomar 
em consideração que a aplicação por um 
utilizador de uma melhor prática 
reconhecida nos termos do artigo 8.º, n.º 2, 
do presente regulamento ou em 
conformidade com o artigo 20.°, n.º 2, do 
Protocolo de Nagoia reduz o risco de 
incumprimento pelo utilizador.

2. Os controlos a que se refere o n.º 1 
devem ser efetuados de acordo com um 
plano revisto periodicamente, segundo uma 
abordagem baseada no risco. Ao 
desenvolver esta abordagem baseada no 
risco, os princípios fundamentais são 
estabelecidos pela Comissão de acordo 
com o procedimento referido no artigo 
15.º, n.º 2. Esta abordagem deve ter em 
conta que a aplicação por um utilizador de 
uma melhor prática reconhecida nos termos 
do artigo 8.º, n.º 2, do presente 
regulamento ou em conformidade com o 
artigo 20.°, n.º 2, do Protocolo de Nagoia 
reduz o risco de incumprimento pelo 
utilizador.

Or. en

Alteração 163
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os controlos a que se refere o n.º 1 
devem ser efetuados de acordo com um 
plano revisto periodicamente, segundo uma 
abordagem baseada no risco. Ao 
desenvolver esta abordagem baseada no 
risco, os Estados-Membros devem tomar 
em consideração que a aplicação por um 
utilizador de uma melhor prática 
reconhecida nos termos do artigo 8.º, n.º 2, 
do presente regulamento ou em 
conformidade com o artigo 20.°, n.º 2, do 
Protocolo de Nagoia reduz o risco de 
incumprimento pelo utilizador.

2. 2. Os controlos a que se refere o n.º 1 
devem ser efetuados de acordo com um 
plano revisto periodicamente, segundo uma 
abordagem baseada no risco, cujos 
princípios fundamentais são estabelecidos 
pela Comissão em conformidade com 
procedimento referido no artigo 15.º, n.º 
2. Esta abordagem deve ter em conta que a 
aplicação por um utilizador de uma melhor 
prática reconhecida nos termos do artigo 
8.º, n.º 2, do presente regulamento ou em 
conformidade com o artigo 20.°, n.º 2, do 
Protocolo de Nagoia reduz o risco de 
incumprimento pelo utilizador.

Or. en
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Justificação

Para evitar distorções no mercado da UE, a abordagem baseada no risco, ou pelo menos os 
seus princípios, devem ser desenvolvidos de forma centralizada pela Comissão.

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

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Podem ser efetuados controlos caso uma 
autoridade competente esteja na posse de 
informações relevantes, inclusive com base 
em preocupações fundamentadas de 
terceiros, sobre o incumprimento do 
presente regulamento por um utilizador.

3. Devem ser efetuados controlos caso uma 
autoridade competente esteja na posse de 
informações relevantes, inclusive com base 
em preocupações fundamentadas de 
terceiros, sobre o incumprimento do 
presente regulamento por um utilizador.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os controlos referidos no n.º 1 devem 
incluir, pelo menos, os seguintes 
elementos:

4. Os controlos referidos no n.º 1 devem 
incluir os seguintes elementos:

Or. de

Alteração 166
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

4. Os controlos referidos no n.º 1 devem 
incluir, pelo menos, os seguintes 
elementos:

4. As condições referidas no n.º 1 devem 
compreender:

Or. en

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

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Controlos no local, incluindo 
auditorias no terreno;

(c) Controlos no local;

Or. de

Alteração 168
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As autoridades competentes devem 
aceitar um certificado de cumprimento 
internacionalmente reconhecido como 
prova de que o acesso ao recurso genético 
que dele é objeto respeitou o princípio da 
prévia informação e consentimento e de 
que foram estabelecidos termos 
mutuamente acordados, como exigido pela 
legislação ou pelos requisitos 
regulamentares nacionais de acesso e 
partilha de benefícios da Parte no 
Protocolo de Nagoia que fornece a prévia 
informação e consentimento.

5. As autoridades competentes devem 
aceitar um certificado de cumprimento 
internacionalmente reconhecido como 
prova de que o acesso ao recurso genético 
que dele é objeto respeitou o princípio da 
prévia informação e consentimento e de 
que foram estabelecidos termos 
mutuamente acordados, como exigido pela 
legislação ou pelos requisitos 
regulamentares nacionais de acesso e 
partilha de benefícios da Parte no 
Protocolo de Nagoia que fornece a prévia 
informação e consentimento. Sempre que 
um certificado reconhecido a nível 
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internacional não esteja disponível, devem 
ser consideradas suficientes outras 
formas de cumprimento aceitáveis em 
termos legais, como prova de que os 
recursos genéticos por eles abrangidos 
foram adquiridos legalmente e que foram 
estabelecidos termos mutuamente 
acordados.

Or. en

Alteração 169
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As regras de execução definem 
garantias processuais no que diz respeito 
aos procedimentos nos termos dos artigos 
7.º e 9.º a 11.º.

Or. en

Justificação

De acordo com princípio jurídico do devido processo e o Protocolo de Nagoia, é essencial 
que as salvaguardas processuais e os processos, tais como o direito de ser ouvido ou de 
interpor recurso de quaisquer decisões tomadas nos termos dos artigos 7.º e 9.º a 11.º, para 
proteger os direitos das pessoas que estão a ser objeto da regulamentação, sejam postas em 
prática no regulamento, especialmente porque o incumprimento será sancionado com penas 
efetivas e dissuasoras.

Alteração 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os utilizadores devem prestar toda a 6. Os utilizadores devem prestar toda a 
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assistência necessária para facilitar a 
realização dos controlos referidos no n.º 1, 
nomeadamente no que diz respeito ao 
acesso às instalações e à apresentação de 
documentos ou registos.

assistência necessária para facilitar a 
realização dos controlos referidos no n.º 1.

Or. en

Alteração 171
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, em função da natureza das 
deficiências detetadas, os 
Estados-Membros podem tomar medidas 
provisórias e imediatas, como a apreensão 
dos recursos genéticos adquiridos 
ilegalmente e a suspensão de atividades 
relacionadas com utilizações específicas.

Além disso, em função da natureza das 
deficiências detetadas, os 
Estados-Membros podem tomar medidas 
provisórias e imediatas, como a apreensão 
dos recursos genéticos adquiridos 
ilegalmente e a suspensão de atividades 
relacionadas com utilizações específicas. 
Tais medidas provisórias têm de ser 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas.

Or. en

Justificação

Conforme estipulado no artigo 11.º, n.º 2, deve ficar claro que o princípio de sanções 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas deve também ser aplicado às medidas provisórias.

Alteração 172
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, em função da natureza das 
deficiências detetadas, os 
Estados-Membros podem tomar medidas 

Além disso, em função da natureza das 
deficiências detetadas, os 
Estados-Membros podem tomar medidas 
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provisórias e imediatas, como a apreensão 
dos recursos genéticos adquiridos 
ilegalmente e a suspensão de atividades 
relacionadas com utilizações específicas.

provisórias e imediatas, como a apreensão 
dos recursos genéticos adquiridos 
ilegalmente e a suspensão de atividades 
relacionadas com utilizações específicas. 
Tais medidas provisórias têm de ser 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas.

Or. en

Justificação

Conforme estipulado no artigo 11.º, n.º 2, deve ficar claro que o princípio de sanções 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas deve também ser aplicado às medidas provisórias.

Alteração 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, em função da natureza das 
deficiências detetadas, os 
Estados-Membros podem tomar medidas 
provisórias e imediatas, como a apreensão 
dos recursos genéticos adquiridos 
ilegalmente e a suspensão de atividades 
relacionadas com utilizações específicas.

Em função da natureza das deficiências 
detetadas, os Estados-Membros podem 
tomar medidas adequadas e imediatas, 
como a apreensão dos recursos genéticos 
adquiridos ilegalmente e a suspensão de 
atividades relacionadas com utilizações 
específicas.

Or. en

Alteração 174
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem permitir 
que as partes façam alegações ou apelem 
das decisões tomadas nos termos dos 
artigos 7.º e 9.º, em casos de alegadas 
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violações.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem 
trocar informações sobre as deficiências 
graves detetadas pelos controlos referidos 
no artigo 9.º, n.º 1, e sobre os tipos de 
sanções impostas nos termos do artigo 11.º 
com as autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e com a Comissão.

2. As autoridades competentes devem 
trocar informações sobre a organização do 
seu sistema de controlo, tendo em vista a 
monitorização do cumprimento do 
presente regulamento pelos utilizadores, 
sobre as deficiências graves detetadas 
pelos controlos referidos no artigo 9.º, n.º 4 
e no artigo 10.º, n.º1, e sobre os tipos de 
sanções impostas nos termos do artigo 11.º 
com as autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e com a Comissão.

Or. de

Alteração 176
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem 
trocar informações sobre as deficiências 
graves detetadas pelos controlos referidos 
no artigo 9.º, n.º 1, e sobre os tipos de 
sanções impostas nos termos do artigo 11.º 
com as autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e com a Comissão.

2. As autoridades competentes trocam 
informações sobre a organização do seu 
sistema de verificação para controlar 
cumprimento do presente regulamento 
pelo utilizador e sobre as deficiências 
graves detetadas pelas inspeções referidas 
no n.º 4 do artigo 9.º e no n.º 1 do 
artigo 10.º, e sobre os tipos de sanções 
impostas nos termos do artigo 11.º, com as 
autoridades competentes dos outros 
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Estados-Membros e com a Comissão.

Or. en

Alteração 177
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem 
trocar informações sobre as deficiências 
graves detetadas pelos controlos referidos
no artigo 9.º, n.º 1, e sobre os tipos de 
sanções impostas nos termos do artigo 11.º 
com as autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e com a Comissão.

2. As autoridades competentes devem 
trocar informações a organização do seu 
sistema de controlo, tendo em vista a 
monitorização do cumprimento do 
presente regulamento pelos utilizadores,
sobre as deficiências graves detetadas pelas 
inspeções referidas no n.º 4 do artigo 9.º e 
no n.º 1 do artigo 10.º, e sobre os tipos de 
sanções impostas nos termos do artigo 11.º, 
com as autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e com a Comissão.

Or. en

Justificação

Para garantir um sistema harmonizado de controlo em toda a União Europeia, e, tanto 
quanto possível nos países terceiros, as autoridades competentes devem ser envolvidas no 
diálogo e na cooperação para o intercâmbio de melhores práticas relativas à organização 
dos controlos.

Alteração 178
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É estabelecida uma plataforma da União 
sobre o acesso aos recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados 

1. É estabelecida uma plataforma da União 
sobre o acesso aos recursos genéticos.
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aos recursos genéticos.

Or. en

Justificação

O conhecimento tradicional é da competência dos Estados-Membros e não deve ser tratado 
no regulamento.

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

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É estabelecida uma plataforma da União 
sobre o acesso aos recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados aos 
recursos genéticos.

1. É estabelecida uma plataforma da União 
sobre o acesso aos recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados aos 
recursos genéticos. Os Estados-Membros
que prevejam a adoção de regras de 
acesso no que diz respeito aos seus 
recursos genéticos devem primeiro 
realizar uma avaliação do impacto dessas 
regras e enviar o resultado desta 
avaliação à plataforma da União para 
análise, de acordo com o procedimento 
previsto no n. º 5 do presente artigo.

Or. de

Alteração 180
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É estabelecida uma plataforma da União 
sobre o acesso aos recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados aos 

1. É estabelecida uma plataforma da União 
sobre o acesso aos recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados aos 
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recursos genéticos. recursos genéticos. Os Estados-Membros
que prevejam a adoção de regras de 
acesso no que diz respeito aos seus 
recursos genéticos devem primeiro 
realizar uma avaliação do impacto dessas 
regras e enviar o resultado desta 
avaliação à plataforma da União para 
análise, de acordo com o procedimento 
previsto no n. º 5 do presente artigo.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A plataforma da União deve contribuir 
para racionalizar as condições de acesso a 
nível da União, favorecendo uma discussão 
sobre as questões conexas, nomeadamente 
a conceção e a eficácia dos regimes de 
acesso estabelecidos pelos 
Estados-Membros, o acesso simplificado 
para a investigação não comercial, as 
práticas de acesso das coleções na União, o 
acesso das partes interessadas da União em 
países terceiros e o intercâmbio de 
melhores práticas.

2. A plataforma da União deve contribuir 
para racionalizar as condições de acesso a 
nível da União, favorecendo uma discussão 
sobre as questões conexas, nomeadamente 
a conceção e a eficácia dos regimes de 
acesso estabelecidos pelos 
Estados-Membros, o acesso simplificado 
para a investigação não comercial, as 
práticas de acesso das coleções na União, o 
acesso das partes interessadas da União em 
países terceiros e o intercâmbio de 
melhores práticas. Em particular, a 
plataforma deve defender que sempre que 
as entidades competentes deixem pedidos 
de acesso sem resposta, a obrigação de 
devida diligência será considerada 
cumprida e o acesso deve ser feito sem 
quaisquer outras obrigações.

Or. de

Alteração 182
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A plataforma da União deve contribuir 
para racionalizar as condições de acesso a 
nível da União, favorecendo uma discussão 
sobre as questões conexas, nomeadamente 
a conceção e a eficácia dos regimes de 
acesso estabelecidos pelos 
Estados-Membros, o acesso simplificado 
para a investigação não comercial, as 
práticas de acesso das coleções na União, o 
acesso das partes interessadas da União em 
países terceiros e o intercâmbio de 
melhores práticas.

2. A plataforma da União deve contribuir 
para racionalizar as condições de acesso a 
nível da União, favorecendo uma discussão 
sobre as questões conexas, nomeadamente 
a conceção e a eficácia dos regimes de 
acesso estabelecidos pelos 
Estados-Membros, o acesso simplificado 
para a investigação não comercial, as 
práticas de acesso das coleções na União, o 
acesso das partes interessadas da União em 
países terceiros e o intercâmbio de 
melhores práticas. Em particular, a 
plataforma deve defender que sempre que 
as entidades competentes deixem pedidos 
de acesso sem resposta, a obrigação de 
devida diligência será considerada 
cumprida e o acesso deve ser feito sem 
quaisquer outras obrigações.

Or. en

Alteração 183
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 14 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Elaborar um catálogo dos recursos 
genéticos disponíveis originários de cada 
Estado-Membro, na aceção do artigo 7.º 
da Convenção sobre Biodiversidade, cujo 
objetivo será o de ter um melhor 
conhecimento da biodiversidade. Ao 
mesmo tempo, apoiam os países terceiros 
no desenvolvimento de um catálogo dos 
seus recursos genéticos, com o objetivo de 
melhorar a transparência no acesso aos 
recursos genéticos.
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Or. en

Justificação

O apoio aos países terceiros pode revestir a forma de assistência técnica, partilha de 
conhecimentos e fundos, se necessário.

Alteração 184
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 14 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Instar a que, logo que entre em 
funcionamento o fundo previsto pela 
Convenção sobre a Diversidade Biológica 
ou qualquer outro fundo criado para esta 
matéria, os referidos fundos contemplem 
linhas de financiamento para a 
investigação e a elaboração dos catálogos 
sobre os recursos genéticos.

Or. es

Alteração 185
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoiar a conceção e a utilização de 
instrumentos e sistemas de comunicação 
com uma boa relação custo-eficácia para 
apoiar a monitorização e o rastreio da 
utilização dos recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados 
aos recursos genéticos por parte de 
coleções e utilizadores;

(c) Apoiar a conceção e a utilização de 
instrumentos e sistemas de comunicação 
com uma boa relação custo-eficácia para 
apoiar a monitorização e o rastreio da 
utilização dos recursos genéticos  por parte 
de coleções e utilizadores;

Or. en
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Justificação

O conhecimento tradicional é da competência dos Estados-Membros e não deve ser tratado 
no regulamento.

Alteração 186
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. De dez em dez anos após o seu primeiro 
relatório, a Comissão deve analisar, com 
base nos relatórios e na experiência 
adquirida com a aplicação do presente 
regulamento, o funcionamento e a eficácia 
do mesmo. No seu relatório, a Comissão
deve, nomeadamente, debruçar-se sobre 
as consequências administrativas para as 
instituições de investigação públicas, 
pequenas ou médias empresas e 
microempresas. Deve também analisar a 
necessidade de prosseguir a ação da 
União no que respeita ao acesso aos 
recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos.

3. De cinco em cinco anos após o seu 
primeiro relatório, a Comissão deve 
analisar, com base nos relatórios e na 
experiência adquirida com a aplicação do 
presente regulamento, o funcionamento e a 
eficácia do mesmo. Nos seus relatórios, a 
Comissão analisará, em especial:

a) as consequências administrativas para 
as instituições de investigação públicas, 
pequenas ou médias empresas e 
microempresas;
b) a necessidade de rever a aplicação das 
disposições do presente regulamento 
relativas aos conhecimentos tradicionais 
associados a recursos genéticos em 
função dos desenvolvimentos de outras 
organizações internacionais relevantes, 
incluindo, nomeadamente, a Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual, 
desde que não se oponham aos objetivos 
do presente regulamento, da Convenção 
sobre a Diversidade Biológica e do 
Protocolo de Nagoia;
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c) a necessidade de prosseguir a ação da 
União no que respeita ao acesso aos 
recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos com o objetivo de implementar 
na íntegra os direitos das comunidades 
indígenas e locais, de acordo com os 
artigos 5.º, n.º2, 6.º, n.º 2, 7.º e 12.º do 
Protocolo de Nagoia.

Or. en

Alteração 187
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. De dez em dez anos após o seu primeiro 
relatório, a Comissão deve analisar, com 
base nos relatórios e na experiência 
adquirida com a aplicação do presente 
regulamento, o funcionamento e a eficácia 
do mesmo. No seu relatório, a Comissão 
deve, nomeadamente, debruçar-se sobre as 
consequências administrativas para as 
instituições de investigação públicas, 
pequenas ou médias empresas e 
microempresas. Deve também analisar a 
necessidade de prosseguir a ação da União 
no que respeita ao acesso aos recursos 
genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos.

3. De dez em dez anos após o seu primeiro 
relatório, a Comissão deve analisar, com 
base nos relatórios e na experiência 
adquirida com a aplicação do presente 
regulamento, o funcionamento e a eficácia 
do mesmo. No seu relatório, a Comissão 
deve, nomeadamente, debruçar-se sobre as 
consequências administrativas para as 
instituições de investigação públicas, 
pequenas ou médias empresas e 
microempresas. Deve também analisar a 
necessidade de prosseguir a ação da União 
no que respeita ao acesso aos recursos 
genéticos.

Or. en

Justificação

O conhecimento tradicional é da competência dos Estados-Membros e não deve ser tratado 
no regulamento.
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Alteração 188
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. De dez em dez anos após o seu primeiro 
relatório, a Comissão deve analisar, com 
base nos relatórios e na experiência 
adquirida com a aplicação do presente 
regulamento, o funcionamento e a eficácia 
do mesmo. No seu relatório, a Comissão 
deve, nomeadamente, debruçar-se sobre as 
consequências administrativas para as 
instituições de investigação públicas, 
pequenas ou médias empresas e 
microempresas. Deve também analisar a 
necessidade de prosseguir a ação da União 
no que respeita ao acesso aos recursos 
genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos.

3. De dez em dez anos após o seu primeiro 
relatório, a Comissão deve analisar, com 
base nos relatórios e na experiência 
adquirida com a aplicação do presente 
regulamento, o funcionamento e a eficácia 
do mesmo. No seu relatório, a Comissão 
deve, nomeadamente, debruçar-se sobre as 
consequências administrativas para 
determinados setores da atividade 
económica, as instituições de investigação 
públicas, pequenas ou médias empresas e 
microempresas. Deve também analisar a 
necessidade de prosseguir a ação da União 
no que respeita ao acesso aos recursos 
genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos.

Or. de

Alteração 189
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. De dez em dez anos após o seu primeiro 
relatório, a Comissão deve analisar, com 
base nos relatórios e na experiência 
adquirida com a aplicação do presente 
regulamento, o funcionamento e a eficácia 
do mesmo. No seu relatório, a Comissão 
deve, nomeadamente, debruçar-se sobre as 
consequências administrativas para as 
instituições de investigação públicas, 
pequenas ou médias empresas e 
microempresas. Deve também analisar a 
necessidade de prosseguir a ação da União 
no que respeita ao acesso aos recursos 

3. De dez em dez anos após o seu primeiro 
relatório, a Comissão deve analisar, com 
base nos relatórios e na experiência 
adquirida com a aplicação do presente 
regulamento, o funcionamento e a eficácia 
do mesmo. No seu relatório, a Comissão 
deve, nomeadamente, debruçar-se sobre as 
consequências administrativas para setores 
específicos, para as instituições de 
investigação públicas, pequenas ou médias 
empresas e microempresas. Deve também 
analisar a necessidade de prosseguir a ação 
da União no que respeita ao acesso aos 
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genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos.

recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos.

Or. en

Alteração 190
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. De dez em dez anos após o seu primeiro 
relatório, a Comissão deve analisar, com 
base nos relatórios e na experiência 
adquirida com a aplicação do presente 
regulamento, o funcionamento e a eficácia 
do mesmo. No seu relatório, a Comissão 
deve, nomeadamente, debruçar-se sobre as 
consequências administrativas para as 
instituições de investigação públicas, 
pequenas ou médias empresas e 
microempresas. Deve também analisar a 
necessidade de prosseguir a ação da União 
no que respeita ao acesso aos recursos 
genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados aos recursos genéticos.

3. De dez em dez anos após o seu primeiro 
relatório, a Comissão deve analisar, com 
base nos relatórios e na experiência 
adquirida com a aplicação do presente 
regulamento, o funcionamento e a eficácia 
do mesmo. No seu relatório, a Comissão 
deve, nomeadamente, debruçar-se sobre as 
consequências administrativas para setores 
específicos, para as instituições de 
investigação públicas, pequenas ou médias 
empresas e microempresas. Deve também 
analisar a necessidade de prosseguir a ação 
da União no que respeita ao acesso aos 
recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos.

Or. en

Justificação

Visto que o impacto da regulação pode variar consoante o setor, dependendo da forma como 
os diferentes setores trabalham e se desenvolvem ao longo do tempo, a Comissão deve 
também ser chamada a medir os impactos em setores específicos. Para além disso, de acordo 
com o artigo 8.º, alínea c) do Protocolo de Nagoia, as Partes devem ter em conta a 
importância dos recursos genéticos para a alimentação e a agricultura na transposição do 
Protocolo para a sua legislação.

Alteração 191
Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Alteração à Diretiva 2008/99/CE

A Diretiva 2008/99/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 19 de novembro 
de 2008 relativa à proteção do ambiente 
através do direito penal1 é alterada do 
seguinte modo a partir de ...:

(1) Ao artigo 3.º é aditada a seguinte 
alínea:
"(j) Recursos genéticos adquiridos 
ilegalmente”
(2) Ao anexo A é aditado o seguinte 
travessão:
“– Regulamento (UE) n.º …/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
…, relativo ao acesso aos recursos 
genéticos e à partilha justa e equitativa 
dos benefícios decorrentes da sua 
utilização na União”.
__________________
1 JO L 328, 6.12.2008, p. 28.
* JO: um ano após a data de entrada em 
vigor do presente regulamento.

Or. en


