
AM\937380RO.doc PE513.008v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

2012/0278(COD)

30.5.2013

AMENDAMENTELE
77 - 191

Proiect de aviz
Sandrine Bélier
(PE508.195v02-00)

Accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor 
care rezultă din utilizarea acestora în Uniune

Propunere de regulament
(COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD))



PE513.008v01-00 2/73 AM\937380RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\937380RO.doc 3/73 PE513.008v01-00

RO

Amendamentul 77
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Uniunea Europeană recunoaște 
interdependența tuturor țărilor în ceea ce 
privește resursele genetice pentru 
alimentație și agricultură, precum și 
natura specială și importanța acestora 
pentru obținerea securității alimentare la 
nivel mondial și pentru dezvoltarea 
durabilă a agriculturii în contextul 
combaterii sărăciei și a schimbărilor 
climatice și recunoscând rolul 
fundamental în acest sens al Tratatului 
internațional privind resursele 
fitogenetice pentru alimentație și 
agricultură și al Comisiei pentru resurse 
genetice pentru alimentație și agricultură 
a FAO.

Or. en

Justificare

Relevanța pentru securitatea alimentară pe care o prezintă resursele genetice pentru 
alimentație și agricultură, precum și relevanța acestor resurse pentru adaptarea la 
schimbările climatice ar trebui menționată în regulament.

Amendamentul 78
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Este o practică recunoscută să se 
realizeze schimburi de resurse fitogenetice 
pentru alimentație și agricultură, în 
scopul cercetării, al reproducerii și al 
formării în termenii și condițiile 
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Acordului-tip de transfer al materialelor 
(ATM) instituit în temeiul Tratatului 
internațional privind resursele 
fitogenetice pentru alimentație și 
agricultură (ITPGRFA), stabilit în 
memorandumul de înțelegere pentru 
instituirea sistemului integrat european 
de bănci genetice (AEGIS); în 
conformitate cu articolul 4.3 din protocol, 
se recunoaște faptul că această practică 
este în favoarea obiectivelor convenției și 
a protocolului și nu intră în contradicție 
cu acestea.

Or. en

Amendamentul 79
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Competența și responsabilitatea 
pentru implementarea practică a 
măsurilor de protecție a comunităților 
locale și indigene în ceea ce privește 
modalitățile de acces și de distribuire a 
beneficiilor aparțin statelor membre și 
instanțelor acestora.

Or. en

Justificare

Cunoștințele tradiționale reprezintă o competență a statelor membre și nu ar trebui abordate 
în regulament.

Amendamentul 80
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Protocolul de la Nagoya referitor la 
accesul la resursele genetice și distribuirea 
corectă și echitabilă a beneficiilor care 
rezultă din utilizarea acestora la Convenția 
privind diversitatea biologică (Protocolul 
de la Nagoya) este un tratat internațional 
adoptat la 29 octombrie 2010 de către 
părțile la Convenție. Protocolul de la 
Nagoya extinde în mod semnificativ 
normele generale ale Convenției referitoare 
la acces și la distribuirea beneficiilor 
asupra utilizării resurselor genetice și a 
cunoștințelor tradiționale asociate cu 
resursele genetice.

(6) Protocolul de la Nagoya referitor la 
accesul la resursele genetice și distribuirea 
corectă și echitabilă a beneficiilor care 
rezultă din utilizarea acestora la Convenția 
privind diversitatea biologică (Protocolul 
de la Nagoya) este un tratat internațional 
adoptat la 29 octombrie 2010 de către 
părțile la Convenție. Protocolul de la 
Nagoya extinde în mod semnificativ 
normele generale ale Convenției referitoare 
la acces și la distribuirea beneficiilor 
monetare și nemonetare asupra utilizării și 
a oricărei comercializări ulterioare a
resurselor genetice și a cunoștințelor 
tradiționale asociate cu resursele genetice.

Or. en

Justificare

Beneficiile nemonetare ar trebui menționate, cel puțin, în considerente, deoarece fac parte 
din Protocolul de la Nagoya (articolul 5). Adăugarea cuvântului „oricare” înainte de 
„comercializare ulterioară” servește la indicarea faptului că comercializarea nu este 
concomitentă, în mod inevitabil, cu utilizarea (și, de fapt, este mult mai puțin frecventă decât 
expresia „utilizare necomercială”).

Amendamentul 81
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Protocolul de la Nagoya referitor la 
accesul la resursele genetice și distribuirea 
corectă și echitabilă a beneficiilor care 
rezultă din utilizarea acestora la Convenția 
privind diversitatea biologică (Protocolul 
de la Nagoya) este un tratat internațional
adoptat la 29 octombrie 2010 de către 
părțile la Convenție. Protocolul de la 
Nagoya extinde în mod semnificativ

(6) Protocolul de la Nagoya referitor la 
accesul la resursele genetice și distribuirea 
corectă și echitabilă a beneficiilor care 
rezultă din utilizarea acestora la Convenția 
privind diversitatea biologică (Protocolul 
de la Nagoya) este un tratat internațional 
adoptat la 29 octombrie 2010 de către 
părțile la Convenție. Protocolul de la 
Nagoya dezvoltă în continuare normele 
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normele generale ale Convenției referitoare 
la acces și la distribuirea beneficiilor 
asupra utilizării resurselor genetice și a 
cunoștințelor tradiționale asociate cu 
resursele genetice.

generale ale Convenției referitoare la acces 
și la distribuirea beneficiilor asupra 
utilizării resurselor genetice și a 
cunoștințelor tradiționale asociate cu 
resursele genetice.

Or. en

Justificare

După cum se specifică, de asemenea, la articolul 3 din Protocolul de la Nagoya, protocolul 
aplică articolul 15 din Convenția privind diversitatea biologică (CBD) și, prin urmare, nu 
poate extinde normele generale cuprinse în acest articol din CBD.

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

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Protocolul de la Nagoya referitor la 
accesul la resursele genetice și distribuirea 
corectă și echitabilă a beneficiilor care 
rezultă din utilizarea acestora la Convenția 
privind diversitatea biologică (Protocolul 
de la Nagoya) este un tratat internațional 
adoptat la 29 octombrie 2010 de către 
părțile la Convenție. Protocolul de la 
Nagoya extinde în mod semnificativ
normele generale ale Convenției referitoare 
la acces și la distribuirea beneficiilor 
asupra utilizării resurselor genetice și a 
cunoștințelor tradiționale asociate cu 
resursele genetice.

(6) Protocolul de la Nagoya referitor la 
accesul la resursele genetice și distribuirea 
corectă și echitabilă a beneficiilor care 
rezultă din utilizarea acestora la Convenția 
privind diversitatea biologică (Protocolul 
de la Nagoya) este un tratat internațional 
adoptat la 29 octombrie 2010 de către 
părțile la Convenție. Protocolul de la 
Nagoya precizează mai în detaliu normele 
generale ale Convenției referitoare la acces 
și la distribuirea beneficiilor asupra 
utilizării resurselor genetice și a 
cunoștințelor tradiționale asociate cu 
resursele genetice.

Or. de

Amendamentul 83
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Protocolul de la Nagoya referitor la 
accesul la resursele genetice și distribuirea 
corectă și echitabilă a beneficiilor care 
rezultă din utilizarea acestora la Convenția 
privind diversitatea biologică (Protocolul 
de la Nagoya) este un tratat internațional 
adoptat la 29 octombrie 2010 de către 
părțile la Convenție. Protocolul de la 
Nagoya extinde în mod semnificativ
normele generale ale Convenției referitoare 
la acces și la distribuirea beneficiilor 
asupra utilizării resurselor genetice și a 
cunoștințelor tradiționale asociate cu 
resursele genetice.

(6) Protocolul de la Nagoya referitor la 
accesul la resursele genetice și distribuirea 
corectă și echitabilă a beneficiilor care 
rezultă din utilizarea acestora la Convenția 
privind diversitatea biologică (Protocolul 
de la Nagoya) este un tratat internațional 
adoptat la 29 octombrie 2010 de către 
părțile la Convenție. Protocolul de la 
Nagoya detaliază în plus normele generale 
ale Convenției referitoare la acces și la 
distribuirea beneficiilor asupra utilizării 
resurselor genetice și a cunoștințelor 
tradiționale asociate cu resursele genetice.

Or. en

Amendamentul 84
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Protocolul de la Nagoya referitor la 
accesul la resursele genetice și distribuirea 
corectă și echitabilă a beneficiilor care 
rezultă din utilizarea acestora la Convenția 
privind diversitatea biologică (Protocolul 
de la Nagoya) este un tratat internațional 
adoptat la 29 octombrie 2010 de către 
părțile la Convenție. Protocolul de la 
Nagoya extinde în mod semnificativ
normele generale ale Convenției referitoare 
la acces și la distribuirea beneficiilor 
asupra utilizării resurselor genetice și a 
cunoștințelor tradiționale asociate cu 
resursele genetice.

(6) Protocolul de la Nagoya referitor la 
accesul la resursele genetice și distribuirea 
corectă și echitabilă a beneficiilor care 
rezultă din utilizarea acestora la Convenția 
privind diversitatea biologică (Protocolul 
de la Nagoya) este un tratat internațional 
adoptat la 29 octombrie 2010 de către 
părțile la Convenție. Protocolul de la 
Nagoya detaliază în plus normele generale 
ale Convenției referitoare la acces și la 
distribuirea beneficiilor asupra utilizării 
resurselor genetice și a cunoștințelor 
tradiționale asociate cu resursele genetice.

Or. en
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Justificare

După cum se specifică, de asemenea, la articolul 3 din Protocolul de la Nagoya, protocolul 
aplică articolul 15 din Convenția privind diversitatea biologică (CBD) și, prin urmare, nu 
poate extinde normele generale cuprinse în articolul respectiv din CBD.

Amendamentul 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Obținerea neautorizată de resurse 
genetice sau utilizarea ori comercializarea 
ulterioară neautorizată a produselor 
bazate pe astfel de resurse sau a 
cunoștințelor tradiționale asociate cu 
acestea ar trebui interzisă.

Or. en

Justificare

Diligența necesară instituită de Comisie trebuie să fie însoțită de o interdicție generală a 
utilizării ilegale a resurselor genetice. Acest lucru răstoarnă sarcina probei, așa cum se 
întâmplă deja în cazul lemnului ilegal [Regulamentul (UE) nr. 995/2010] și al pescuitului 
ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN), facilitând procesul judiciar și punerea în aplicare 
de către autoritățile naționale competente respective.

Amendamentul 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Obținerea neautorizată de resurse 
genetice sau utilizarea ori comercializarea 
ulterioară neautorizată a produselor 
bazate pe astfel de resurse sau a 
cunoștințelor tradiționale asociate cu 
acestea ar trebui să fie supusă 
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sancțiunilor penale în conformitate cu 
Directiva 2008/99/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind protecția 
mediului prin intermediul dreptului 
penal1.
__________________
1 JO L 328, 6.12.2008, p. 28.

Or. en

Justificare

Interdicția trebuie să fie însoțită de sancțiuni suficient de descurajatoare. Propunerea 
Comisiei lasă acest aspect în întregime la latitudinea statelor membre; aceasta nu prevede 
sancțiuni penale, ci numai amenzi, suspendarea activității și confiscarea resurselor genetice.

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

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Este important să se stabilească, în 
conformitate cu Protocolul de la Nagoya, 
că utilizarea resurselor genetice se referă la 
activități de cercetare și dezvoltare în ceea 
ce privește compoziția genetică sau 
biochimică a eșantioanelor de material 
genetic, care includ cercetarea și 
dezvoltarea cu privire la compuși izolați 
extrași din material genetic la care s-a 
obținut accesul în jurisdicția unei părți la 
Protocolul de la Nagoya.

(11) Este important să se stabilească, în 
conformitate cu Protocolul de la Nagoya, 
că utilizarea resurselor genetice se referă la 
activități de cercetare și dezvoltare în ceea 
ce privește compoziția genetică sau 
biochimică a resurselor genetice.

Or. de

Amendamentul 88
Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Este important să se stabilească, în 
conformitate cu Protocolul de la Nagoya, 
că utilizarea resurselor genetice se referă la 
activități de cercetare și dezvoltare în ceea 
ce privește compoziția genetică sau 
biochimică a eșantioanelor de material 
genetic, care includ cercetarea și 
dezvoltarea cu privire la compuși izolați 
extrași din material genetic la care s-a 
obținut accesul în jurisdicția unei părți la 
Protocolul de la Nagoya.

(11) Este important să se stabilească, în 
conformitate cu Protocolul de la Nagoya, 
că utilizarea resurselor genetice se referă la 
activități de cercetare și dezvoltare în ceea 
ce privește compoziția genetică sau 
biochimică a resurselor genetice.

Or. en

Amendamentul 89
Pavel Poc

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Este important să se stabilească, în 
conformitate cu Protocolul de la Nagoya, 
că utilizarea resurselor genetice se referă la 
activități de cercetare și dezvoltare în ceea 
ce privește compoziția genetică sau 
biochimică a eșantioanelor de material 
genetic, care includ cercetarea și 
dezvoltarea cu privire la compuși izolați 
extrași din material genetic la care s-a 
obținut accesul în jurisdicția unei părți la 
Protocolul de la Nagoya.

(11) Este important să se stabilească, în 
conformitate cu Protocolul de la Nagoya, 
că utilizarea resurselor genetice se referă la 
activități de cercetare și dezvoltare în ceea 
ce privește compoziția genetică sau 
biochimică a resurselor genetice.

Or. en

Justificare

Definiția neclară a termenului „utilizare” menționată la articolul 3 alineatul (6) deschide un 
spectru periculos de interpretări. Se aplică definiția termenului „utilizare” din Protocolul de 
la Nagoya și trebuie să se asigure o utilizare coerentă a termenului. Acest considerent ar 



AM\937380RO.doc 11/73 PE513.008v01-00

RO

trebui să reflecte definiția „utilizare de resurse genetice” de la articolul 3 din regulament, 
pentru a evita interpretări înșelătoare și pentru a fi în concordanță cu definiția termenului 
„utilizare” de la articolul 2 din Protocolul de la Nagoya.

Amendamentul 90
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Este important să se stabilească, în 
conformitate cu Protocolul de la Nagoya, 
că utilizarea resurselor genetice se referă la 
activități de cercetare și dezvoltare în ceea 
ce privește compoziția genetică sau 
biochimică a eșantioanelor de material 
genetic, care includ cercetarea și 
dezvoltarea cu privire la compuși izolați 
extrași din material genetic la care s-a 
obținut accesul în jurisdicția unei părți la 
Protocolul de la Nagoya.

(11) Este important să se stabilească, în 
conformitate cu Protocolul de la Nagoya, 
că utilizarea resurselor genetice se referă la 
activități de cercetare și dezvoltare în ceea 
ce privește compoziția genetică sau 
biochimică a resurselor genetice.

Or. en

Amendamentul 91
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În prezent nu există nicio definiție 
convenită la nivel internațional în ceea ce 
privește noțiunile de „cunoștințe 
tradiționale asociate cu resursele 
genetice” și de „deținere” a unor astfel de 
cunoștințe de către o comunitate indigenă 
și locală. Definițiile internaționale ale 
acestor termeni și concepte sunt în curs de 
negociere în cadrul Comitetului 
interguvernamental al Organizației 

eliminat
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Mondiale a Proprietății Intelectuale. Prin 
urmare, pentru a asigura flexibilitatea și 
securitatea juridică pentru furnizori și 
utilizatori, prezentul regulament trebuie
să facă referire la cunoștințele 
tradiționale asociate cu resursele genetice 
descrise în acordurile privind distribuirea 
beneficiilor.

Or. en

Justificare

Cunoștințele tradiționale reprezintă o competență a statelor membre și nu ar trebui abordate 
în regulament.

Amendamentul 92
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Cu scopul de a garanta o 
implementare eficientă a Protocolului de la 
Nagoya, toți utilizatorii de resurse genetice 
și cunoștințe tradiționale asociate cu 
astfel de resurse trebuie să exercite 
diligența necesară pentru a se asigura că 
accesul la resursele genetice și cunoștințele 
tradiționale asociate utilizate a fost obținut 
în conformitate cu cerințele juridice 
aplicabile și că, după caz, beneficiile sunt 
distribuite. Cu toate acestea, având în 
vedere diversitatea utilizatorilor din cadrul 
Uniunii, nu este oportun ca toți utilizatorii 
să fie obligați să ia aceleași măsuri pentru a 
exercita diligența necesară. Prin urmare, nu 
trebuie să se stabilească decât 
caracteristicile minime ale măsurilor de 
diligență necesară. Deciziile specifice luate 
de către utilizatori cu privire la 
instrumentele și măsurile aplicate pentru 
exercitarea diligenței necesare trebuie să 
fie sprijinite prin recunoașterea celor mai 

(14) Cu scopul de a garanta o 
implementare eficientă a Protocolului de la 
Nagoya, toți utilizatorii de resurse genetice 
ar trebui să exercite diligența necesară 
pentru a se asigura că accesul la resursele 
genetice utilizate a fost obținut în 
conformitate cu cerințele juridice aplicabile 
și că, după caz, beneficiile sunt distribuite. 
Cu toate acestea, având în vedere 
diversitatea utilizatorilor din cadrul 
Uniunii, nu este oportun ca toți utilizatorii 
să fie obligați să ia aceleași măsuri pentru a 
exercita diligența necesară. Prin urmare, nu
ar trebui să se stabilească decât 
caracteristicile minime ale măsurilor de 
diligență necesară. Deciziile specifice luate 
de către utilizatori cu privire la 
instrumentele și măsurile aplicate pentru 
exercitarea diligenței necesare ar trebui să 
fie sprijinite prin recunoașterea celor mai 
bune practici, prin măsuri complementare 
de susținere a codurilor de conduită 
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bune practici, prin măsuri complementare 
de susținere a codurilor de conduită 
sectoriale și a clauzelor contractuale 
model, precum și prin orientări care 
vizează sporirea securității juridice și 
reducerea costurilor. Obligația impusă 
utilizatorilor de a păstra informațiile 
relevante pentru acces și distribuirea 
beneficiilor trebuie să fie limitată în timp, 
în concordanță cu intervalul de timp 
necesar pentru o eventuală inovare.

sectoriale și a clauzelor contractuale 
model, precum și prin orientări care 
vizează sporirea securității juridice și 
reducerea costurilor. Obligația impusă 
utilizatorilor de a păstra informațiile 
relevante pentru acces și distribuirea 
beneficiilor ar trebui să fie limitată în timp, 
în concordanță cu intervalul de timp 
necesar pentru o eventuală inovare.

Or. en

Justificare

Cunoștințele tradiționale reprezintă o competență a statelor membre și nu ar trebui abordate 
în regulament.

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

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Cu scopul de a garanta o 
implementare eficientă a Protocolului de la 
Nagoya, toți utilizatorii de resurse genetice 
și cunoștințe tradiționale asociate cu astfel 
de resurse trebuie să exercite diligența 
necesară pentru a se asigura că accesul la 
resursele genetice și cunoștințele 
tradiționale asociate utilizate a fost obținut 
în conformitate cu cerințele juridice 
aplicabile și că, după caz, beneficiile sunt 
distribuite. Cu toate acestea, având în 
vedere diversitatea utilizatorilor din cadrul 
Uniunii, nu este oportun ca toți utilizatorii 
să fie obligați să ia aceleași măsuri pentru a 
exercita diligența necesară. Prin urmare, 
nu trebuie să se stabilească decât 
caracteristicile minime ale măsurilor de 
diligență necesară. Deciziile specifice 
luate de către utilizatori cu privire la 

(14) Cu scopul de a garanta o 
implementare eficientă a Protocolului de la 
Nagoya, toți utilizatorii de resurse genetice 
și cunoștințe tradiționale asociate cu astfel 
de resurse ar trebui să exercite diligența 
necesară pentru a se asigura că accesul la 
resursele genetice și cunoștințele 
tradiționale asociate utilizate a fost obținut 
în conformitate cu cerințele juridice 
aplicabile și că, după caz, beneficiile sunt 
distribuite. Cu toate acestea, având în 
vedere diversitatea utilizatorilor din cadrul 
Uniunii, nu este oportun ca toți utilizatorii 
să fie obligați să ia aceleași măsuri pentru a 
exercita diligența necesară. Acest lucru 
este valabil mai ales în cazul utilizatorilor 
ulteriori, când exercitarea diligenței 
necesare ar trebui să se aplice numai 
atunci când acești utilizatori accesează și 
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instrumentele și măsurile aplicate pentru
exercitarea diligenței necesare trebuie să 
fie sprijinite prin recunoașterea celor mai 
bune practici, prin măsuri complementare 
de susținere a codurilor de conduită 
sectoriale și a clauzelor contractuale 
model, precum și prin orientări care 
vizează sporirea securității juridice și 
reducerea costurilor. Obligația impusă 
utilizatorilor de a păstra informațiile 
relevante pentru acces și distribuirea 
beneficiilor trebuie să fie limitată în timp, 
în concordanță cu intervalul de timp 
necesar pentru o eventuală inovare.

utilizează resursele genetice în forma în 
care au fost accesate de utilizatorul inițial. 
Obligația impusă utilizatorilor de a păstra 
informațiile relevante pentru acces și 
distribuirea beneficiilor ar trebui să fie 
limitată în timp, în concordanță cu 
intervalul de timp necesar pentru o 
eventuală inovare.

Or. de

Amendamentul 94
Esther de Lange

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Cu scopul de a garanta o 
implementare eficientă a Protocolului de la 
Nagoya, toți utilizatorii de resurse genetice 
și cunoștințe tradiționale asociate cu astfel 
de resurse trebuie să exercite diligența 
necesară pentru a se asigura că accesul la 
resursele genetice și cunoștințele 
tradiționale asociate utilizate a fost obținut 
în conformitate cu cerințele juridice 
aplicabile și că, după caz, beneficiile sunt 
distribuite. Cu toate acestea, având în 
vedere diversitatea utilizatorilor din cadrul 
Uniunii, nu este oportun ca toți utilizatorii 
să fie obligați să ia aceleași măsuri pentru a 
exercita diligența necesară. Prin urmare, nu 
trebuie să se stabilească decât 
caracteristicile minime ale măsurilor de 
diligență necesară. Deciziile specifice luate 
de către utilizatori cu privire la 
instrumentele și măsurile aplicate pentru 
exercitarea diligenței necesare trebuie să 

(14) Cu scopul de a garanta o 
implementare eficientă a Protocolului de la 
Nagoya, toți utilizatorii de resurse genetice 
și cunoștințe tradiționale asociate cu astfel 
de resurse ar trebui să exercite diligența 
necesară pentru a se asigura că accesul la 
resursele genetice și cunoștințele 
tradiționale asociate utilizate a fost obținut 
în conformitate cu cerințele juridice 
aplicabile și că, după caz, beneficiile sunt 
distribuite. Cu toate acestea, având în 
vedere diversitatea utilizatorilor din cadrul 
Uniunii, nu este oportun ca toți utilizatorii 
să fie obligați să ia aceleași măsuri pentru a 
exercita diligența necesară. Prin urmare, nu 
ar trebui să se stabilească decât 
caracteristicile minime ale măsurilor de 
diligență necesară. Mai ales în cazul 
utilizatorilor ulteriori, pentru care 
obligația de diligență necesară ar trebui
să se aplice numai atunci când acești 
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fie sprijinite prin recunoașterea celor mai 
bune practici, prin măsuri complementare 
de susținere a codurilor de conduită 
sectoriale și a clauzelor contractuale 
model, precum și prin orientări care 
vizează sporirea securității juridice și 
reducerea costurilor. Obligația impusă 
utilizatorilor de a păstra informațiile 
relevante pentru acces și distribuirea 
beneficiilor trebuie să fie limitată în timp, 
în concordanță cu intervalul de timp 
necesar pentru o eventuală inovare.

utilizatori accesează și utilizează resursele 
genetice în forma în care au fost accesate 
de utilizatorul inițial. Obligația impusă 
utilizatorilor de a păstra informațiile 
relevante pentru acces și distribuirea 
beneficiilor ar trebui să fie limitată în timp, 
în concordanță cu intervalul de timp 
necesar pentru o eventuală inovare.

Or. en

Amendamentul 95
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Cele mai bune practici dezvoltate de 
către utilizatori trebuie să joace un rol 
important în identificarea măsurilor de 
diligență necesară care sunt deosebit de 
adecvate pentru asigurarea respectării 
sistemului de implementare a Protocolului 
de la Nagoya în condiții de securitate 
juridică ridicată și la costuri scăzute. 
Utilizatorilor trebuie să li se permită să se 
bazeze pe codurile de conduită existente 
privind accesul și distribuirea beneficiilor, 
care au fost elaborate pentru sectorul 
academic și diferite industrii. Asociațiile de 
utilizatori trebuie să poată solicita Comisiei 
să determine dacă o combinație specifică 
de proceduri, instrumente sau mecanisme, 
asupra căreia o asociație exercită 
supraveghere, poate fi recunoscută ca 
făcând parte din categoria celor mai bune
practici. Autoritățile competente din statele 
membre trebuie să țină cont de faptul că 
implementarea de către un utilizator a unei 
bune practici recunoscute reduce riscul 

(16) Deciziile specifice luate de către 
utilizatori cu privire la instrumentele și 
măsurile aplicate pentru exercitarea 
diligenței necesare ar trebui să fie 
sprijinite prin recunoașterea bunelor 
practici. Bunele practici dezvoltate de către 
utilizatori ar trebui să joace un rol 
important în identificarea măsurilor de 
diligență necesară care sunt deosebit de 
adecvate pentru asigurarea respectării 
sistemului de implementare a Protocolului 
de la Nagoya în condiții de securitate 
juridică ridicată și la costuri scăzute, 
precum și a măsurilor complementare de 
susținere a codurilor de conduită 
sectoriale și a clauzelor contractuale 
model. Utilizatorilor ar trebui să li se 
permită să se bazeze pe codurile de 
conduită existente privind accesul și 
distribuirea beneficiilor, care au fost 
elaborate pentru sectorul academic și 
diferite industrii. Asociațiile de utilizatori 
ar trebui să poată solicita Comisiei să 
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utilizatorului respectiv de nerespectare a 
normelor și justifică o reducere a 
controalelor privind respectarea normelor. 
Același lucru trebuie să se aplice și în 
cazul celor mai bune practici adoptate de 
către ansamblul părților la Protocolul de la 
Nagoya.

determine dacă o combinație specifică de 
proceduri, instrumente sau mecanisme, 
asupra căreia o asociație exercită 
supraveghere, poate fi recunoscută ca 
făcând parte din categoria bunelor practici. 
Autoritățile competente din statele membre 
ar trebui să țină cont de faptul că 
implementarea de către un utilizator a unei 
bune practici recunoscute reduce riscul 
utilizatorului respectiv de nerespectare a 
normelor și justifică o reducere a 
controalelor privind respectarea normelor. 
Același lucru ar trebui să se aplice și în 
cazul bunelor practici adoptate de către 
ansamblul părților la Protocolul de la 
Nagoya.

Or. en

Amendamentul 96
Pavel Poc

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Utilizatorii trebuie să declare în 
anumite momente stabilite ale lanțului de 
activități care reprezintă o utilizare că au 
exercitat diligența necesară. Momente 
potrivite pentru astfel de declarații sunt 
primirea de fonduri publice pentru 
cercetare, solicitarea unei autorizații de 
introducere pe piață pentru un produs 
elaborat pe bază de resurse genetice sau 
momentul comercializării, în cazul în care 
nu este necesară o autorizație de 
introducere pe piață. Trebuie să se remarce 
faptul că declarația făcută cu ocazia 
solicitării autorizației de introducere pe 
piață nu ar face parte din procedura de 
aprobare propriu-zisă și ar fi adresată 
autorităților competente stabilite în temeiul 
prezentului regulament.

(17) Utilizatorii ar trebui să declare în 
anumite momente stabilite ale lanțului de 
activități că au exercitat diligența necesară. 
Momente potrivite pentru astfel de 
declarații sunt primirea de fonduri pentru 
cercetare, aplicarea drepturilor de 
proprietate intelectuală la nivelul unor 
instituții naționale, regionale și 
internaționale competente, solicitarea unei 
autorizații de introducere pe piață pentru 
un produs dezvoltat pe bază de resurse 
genetice sau momentul comercializării, în 
cazul în care nu este necesară o autorizație 
de introducere pe piață. Trebuie să se 
remarce faptul că declarația făcută cu 
ocazia solicitării autorizației de introducere 
pe piață nu ar face parte din procedura de 
aprobare propriu-zisă și ar fi adresată 
autorităților competente stabilite în temeiul 
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prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 97
Pavel Poc

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Colectarea de resurse genetice în 
sălbăticie este realizată, în general, în
scopuri necomerciale de către cercetători 
din cadrul universităților sau de către 
colecționari. În marea majoritate a 
cazurilor și în aproape toate sectoarele, 
accesul la resurse genetice nou colectate se 
dobândește prin intermediari, colecții sau 
agenți care obțin resurse genetice în țări 
terțe.

(18) Colectarea de resurse genetice în 
sălbăticie este realizată de către 
colecționari privați sau de întreprinderi 
private, care servesc deseori unor scopuri 
comerciale, și de către cercetători 
universitari sau de către instituții 
științifice care servesc unor scopuri 
necomerciale. În marea majoritate a 
cazurilor și în aproape toate sectoarele, 
accesul la resurse genetice nou colectate se 
dobândește prin intermediari, colecții sau 
agenți care obțin resurse genetice în țări 
terțe.

Or. en

Justificare

Este necesar să se diferențieze clar între colecționarii publici și cei privați/comerciali:
aceștia din urmă sunt ignorați în formularea originală, cu toate că ei sunt cei care prezintă o 
implicare semnificativă în utilizarea comercială a resurselor genetice.

Amendamentul 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Colectarea de resurse genetice în 
sălbăticie este realizată, în general, în 

(18) Colectarea de resurse genetice în 
sălbăticie este realizată, atât în scop 
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scopuri necomerciale de către cercetători 
din cadrul universităților sau de către 
colecționari. În marea majoritate a 
cazurilor și în aproape toate sectoarele, 
accesul la resurse genetice nou colectate se 
dobândește prin intermediari, colecții sau 
agenți care obțin resurse genetice în țări 
terțe.

comercial, cât și din rațiuni de ordin 
comercial ale întreprinderilor cu 
experiență specifică în domeniul 
explorării, al recoltării și al extracției, 
precum și în scopuri necomerciale de către 
cercetători din cadrul universităților sau de 
către colecționari. În marea majoritate a 
cazurilor și în aproape toate sectoarele, 
accesul la resurse genetice nou colectate se 
dobândește prin intermediari, colecții sau 
agenți care obțin resurse genetice în țări 
terțe, în scop atât comercial, cât și 
necomercial.

Or. en

Justificare

Există numeroase exemple, conform TRAFFIC (Trade Records Analysis of Flora and Fauna 
in Commerce), de companii (europene) implicate în C&D, inclusiv în sectorul alimentar, 
farmaceutic și al aromelor, direct sau prin intermediari care lucrează în țări furnizoare ce 
oferă scopuri comerciale în favoarea colectării de resurse genetice din sălbăticie.

Amendamentul 99
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Colectarea de resurse genetice în 
sălbăticie este realizată, în general, în 
scopuri necomerciale de către cercetători 
din cadrul universităților sau de către 
colecționari. În marea majoritate a 
cazurilor și în aproape toate sectoarele, 
accesul la resurse genetice nou colectate se 
dobândește prin intermediari, colecții sau 
agenți care obțin resurse genetice în țări 
terțe.

(18) Colectarea de resurse genetice în 
sălbăticie este realizată, în general, în 
scopuri necomerciale de către cercetători 
din cadrul universităților sau de către 
colecționari. În marea majoritate a 
cazurilor și în aproape toate sectoarele, 
accesul la resurse genetice nou colectate se 
dobândește prin intermediari, colecții sau 
agenți care obțin resurse genetice în țări 
terțe. Prezentul regulament ar trebui să 
asigure că dispozițiile privind condițiile 
convenite de comun acord pentru accesul 
inițial relevant pentru transferul către 
părți terțe sunt respectate de toate părțile 
implicate. În acest sens, utilizarea sau 
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comercializarea ulterioară poate necesita 
și un consimțământ prealabil în 
cunoștință de cauză și noi condiții 
convenite de comun acord.

Or. en

Amendamentul 100
Pavel Poc

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Colecțiile sunt principalii furnizori de 
resurse genetice și cunoștințe tradiționale 
asociate cu resursele genetice utilizate în 
Uniune. Trebuie să se instituie un sistem de 
colecții fiabile ale Uniunii. Acesta ar 
garanta că, în cazul colecțiilor incluse în 
registrul colecțiilor fiabile ale Uniunii, se 
aplică efectiv măsurile potrivit cărora 
eșantioanele de resurse genetice sunt 
furnizate persoanelor terțe numai dacă sunt 
însoțite de o documentație care să 
demonstreze obținerea pe cale legală și 
stabilirea de condiții convenite de comun 
acord, după caz. Un sistem de colecții 
fiabile ale Uniunii ar trebui să diminueze 
substanțial riscul de a se utiliza resurse 
genetice obținute pe cale ilegală în Uniune. 
Autoritățile competente din statele membre 
ar verifica dacă o colecție îndeplinește 
cerințele de recunoaștere drept colecție 
fiabilă a Uniunii. Trebuie să se considere 
că utilizatorii care obțin o resursă genetică 
dintr-o colecție înscrisă în registrul Uniunii 
au exercitat diligența necesară în ceea ce 
privește căutarea tuturor informațiilor 
necesare. Acest lucru ar trebui să se 
dovedească a fi deosebit de avantajos 
pentru cercetătorii universitari, precum și 
pentru întreprinderile mici și mijlocii.

(19) Colecțiile sunt principalii furnizori de 
resurse genetice și cunoștințe tradiționale 
asociate cu resursele genetice utilizate în 
Uniune. Ar trebui să se instituie un sistem 
de colecții înregistrate ale Uniunii. Acesta 
ar garanta că, în cazul colecțiilor incluse în 
registrul colecțiilor înregistrate ale 
Uniunii, se aplică efectiv măsurile potrivit 
cărora eșantioanele de resurse genetice sunt 
furnizate persoanelor terțe numai dacă sunt 
însoțite de o documentație care să 
demonstreze obținerea pe cale legală și 
stabilirea de condiții convenite de comun 
acord, după caz. Un sistem de colecții 
înregistrate ale Uniunii ar trebui să 
diminueze substanțial riscul de a se utiliza 
resurse genetice obținute pe cale ilegală în 
Uniune. Autoritățile competente din statele 
membre ar verifica dacă o colecție 
îndeplinește cerințele de recunoaștere drept 
colecție înregistrată a Uniunii. Ar trebui să 
se considere că utilizatorii care obțin o 
resursă genetică dintr-o colecție înscrisă în 
registrul Uniunii au exercitat diligența 
necesară în ceea ce privește căutarea 
tuturor informațiilor necesare. Acest lucru 
ar trebui să se dovedească a fi deosebit de 
avantajos pentru cercetătorii universitari, 
precum și pentru întreprinderile mici și 
mijlocii.
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Or. en

Justificare

Întrucât „fiabil” este un termen foarte „încărcat”, ar fi de preferat un termen mai neutru, 
cum ar fi „înregistrat”.

Amendamentul 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Autoritățile competente din statele 
membre trebuie să controleze dacă 
utilizatorii respectă obligațiile care le revin. 
În acest context, autoritățile competente 
trebuie să accepte certificatele de 
conformitate recunoscute la nivel 
internațional drept dovadă a faptului că 
resursele genetice vizate au fost obținute pe 
cale legală și a faptului că au fost stabilite 
condiții convenite de comun acord. 
Autoritățile competente trebuie, de 
asemenea, să întocmească și să păstreze 
registre de evidență a controalelor efectuate 
și să pună la dispoziție informațiile 
relevante în conformitate cu 
Directiva 2003/4/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
28 ianuarie 2003 privind accesul publicului 
la informațiile despre mediu.

(20) Autoritățile competente din statele 
membre ar trebui să controleze dacă
utilizatorii respectă obligațiile care le revin. 
În acest context, autoritățile competente ar
trebui să accepte certificatele de 
conformitate recunoscute la nivel 
internațional drept dovadă a faptului că 
resursele genetice vizate au fost obținute pe 
cale legală și a faptului că au fost stabilite 
condiții convenite de comun acord. Atunci 
când un certificat internațional nu este 
disponibil, și alte forme de conformitate 
acceptabile din punct de vedere juridic ar 
trebui să fie considerate dovadă a faptului 
că resursele genetice vizate au fost 
obținute pe cale legală și a faptului că au 
fost stabilite condiții convenite de comun 
acord. Autoritățile competente ar trebui, 
de asemenea, să întocmească și să păstreze 
registre de evidență a controalelor efectuate 
și să pună la dispoziție informațiile 
relevante în conformitate cu 
Directiva 2003/4/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
28 ianuarie 2003 privind accesul publicului 
la informațiile despre mediu.

Or. en
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Amendamentul 102
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Principiul distribuirii beneficiilor, 
astfel cum este consacrat la articolul 10 
din Protocolul de la Nagoya, ar trebui 
aplicat în Uniune în așteptarea instituirii 
unui mecanism global multilateral, astfel 
cum este prevăzut în protocol. Până la 
instituirea unui mecanism multilateral 
global de distribuire a beneficiilor, ar 
trebui stabilit un fond al Uniunii pentru 
distribuirea beneficiilor, în vederea 
colectării contribuțiilor provenind din 
această distribuire și a direcționării lor 
către conservarea diversității biologice la 
nivel global. În acest scop, competența de 
a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ar trebui 
delegată Comisiei în ceea ce privește 
criteriile și normele detaliate referitoare la 
distribuirea beneficiilor în situațiile în 
care resursele genetice provin din zone 
aflate în afara jurisdicției statelor membre 
sau în care țara de origine a acestor 
resurse nu poate fi stabilită sau acordarea 
sau obținerea consimțământului prealabil 
în cunoștință de cauză nu sunt posibile. 
Este deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. În momentul pregătirii și 
elaborării actelor delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, 
la timp și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. en
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Amendamentul 103
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Obiectivele prezentului regulament 
sunt minimizarea riscului de a se utiliza 
resurse genetice sau cunoștințe 
tradiționale asociate cu resursele genetice
obținute pe cale ilegală în Uniune și 
sprijinirea distribuirii corecte și echitabile a 
beneficiilor care rezultă din utilizarea 
resurselor genetice sau a cunoștințelor 
tradiționale asociate cu resursele genetice 
în condiții convenite de comun acord. 
Aceste obiective nu pot fi atinse de către 
statele membre în mod individual și, prin 
urmare, dată fiind amploarea lor și în 
vederea asigurării funcționării pieței 
interne, pot fi realizate mai bine la nivelul 
Uniunii. În consecință, Uniunea poate 
adopta măsuri, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În conformitate cu 
principiul proporționalității, astfel cum este 
enunțat la articolul respectiv, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea obiectivelor sale.

(28) Obiectivele prezentului regulament 
sunt minimizarea riscului de a se utiliza 
resurse genetice obținute pe cale ilegală în 
Uniune și sprijinirea distribuirii corecte și 
echitabile a beneficiilor care rezultă din 
utilizarea resurselor genetice în condiții 
convenite de comun acord. Aceste 
obiective nu pot fi atinse de către statele 
membre în mod individual și, prin urmare, 
dată fiind amploarea lor și în vederea 
asigurării funcționării pieței interne, pot fi 
realizate mai bine la nivelul Uniunii. În 
consecință, Uniunea poate adopta măsuri, 
în conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul proporționalității, 
astfel cum este enunțat la articolul 
respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea obiectivelor sale.

Or. en

Justificare

Cunoștințele tradiționale reprezintă o competență a statelor membre și nu ar trebui abordate 
în regulament.

Amendamentul 104
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește normele 
care reglementează accesul și distribuirea 
beneficiilor în ceea ce privește resursele 
genetice și cunoștințele tradiționale 
asociate cu resursele genetice, în 
conformitate cu dispozițiile Protocolului de 
la Nagoya referitor la accesul la resursele 
genetice și distribuirea corectă și echitabilă 
a beneficiilor care rezultă din utilizarea 
acestora la Convenția privind diversitatea 
biologică (Protocolul de la Nagoya).

Prezentul regulament stabilește normele 
care reglementează conformitatea privind
accesul și distribuirea beneficiilor în ceea 
ce privește resursele genetice, în 
conformitate cu dispozițiile Protocolului de 
la Nagoya referitor la accesul la resursele 
genetice și distribuirea corectă și echitabilă 
a beneficiilor care rezultă din utilizarea 
acestora la Convenția privind diversitatea 
biologică (Protocolul de la Nagoya).

Or. en

Justificare

Protocolul de la Nagoya are doi piloni: pilonul privind accesul și pilonul privind respectarea 
normelor de către utilizator. Cu toate acestea, obiectul prezentului regulament nu îl 
reprezintă accesul și distribuirea beneficiilor ca atare, ci mai degrabă modul în care 
utilizatorii vor respecta dispozițiile relevante prevăzute în Protocolul de la Nagoya.

Amendamentul 105
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește normele 
care reglementează accesul și distribuirea 
beneficiilor în ceea ce privește resursele 
genetice și cunoștințele tradiționale 
asociate cu resursele genetice, în 
conformitate cu dispozițiile Protocolului de 
la Nagoya referitor la accesul la resursele 
genetice și distribuirea corectă și echitabilă 
a beneficiilor care rezultă din utilizarea 
acestora la Convenția privind diversitatea 
biologică (Protocolul de la Nagoya).

Prezentul regulament stabilește normele 
care reglementează conformitatea privind
accesul și distribuirea beneficiilor în ceea 
ce privește resursele genetice și 
cunoștințele tradiționale asociate cu 
resursele genetice, în conformitate cu 
dispozițiile Protocolului de la Nagoya 
referitor la accesul la resursele genetice și 
distribuirea corectă și echitabilă a 
beneficiilor care rezultă din utilizarea 
acestora la Convenția privind diversitatea 
biologică (Protocolul de la Nagoya).

Or. en
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Amendamentul 106
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește normele 
care reglementează accesul și distribuirea 
beneficiilor în ceea ce privește resursele 
genetice și cunoștințele tradiționale 
asociate cu resursele genetice, în 
conformitate cu dispozițiile Protocolului de 
la Nagoya referitor la accesul la resursele 
genetice și distribuirea corectă și echitabilă 
a beneficiilor care rezultă din utilizarea 
acestora la Convenția privind diversitatea 
biologică (Protocolul de la Nagoya).

Prezentul regulament stabilește normele 
care reglementează conformitatea privind
accesul și distribuirea beneficiilor în ceea 
ce privește resursele genetice și 
cunoștințele tradiționale asociate cu 
resursele genetice, în conformitate cu 
dispozițiile Protocolului de la Nagoya 
referitor la accesul la resursele genetice și 
distribuirea corectă și echitabilă a 
beneficiilor care rezultă din utilizarea 
acestora la Convenția privind diversitatea 
biologică (Protocolul de la Nagoya).

Or. en

Justificare

Protocolul de la Nagoya are doi piloni: pilonul privind accesul și pilonul privind respectarea 
normelor de către utilizator, menționați în expunerea de motive alăturată propunerii 
Comisiei. Cu toate acestea, obiectul prezentului regulament nu îl reprezintă accesul și 
distribuirea beneficiilor ca atare, ci mai degrabă modul în care utilizatorii vor respecta 
dispozițiile relevante prevăzute în Protocolul de la Nagoya.

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

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prezentul regulament stabilește normele 
care reglementează accesul și distribuirea 
beneficiilor în ceea ce privește resursele 
genetice și cunoștințele tradiționale 
asociate cu resursele genetice, în 

Prezentul regulament stabilește normele 
care reglementează conformitatea cu
accesul și distribuirea beneficiilor în ceea 
ce privește resursele genetice și 
cunoștințele tradiționale asociate cu 
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conformitate cu dispozițiile Protocolului de 
la Nagoya referitor la accesul la resursele 
genetice și distribuirea corectă și echitabilă 
a beneficiilor care rezultă din utilizarea 
acestora la Convenția privind diversitatea 
biologică (Protocolul de la Nagoya).

resursele genetice, în conformitate cu 
dispozițiile Protocolului de la Nagoya 
referitor la accesul la resursele genetice și 
distribuirea corectă și echitabilă a 
beneficiilor care rezultă din utilizarea 
acestora la Convenția privind diversitatea 
biologică (Protocolul de la Nagoya).

Or. de

Amendamentul 108
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică resurselor 
genetice asupra cărora statele exercită 
drepturi suverane și cunoștințelor 
tradiționale asociate cu resursele genetice
la care se obține accesul după intrarea în 
vigoare a Protocolului de la Nagoya pentru 
Uniune. Acesta se aplică, de asemenea, 
beneficiilor care rezultă din utilizarea unor 
astfel de resurse genetice și cunoștințelor 
tradiționale asociate cu resursele genetice.

Prezentul regulament se aplică resurselor 
genetice asupra cărora statele exercită 
drepturi suverane la care se obține accesul 
după intrarea în vigoare a Protocolului de 
la Nagoya pentru Uniune. Acesta se aplică, 
de asemenea, beneficiilor care rezultă din 
utilizarea unor astfel de resurse genetice.

Or. en

Justificare

Cunoștințele tradiționale reprezintă o competență a statelor membre și nu ar trebui abordate 
în regulament.

Amendamentul 109
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică resurselor 
genetice asupra cărora statele exercită 
drepturi suverane și cunoștințelor 
tradiționale asociate cu resursele genetice 
la care se obține accesul după intrarea în 
vigoare a Protocolului de la Nagoya pentru 
Uniune. Acesta se aplică, de asemenea, 
beneficiilor care rezultă din utilizarea unor 
astfel de resurse genetice și cunoștințelor 
tradiționale asociate cu resursele genetice.

Prezentul regulament se aplică resurselor 
genetice și cunoștințelor tradiționale 
asociate cu resursele genetice la care se 
obține accesul sau care sunt utilizate în 
cadrul sau în afara jurisdicției țărilor de 
origine după intrarea în vigoare a 
Protocolului de la Nagoya pentru Uniune. 
Acesta se aplică, de asemenea, beneficiilor 
care rezultă din utilizarea unor astfel de 
resurse genetice și cunoștințelor 
tradiționale asociate cu resursele genetice, 
precum și aplicării și comercializării lor 
ulterioare.

Or. en

Justificare

Este o realitate faptul că mari cantități de resurse genetice sunt disponibile în afara 
jurisdicției țărilor lor de origine, sub formă de mărfuri care sunt comercializate în mod liber. 
Cu toate acestea, scopul urmărit al exportului acestor resurse genetice îl reprezintă schimbul 
de mărfuri, și mai puțin utilizarea acestor resurse ca resurse genetice. Prin urmare, este 
esențial să se garanteze că utilizarea și distribuirea beneficiilor aferente resurselor genetice 
accesate în afara jurisdicției țării lor de origine intră sub incidența prezentului regulament.

Amendamentul 110
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prezentul regulament nu se aplică 
resurselor genetice pentru care accesul și 
distribuirea beneficiilor sunt reglementate 
printr-un instrument internațional 
specializat la care Uniunea este parte.

Prezentul regulament nu se aplică 
resurselor genetice pentru care accesul și 
distribuirea beneficiilor sunt reglementate 
prin instrumente internaționale 
specializate la care Uniunea este parte.

Or. de
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Amendamentul 111
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament nu se aplică 
resurselor genetice pentru care accesul și 
distribuirea beneficiilor sunt reglementate 
printr-un instrument internațional 
specializat la care Uniunea este parte.

Prezentul regulament nu se aplică 
resurselor genetice provenite din țări care 
nu sunt semnatare ale Protocolului de la 
Nagoya și care nu dispun de o legislație în 
materie de acces în conformitate cu 
cerințele Protocolului de la Nagoya. 
Prezentul regulament nu se aplică 
resurselor genetice care sunt disponibile 
ca mărfuri sau celor pentru care accesul și 
distribuirea beneficiilor sunt reglementate 
printr-un instrument internațional 
specializat la care Uniunea este parte. Ar 
trebui acordată atenția cuvenită 
activităților în curs de desfășurare și 
practicilor utile și pertinente din cadrul 
altor organizații internaționale, cu 
condiția ca acestea să sprijine și să nu 
vină în contradicție cu obiectivele 
Convenției și ale prezentului protocol.

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare al regulamentului ar trebui clarificat, mai ales în ceea ce privește 
statutul mărfurilor: mărfurile care sunt disponibile, fără restricții, în canalele normale de 
schimburi comerciale ar trebui să fie în continuare disponibile fără restricții și, prin urmare, 
excluse în mod explicit din proiectul de regulament. În plus,articolul (2) alineatul (2) din 
proiectul de regulament ar trebui extins astfel încât să acopere activitățile sau practicile în 
curs de desfășurare descrise la articolul 4.3 din Protocolul de la Nagoya.

Amendamentul 112
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Având în vedere natura specială a 
diversității biologice în agricultură, 
caracteristicile și problemele specifice ale 
acesteia, care presupun soluții speciale, 
prezentul regulament nu se aplică 
resurselor genetice utilizate pentru 
alimentație și agricultură, în măsura în 
care acestea intră sub incidența 
instrumentelor specializate actuale sau 
viitoare, în conformitate cu articolele 4, 
8c, 19 și 20 din Protocolul de la Nagoya.

Or. de

Amendamentul 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Definirea catalogului: cataloagele 
genetice sunt constituite din indivizi 
aparținând anumitor specii. Următorul 
aspect important îl reprezintă populațiile 
locale (rase primitive, ecotipuri, 
endemisme, varietăți sau chiar subspecii). 
Cataloagele genetice necesită, ca și în 
cazul trasabilității, o metodă obiectivă cu 
coduri de bare care ar trebui să se bazeze 
pe tehnologiile de secvențiere ADN.

Or. en

Amendamentul 114
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) „comercializare” înseamnă prima 
punere la dispoziție a unui produs pe 
piața comunitară;

Or. en

Justificare

Este nevoie de claritate juridică în ceea ce privește termenul „comercializare”; definiția 
propusă este în concordanță cu definiția „introducerii pe piață” din diferitele acte legislative 
ale UE, cum ar fi Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 privind produsele cosmetice și 
propunerile de regulamente privind siguranța produselor de consum, respectiv, privind 
supravegherea pe piață a produselor.

Amendamentul 115
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Conceptul de trasabilitate: elementele 
genetice trebuie să fie definite la nivel 
molecular cu o rezoluție suficientă pentru 
a permite identificarea neechivocă a 
originii și destinației lor. Cu toate că un 
protocol de trasabilitate impune o 
succesiune corectă a evenimentelor sau o 
înregistrare a utilizării fiecărui element, 
trasabilitatea fiecărei entități genetice 
necesită amprenta sa la nivel de ADN.

Or. en

Amendamentul 116
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „acces” înseamnă obținerea de resurse 
genetice sau de cunoștințe tradiționale 
asociate cu resursele genetice într-o parte 
la Protocolul de la Nagoya în conformitate 
cu prevederile legislative sau cerințele 
reglementare interne aplicabile ale acestei 
părți privind accesul și distribuirea 
beneficiilor.

(4) „acces” înseamnă obținerea de resurse 
genetice într-o parte la Protocolul de la 
Nagoya în conformitate cu prevederile 
legislative sau cerințele reglementare 
interne aplicabile ale acestei părți privind 
accesul și distribuirea beneficiilor.

Or. en

Justificare

Cunoștințele tradiționale reprezintă o competență a statelor membre și nu ar trebui abordate 
în regulament.

Amendamentul 117
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „utilizator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care utilizează resurse 
genetice sau cunoștințe tradiționale 
asociate cu resursele genetice;

(5) „utilizator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care utilizează resurse 
genetice;

Or. en

Justificare

Cunoștințele tradiționale reprezintă o competență a statelor membre și nu ar trebui abordate 
în regulament.

Amendamentul 118
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „condiții convenite de comun acord” 
înseamnă un acord contractual încheiat 
între un furnizor de resurse genetice sau de 
cunoștințe tradiționale asociate cu 
resursele genetice și un utilizator de astfel 
de resurse sau cunoștințe, care stabilește 
condiții specifice pentru distribuirea 
corectă și echitabilă a beneficiilor ce 
rezultă din această utilizare și care poate 
include, de asemenea, alte condiții și 
modalități privind utilizarea acestor resurse 
sau cunoștințe;

(7) „condiții convenite de comun acord” 
înseamnă un acord contractual încheiat 
între un furnizor de resurse genetice și un 
utilizator de astfel de resurse sau 
cunoștințe, care stabilește condiții specifice 
pentru distribuirea corectă și echitabilă a 
beneficiilor ce rezultă din această utilizare 
și care poate include, de asemenea, alte 
condiții și modalități privind utilizarea 
acestor resurse sau cunoștințe;

Or. en

Justificare

Cunoștințele tradiționale reprezintă o competență a statelor membre și nu ar trebui abordate 
în regulament.

Amendamentul 119
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „cunoștințe tradiționale asociate cu 
resursele genetice” înseamnă cunoștințe 
tradiționale deținute de o comunitate 
indigenă sau locală care sunt relevante 
pentru utilizarea de resurse genetice și 
care sunt descrise astfel în condițiile 
convenite de comun acord care se aplică 
utilizării resurselor genetice;

eliminat

Or. en

Justificare

Cunoștințele tradiționale reprezintă o competență a statelor membre și nu ar trebui abordate 
în regulament.
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Amendamentul 120
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) „resurse genetice obținute pe cale 
ilegală” înseamnă resurse genetice și 
cunoștințe tradiționale asociate cu acestea 
care au fost obținute cu încălcarea 
legislației naționale și internaționale 
aplicabile sau a cerințelor de 
reglementare privind accesul sau 
distribuirea beneficiilor în țara de origine, 
ori a legilor, a protocoalelor și a 
procedurilor tradiționale aplicabile ale 
comunităților indigene și locale;

Or. en

Justificare

Formularea este în concordanță cu articolul 12 din Protocolul de la Nagoya. 
Consimțământul în cunoștință de cauză prealabil și valabil pentru accesul la cunoștințe 
tradiționale nu poate fi obținut cu încălcarea legilor, a protocoalelor și a procedurilor 
tradiționale aplicabile ale populațiilor indigene și ale comunităților locale, pe care 
autoritățile naționale trebuie să le ia în considerare la punerea în aplicare a protocolului.

Amendamentul 121
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) „biopiraterie” înseamnă utilizarea 
sau comercializarea ulterioară a unor 
resurse genetice achiziționate ilegal sau a 
unor produse derivate din acest tip de 
resurse sau a cunoștințelor tradiționale 
asociate cu resursele genetice;
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Or. en

Amendamentul 122
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) „marfă” înseamnă, în sensul 
prezentului regulament, o resursă 
genetică liber comercializată ca produs de 
comerț;

Or. en

Justificare

Pentru a completa amendamentul 1 (articolul 2), care clarifică faptul că mărfurile care sunt 
disponibile, fără restricții, în canalele normale de schimburi comerciale ar trebui să fie în 
continuare disponibile fără restricții și, prin urmare, excluse în mod explicit din proiectul de 
regulament, se propune adăugarea unei definiții a „mărfurilor”.

Amendamentul 123
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) „cercetare și dezvoltare” înseamnă 
analiza și studiul compoziției genetice sau 
biochimice a resurselor genetice, cu 
scopul de a obține date concrete și 
concluzii, inclusiv crearea de inovații și de 
aplicații practice. Aceasta nu acoperă 
nicio activitate științifică derulată în 
vederea respectării cerințelor normative 
în materie de sănătate și siguranță.

Or. en
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Justificare

Definiția „cercetare și dezvoltare” ar trebui utilizată în contextul Protocolului de la Nagoya. 
Cu toate acestea, este necesară o teză suplimentară pentru a evita orice posibilă interpretare 
eronată a definiției sau o confuzie cu testele și studiile realizate pentru a răspunde cerințelor 
normative legate de sănătate și siguranță.

Amendamentul 124
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Utilizatorii trebuie să exercite diligența 
necesară pentru a se asigura că accesul la 
resursele genetice și cunoștințele 
tradiționale asociate cu resursele genetice
utilizate a fost obținut în conformitate cu 
prevederile legislative sau cerințele 
reglementare aplicabile privind accesul și 
distribuirea beneficiilor și că, după caz, 
beneficiile sunt distribuite în mod corect și 
echitabil în condiții convenite de comun 
acord. Utilizatorii trebuie să caute și să 
păstreze informațiile relevante pentru acces 
și distribuirea beneficiilor și să le transfere
utilizatorilor ulteriori.

(1) Utilizatorii exercită diligența necesară 
pentru a se asigura că accesul la resursele 
genetice utilizate a fost obținut în 
conformitate cu prevederile legislative sau 
cerințele reglementare aplicabile privind 
accesul și distribuirea beneficiilor și că, 
după caz, beneficiile sunt distribuite în 
mod corect și echitabil în condiții 
convenite de comun acord. Utilizatorii 
caută și păstrează informațiile relevante 
pentru acces și distribuirea beneficiilor și le 
transferă utilizatorilor ulteriori.

Or. en

Justificare

Cunoștințele tradiționale reprezintă o competență a statelor membre și nu ar trebui abordate 
în regulament.

Amendamentul 125
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Resursele genetice obținute pe cale 
ilegală sunt interzise în Uniune.

Or. en

Justificare

Sistemul de diligență necesară instituit de Comisie trebuie să fie însoțit de o interdicție 
generală a utilizării ilegale de resurse genetice. Acest lucru răstoarnă sarcina probei, așa 
cum se întâmplă deja în cazul lemnului ilegal [Regulamentul (UE) nr. 95/2010] și al 
pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN), facilitând procesul judiciar și punerea 
în aplicare de către autoritățile naționale competente respective.

Amendamentul 126
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Obligația de diligență menționată la 
alineatul (1) nu se aplică utilizărilor 
ulterioare ale unui produs dezvoltat dintr-
o resursă inițială (de exemplu soiuri de 
plante), în măsura în care produsul 
reprezintă o resursă genetică utilizabilă.

Or. de

Amendamentul 127
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul resurselor genetice care 
provin din zone aflate în afara 
jurisdicțiilor naționale sau în cazul în 
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care țara de origine nu poate fi stabilită 
sau dacă nu este posibil să se acorde sau 
să se obțină consimțământul prealabil în 
cunoștință de cauză, noii utilizatori 
asigură distribuirea beneficiilor spre un 
fond al Uniunii pentru distribuirea 
beneficiilor dedicat conservării diversității 
biologice la nivel mondial până în 
momentul în care se instituie un 
mecanism global multilateral de 
distribuire a beneficiilor în conformitate 
cu articolul 10 din Protocolul de la 
Nagoya.

Or. en

Amendamentul 128
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) data și locul de acces la resursele 
genetice și cunoștințele tradiționale 
asociate cu aceste resurse;

(1) data și locul de acces la resursele 
genetice;

Or. en

Justificare

Cunoștințele tradiționale reprezintă o competență a statelor membre și nu ar trebui abordate 
în regulament.

Amendamentul 129
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) certificatul de conformitate 
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recunoscut la nivel internațional, în cazul 
resurselor genetice dobândite de la părți 
ale Protocolului de la Nagoya care au un 
acces reglementat la propriile resurse 
genetice în conformitate cu articolul 6 din 
Protocolul de la Nagoya, sau

Or. en

Amendamentul 130
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) descrierea resurselor genetice sau a 
cunoștințelor tradiționale asociate cu 
aceste resurse utilizate, inclusiv 
identificatorii unici disponibili;

(2) descrierea resurselor genetice utilizate, 
inclusiv identificatorii unici disponibili;

Or. en

Justificare

Cunoștințele tradiționale reprezintă o competență a statelor membre și nu ar trebui abordate 
în regulament.

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

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) sursa de la care au fost obținute direct 
resursele sau cunoștințele, precum și 
utilizatorii ulteriori ai resurselor genetice 
sau ai cunoștințelor tradiționale asociate 
cu aceste resurse;

(3) sursa de la care au fost obținute direct 
resursele sau cunoștințele;
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Or. de

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

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) deciziile de acces și condițiile convenite 
de comun acord, acolo unde este aplicabil;

(5) permisele de acces și condițiile 
convenite de comun acord, acolo unde este 
aplicabil;

Or. de

Amendamentul 133
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) deciziile de acces și condițiile convenite 
de comun acord, acolo unde este aplicabil;

(5) permisele de acces și condițiile 
convenite de comun acord, acolo unde este 
aplicabil;

Or. en

Amendamentul 134
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) deciziile de acces și condițiile convenite 
de comun acord, acolo unde este aplicabil;

(5) permisele de acces și condițiile 
convenite de comun acord, acolo unde este 
aplicabil;
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Or. en

Justificare

Termenul „permis” reprezintă terminologia utilizată în Protocolul de la Nagoya, precum și 
în întregul regulament însuși. Prin urmare, pentru a evita confuziile, se impune o armonizare 
a terminologiei.

Amendamentul 135
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) deciziile de acces și condițiile convenite 
de comun acord, acolo unde este aplicabil;

(5) permisele de acces și condițiile 
convenite de comun acord, acolo unde este 
aplicabil;

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să obțină un permis de acces 
corespunzător, să stabilească condiții 
convenite de comun acord sau să înceteze 
utilizarea în cazurile în care se pare că 
accesul nu a fost în conformitate cu 
prevederile legislative sau cerințele 
reglementare aplicabile privind accesul și 
distribuirea beneficiilor.

(c) să obțină un permis de acces 
corespunzător și să stabilească condiții 
convenite de comun acord în cazurile în 
care se pare că accesul nu a fost în 
conformitate cu prevederile legislative sau 
cerințele reglementare aplicabile privind 
accesul și distribuirea beneficiilor.

Or. de

Amendamentul 137
Anna Rosbach
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se consideră că utilizatorii care obțin o 
resursă genetică dintr-o colecție înscrisă în 
registrul Uniunii al colecțiilor fiabile 
menționat la articolul 5 alineatul (1) au 
exercitat diligența necesară în ceea ce 
privește căutarea informațiilor relevante 
pentru accesul la resursele genetice și 
cunoștințele tradiționale asociate cu 
resursele genetice și pentru distribuirea 
beneficiilor.

(4) Se consideră că utilizatorii care obțin o 
resursă genetică dintr-o colecție înscrisă în 
registrul Uniunii al colecțiilor fiabile 
menționat la articolul 5 alineatul (1) au 
exercitat diligența necesară în ceea ce 
privește căutarea informațiilor relevante 
pentru accesul la resursele genetice și 
pentru distribuirea beneficiilor.

Or. en

Justificare

Cunoștințele tradiționale reprezintă o competență a statelor membre și nu ar trebui abordate 
în regulament.

Amendamentul 138
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se consideră că utilizatorii care obțin o 
resursă genetică dintr-o colecție înscrisă în 
registrul Uniunii al colecțiilor fiabile
menționat la articolul 5 alineatul (1) au 
exercitat diligența necesară în ceea ce 
privește căutarea informațiilor relevante 
pentru accesul la resursele genetice și 
cunoștințele tradiționale asociate cu 
resursele genetice și pentru distribuirea 
beneficiilor.

(4) Se consideră că utilizatorii care obțin o 
resursă genetică dintr-o colecție înscrisă în 
registrul Uniunii al colecțiilor menționat la 
articolul 5 alineatul (1) au exercitat 
diligența necesară în ceea ce privește 
căutarea informațiilor relevante pentru 
accesul la resursele genetice și cunoștințele 
tradiționale asociate cu resursele genetice 
și pentru distribuirea beneficiilor.

Or. en
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Justificare

Modificarea propusă a termenului „colecțiile înregistrate ale Uniunii” urmează unor 
amendamente anterioare, astfel cum se propune în considerentul 19.

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

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Obligația menționată la alineatele 
(1)-(3) de la prezentul articol se aplică 
utilizatorilor ulteriori numai în cazul în 
care acești utilizatori accesează și 
utilizează resursele genetice în forma în 
care au fost accesate de utilizatorul inițial.

Or. de

Amendamentul 140
Sophie Auconie

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care o resursă genetică a 
fost incorporată în noi varietăți de plante 
introduse pe piață, obligațiile prevăzute la 
alineatele (1)-(3) nu se aplică 
utilizatorilor acestei noi varietăți de 
plante. Prin urmare, se anulează 
obligațiile primului utilizator care a 
incorporat resursa genetică.

Or. fr
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Justificare

Articolul 4 nu este adaptat cercetării în sectorul semințelor. Pentru a crea noi varietăți de 
plante, selecționerii utilizează resurse genetice (inclusiv varietăți de plante comercializate) și 
se supun, prin urmare, prezentului regulament. Având în vedere că respectarea protocolului 
pentru selecționeri a fost deja verificată în momentul introducerii pe piață, trebuie eliberați 
de orice obligație cei care utilizează în scopul cercetării varietatea comercializată. 

Amendamentul 141
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat
Colecțiile fiabile ale Uniunii
(1) Comisia instituie și menține un 
registru al Uniunii al colecțiilor fiabile. 
Registrul respectiv trebuie să se afle pe 
internet, să fie ușor accesibil utilizatorilor 
și să includă colecțiile de resurse genetice 
care au fost identificate ca îndeplinind 
criteriile de recunoaștere drept colecție 
fiabilă a Uniunii.
(2) Fiecare stat membru analizează, la 
solicitarea unei colecții din cadrul 
jurisdicției sale, dacă respectiva colecție 
trebuie inclusă în registrul Uniunii al 
colecțiilor fiabile. După ce a verificat dacă 
respectiva colecție îndeplinește criteriile 
prevăzute la alineatul (3), statul membru 
informează Comisia fără întârziere cu 
privire la numele, detaliile de contact și 
tipul acestei colecții. Comisia include fără 
întârziere informațiile astfel primite în 
registrul Uniunii al colecțiilor fiabile.
(3) Pentru ca o colecție să fie inclusă în 
registrul Uniunii al colecțiilor fiabile,
proprietarul acestei colecții trebuie să își 
demonstreze capacitatea:

(a) de a aplica proceduri standardizate 
pentru schimbul de eșantioane de resurse 
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genetice și de informații conexe cu alte 
colecții, precum și de a furniza eșantioane 
de resurse genetice și informații conexe 
persoanelor terțe în scopul utilizării;
(b) de a furniza eșantioane de resurse 
genetice și informații conexe persoanelor 
terțe în scopul utilizării numai dacă sunt 
însoțite de o documentație care să 
demonstreze că accesul la resurse și la 
informații a fost obținut în conformitate 
cu cerințele juridice aplicabile și, după 
caz, în condiții convenite de comun acord 
pentru distribuirea corectă și echitabilă a 
beneficiilor;
(c) de a întocmi și a păstra registre de 
evidență pentru toate eșantioanele de 
resurse genetice și informațiile conexe 
furnizate persoanelor terțe în scopul 
utilizării;
(d) de a stabili sau utiliza identificatori 
unici pentru eșantioanele de resurse 
genetice furnizate persoanelor terțe;
(e) de a utiliza instrumente 
corespunzătoare de urmărire și de 
monitorizare pentru schimbul de 
eșantioane de resurse genetice și de 
informații conexe cu alte colecții.
(4) Statele membre verifică periodic dacă 
fiecare colecție din cadrul jurisdicției lor 
care este inclusă în registrul Uniunii al 
colecțiilor fiabile aplică efectiv măsurile 
prevăzute la alineatul (3).
Statele membre informează Comisia fără 
întârziere în cazul în care o colecție din 
cadrul jurisdicției lor care este inclusă în 
registrul Uniunii nu mai respectă 
dispozițiile de la alineatul (3).
(5) Dacă există dovezi că o colecție 
inclusă în registrul Uniunii al colecțiilor 
fiabile nu aplică măsurile prevăzute la 
alineatul (3), statul membru respectiv 
trebuie să identifice fără întârziere 
acțiunile de remediere necesare, în dialog 
cu proprietarul colecției în cauză.
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Comisia elimină o colecție din registrul 
Uniunii al colecțiilor fiabile în cazul în 
care a constatat, în special pe baza 
informațiilor furnizate în conformitate cu 
alineatul (4), că o colecție inclusă în 
registrul Uniunii al colecțiilor fiabile se 
confruntă cu dificultăți majore sau 
persistente în a respecta dispozițiile de la 
alineatul (3).
(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare pentru a stabili 
procedurile de aplicare a alineatelor (1)-(5)
din prezentul articol. Aceste acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 15 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 142
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Colecțiile fiabile ale Uniunii Colecțiile înregistrate ale Uniunii

Or. en

Justificare

Modificarea propusă a termenului „colecțiile înregistrate ale Uniunii” urmează unor 
amendamente anterioare, astfel cum se propune în considerentul 19.

Amendamentul 143
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia instituie și menține un registru 
al Uniunii al colecțiilor fiabile. Registrul 
respectiv trebuie să se afle pe internet, să 
fie ușor accesibil utilizatorilor și să includă
colecțiile de resurse genetice care au fost 
identificate ca îndeplinind criteriile de 
recunoaștere drept colecție fiabilă a 
Uniunii.

(1) Comisia instituie și menține un registru 
de colecții al Uniunii. Registrul respectiv 
se află pe internet, este ușor accesibil 
utilizatorilor și include colecțiile de resurse 
genetice care au fost identificate ca 
îndeplinind criteriile de recunoaștere drept 
colecție înregistrată a Uniunii.

Or. en

Justificare

Modificarea propusă a termenului „colecțiile înregistrate ale Uniunii” urmează unor 
amendamente anterioare, astfel cum se propune în considerentul 19.

Amendamentul 144
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru analizează, la 
solicitarea unei colecții din cadrul 
jurisdicției sale, dacă respectiva colecție 
trebuie inclusă în registrul Uniunii al 
colecțiilor fiabile. După ce a verificat dacă 
respectiva colecție îndeplinește criteriile 
prevăzute la alineatul (3), statul membru 
informează Comisia fără întârziere cu 
privire la numele, detaliile de contact și 
tipul acestei colecții. Comisia include fără 
întârziere informațiile astfel primite în 
registrul Uniunii al colecțiilor fiabile.

(2) Fiecare stat membru analizează, la 
solicitarea unui deținător de colecții din 
cadrul jurisdicției sale, dacă respectiva 
colecție, sau o parte a acesteia, trebuie 
inclusă în registrul de colecții al Uniunii. 
După ce a verificat dacă respectiva colecție 
îndeplinește criteriile prevăzute la 
alineatul (3), statul membru informează 
Comisia fără întârziere cu privire la 
numele, detaliile de contact și tipul acestei 
colecții. Comisia include fără întârziere 
informațiile astfel primite în colecțiile 
înregistrate ale Uniunii.

Or. en

Justificare

Adăugarea propusă a cuvintelor „sau o parte a acesteia” reflectă faptul că doar o foarte 
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mică parte a colecțiilor publice existente ar putea îndeplini cerințele enunțate în 
Regulamentul privind colecțiile fiabile/înregistrate în Uniune. Modificarea propusă a 
termenului „colecțiile înregistrate ale Uniunii” urmează unor amendamente anterioare, 
astfel cum se propune în considerentul 19.

Amendamentul 145
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru ca o colecție să fie inclusă în 
registrul Uniunii al colecțiilor fiabile, 
proprietarul acestei colecții trebuie să își 
demonstreze capacitatea:

(3) Pentru ca o colecție să fie inclusă în 
registrul Uniunii al colecțiilor fiabile, 
proprietarul acestei colecții își 
demonstrează capacitatea, în legătură cu 
specimenele la care are acces conform 
articolului 2 din prezentul regulament:

Or. en

Justificare

Prin limitarea domeniului de aplicare al articolului 5 în acest sens, numai eșantioanele 
accesate după intrarea în vigoare a Protocolului de la Nagoya ar îndeplini cerințele 
articolului 4 alineatul (4).

Amendamentul 146
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre verifică periodic dacă 
fiecare colecție din cadrul jurisdicției lor 
care este inclusă în registrul Uniunii al 
colecțiilor fiabile aplică efectiv măsurile 
prevăzute la alineatul (3).

Statele membre verifică periodic dacă 
fiecare colecție din cadrul jurisdicției lor 
care este inclusă în registrul Uniunii al 
colecțiilor fiabile aplică efectiv măsurile 
prevăzute la alineatul (3).

Or. en
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Justificare

Modificarea propusă a termenului „colecțiile înregistrate ale Uniunii” urmează unor 
amendamente anterioare, astfel cum se propune în considerentul 19.

Amendamentul 147
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă există dovezi că o colecție inclusă în 
registrul Uniunii al colecțiilor fiabile nu 
aplică măsurile prevăzute la alineatul (3), 
statul membru respectiv trebuie să 
identifice fără întârziere acțiunile de 
remediere necesare, în dialog cu 
proprietarul colecției în cauză.

Dacă există dovezi că o colecție inclusă în 
registrul de colecții al Uniunii nu aplică 
măsurile prevăzute la alineatul (3), statul 
membru respectiv identifică fără întârziere 
acțiunile de remediere necesare, în dialog 
cu proprietarul colecției în cauză.

Or. en

Justificare

Modificarea propusă a termenului „colecțiile înregistrate ale Uniunii” urmează unor 
amendamente anterioare, astfel cum se propune în considerentul 19.

Amendamentul 148
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia elimină o colecție din registrul 
Uniunii al colecțiilor fiabile în cazul în 
care a constatat, în special pe baza 
informațiilor furnizate în conformitate cu 
alineatul (4), că o colecție inclusă în 
registrul Uniunii al colecțiilor fiabile se 
confruntă cu dificultăți majore sau 
persistente în a respecta dispozițiile de la 

Comisia elimină o colecție din registrul de 
colecții al Uniunii în cazul în care a 
constatat, în special pe baza informațiilor 
furnizate în conformitate cu alineatul (4), 
că o colecție inclusă în registrul de colecții 
al Uniunii se confruntă cu dificultăți 
majore sau persistente în a respecta 
dispozițiile de la alineatul (3).
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alineatul (3).

Or. en

Justificare

Modificarea propusă a termenului „colecțiile înregistrate ale Uniunii” urmează unor 
amendamente anterioare, astfel cum se propune în considerentul 19.

Amendamentul 149
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte
acte de punere în aplicare pentru a stabili 
procedurile de aplicare a alineatelor (1)-(5) 
din prezentul articol. Aceste acte de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 15 alineatul (2).

(6) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare pentru a stabili procedurile de 
aplicare a alineatelor (1)-(5) din prezentul 
articol, precum și pentru a analiza 
procedurile de înregistrare a colecțiilor 
situate în țări terțe care îndeplinesc 
criteriile aplicabile colecțiilor fiabile ale 
Uniunii, în scopul de a sprijini 
implementarea la nivel mondial a 
Protocolului de la Nagoya. Aceste acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 15 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Propunerea privind colecțiile fiabile ar trebui să includă un mecanism care să permită 
statelor membre și Comisiei să analizeze posibila aplicare a acestui element în cazul 
colecțiilor din afara UE. Acest mecanism ar reflecta parteneriatele care există între colecții și 
va sprijini cooperarea internațională.

Amendamentul 150
Gerben-Jan Gerbrandy
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare pentru a stabili 
procedurile de aplicare a alineatelor (1)-(5) 
din prezentul articol. Aceste acte de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 15 alineatul (2).

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare pentru a stabili 
procedurile de aplicare a alineatelor (1)-(5) 
din prezentul articol și pentru a analiza 
procedurile de înregistrare a colecțiilor 
situate în țări terțe care îndeplinesc 
criteriile aplicabile colecțiilor fiabile ale 
Uniunii, în scopul de a sprijini punerea în 
aplicare la nivel mondial a Protocolului 
de la Nagoya. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 15 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Acest amendament nu se explică de la sine, ci provine din PV. Au existat alte două 
amendamente, excluzând astfel întregul sector agricol. Se pare că nu aceasta a fost intenția, 
mai ales deoarece nu se pot observa consecințele excluderii unui sector atât de mare. Se pare 
că este destul de dificil ca propunerile să ajungă în Consiliu, însă un trialog se poate 
organiza în orice moment.

Amendamentul 151
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia desemnează un punct focal 
pentru accesul și distribuirea beneficiilor, 
care va fi responsabil pentru furnizarea de 
informații solicitanților care urmăresc să 
obțină accesul la resurse genetice și la 
cunoștințele tradiționale asociate cu astfel 
de resurse în Uniune, precum și pentru 
asigurarea legăturii cu Secretariatul 
Convenției privind diversitatea biologică.

(3) Comisia desemnează un punct focal 
pentru accesul și distribuirea beneficiilor, 
care va fi responsabil pentru furnizarea de 
informații solicitanților care urmăresc să 
obțină accesul la resurse genetice în 
Uniune, precum și pentru asigurarea 
legăturii cu Secretariatul Convenției 
privind diversitatea biologică.

Or. en
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Justificare

Cunoștințele tradiționale reprezintă o competență a statelor membre și nu ar trebui abordate 
în regulament.

Amendamentul 152
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Punctul focal desemnat de Comisie la 
alineatul (3) asigură consultarea 
organismelor competente de la nivelul 
Uniunii instituite conform 
Regulamentului (CE) nr. 338/97 și a 
autorităților naționale care pun în 
aplicare acest regulament.

Or. en

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 338/97 „privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin 
controlul comerțului cu acestea” este cunoscut sub denumirea „Regulamentul UE privind 
comerțul cu specii sălbatice”. Crearea unui mecanism care să garanteze coordonarea 
efectivă între autoritățile naționale responsabile cu punerea în aplicare a CITIES și a 
Protocolului de la Nagoya este esențială pentru a aborda în mod eficient atât comerțul ilegal,
cât și cel nesustenabil.

Amendamentul 153
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre și Comisia solicită 
tuturor beneficiarilor de fonduri publice 
pentru cercetare care implică o utilizare de 
resurse genetice și cunoștințe tradiționale 
asociate cu resursele genetice să declare 

(1) Statele membre și Comisia solicită 
tuturor beneficiarilor de fonduri publice 
pentru cercetare care implică o utilizare de 
resurse genetice să declare că vor exercita 
diligența necesară în conformitate cu 
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că vor exercita diligența necesară în 
conformitate cu articolul 4.

articolul 4.

Or. en

Justificare

Cunoștințele tradiționale reprezintă o competență a statelor membre și nu ar trebui abordate 
în regulament.

Amendamentul 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre și Comisia solicită 
tuturor beneficiarilor de fonduri publice 
pentru cercetare care implică o utilizare de 
resurse genetice și cunoștințe tradiționale 
asociate cu resursele genetice să declare că 
vor exercita diligența necesară în 
conformitate cu articolul 4.

(1) Toți beneficiarii de fonduri publice 
pentru cercetare care implică utilizarea de 
resurse genetice sau de cunoștințe 
tradiționale asociate cu resursele genetice 
declară autorității de finanțare, în 
momentul aprobării fondurilor respective, 
că își vor îndeplini sau și-au îndeplinit 
obligațiile conform articolului 4.

Or. en

Amendamentul 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Utilizatorii declară autorităților 
competente stabilite la articolul 6 
alineatul (1) că au exercitat diligența 
necesară în conformitate cu articolul 4 fie 
cu ocazia solicitării unei autorizații de 
introducere pe piață pentru un produs
elaborat pe bază de resurse genetice sau 

(2) Statele membre și Comisia impun 
utilizatorilor care doresc să obțină 
autorizația de introducere pe piață pentru 
un produs dezvoltat pe bază de resurse 
genetice sau cunoștințe tradiționale 
asociate cu resurse genetice să declare și 
să facă dovada că au îndeplinit obligațiile 
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cunoștințe tradiționale asociate cu astfel de 
resurse, fie în momentul comercializării, 
în cazul în care nu este necesară o 
autorizație de introducere pe piață.

conform articolului 4. De asemenea, ele 
solicită aceste informații înainte ca 
produsul să fie introdus pe piață, în cazul 
în care nu este necesară o autorizație de 
introducere pe piață.

Or. en

Amendamentul 156
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Utilizatorii declară autorităților 
competente stabilite la articolul 6 alineatul 
(1) că au exercitat diligența necesară în 
conformitate cu articolul 4 fie cu ocazia 
solicitării unei autorizații de introducere pe 
piață pentru un produs elaborat pe bază de 
resurse genetice sau cunoștințe tradiționale 
asociate cu astfel de resurse, fie în 
momentul comercializării, în cazul în care 
nu este necesară o autorizație de 
introducere pe piață.

(2) Utilizatorii declară autorităților 
competente stabilite la articolul 6 alineatul 
(1) că au exercitat diligența necesară în 
conformitate cu articolul 4 fie cu ocazia 
solicitării unei autorizații de introducere pe 
piață pentru un produs elaborat pe bază de 
resurse genetice sau cunoștințe tradiționale 
asociate cu astfel de resurse, fie în 
momentul comercializării, în cazul în care 
nu este necesară o autorizație de 
introducere pe piață. Această declarație nu 
este necesară dacă țara de origine a 
resurselor genetice utilizate nu solicită un 
consimțământ prealabil („Prior Informed 
Consent”) și nici condiții convenite de 
comun acord („Mutually Agreed Terms”) 
în temeiul articolului 6 din Protocolul de 
la Nagoya.

Or. de

Amendamentul 157
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Utilizatorii declară autorităților 
competente stabilite la articolul 6 
alineatul (1) că au exercitat diligența 
necesară în conformitate cu articolul 4 fie 
cu ocazia solicitării unei autorizații de 
introducere pe piață pentru un produs 
elaborat pe bază de resurse genetice sau 
cunoștințe tradiționale asociate cu astfel 
de resurse, fie în momentul 
comercializării, în cazul în care nu este 
necesară o autorizație de introducere pe 
piață.

(2) Utilizatorii declară autorităților 
competente stabilite la articolul 6 
alineatul (1) că au exercitat diligența 
necesară în conformitate cu articolul 4 fie 
cu ocazia solicitării unei autorizații de 
introducere pe piață pentru un produs 
dezvoltat pe bază de resurse genetice, fie în 
momentul comercializării, în cazul în care 
nu este necesară o autorizație de 
introducere pe piață.

Or. en

Justificare

Cunoștințele tradiționale reprezintă o competență a statelor membre și nu ar trebui abordate 
în regulament.

Amendamentul 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile competente transmit 
Comisiei, la fiecare doi ani, informațiile 
primite în temeiul alineatelor (1) și (2). 
Comisia rezumă informațiile primite și le 
pune la dispoziția Centrului de informare 
pentru acces și distribuirea beneficiilor.

(3) Autoritățile competente transmit 
Centrului de informare pentru acces și 
distribuirea beneficiilor, Comisiei și/sau 
autorităților competente ale statului 
membru în cauză informațiile primite pe 
baza alineatelor (1) și (2).

Or. en

Amendamentul 159
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pavel Poc
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Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 eliminat
Bunele practici
(1) Orice asociație de utilizatori poate 
depune o cerere către Comisie în vederea 
recunoașterii unei combinații de 
proceduri, instrumente sau mecanisme, pe 
care a dezvoltat-o și asupra căreia 
exercită supraveghere, ca făcând parte 
din categoria celor mai bune practici. 
Cererea trebuie să fie susținută de dovezi 
și informații.
(2) În cazul în care, pe baza informațiilor 
și a dovezilor care îi sunt furnizate de 
către o asociație de utilizatori, Comisia 
stabilește că, atunci când este 
implementată efectiv de către un 
utilizator, această combinație specifică de 
proceduri, instrumente sau mecanisme îi 
permite utilizatorului să respecte 
obligațiile care îi revin în temeiul 
articolelor 4 și 7, Comisia recunoaște 
combinația respectivă ca făcând parte din 
categoria celor mai bune practici.
(3) Asociația de utilizatori informează 
Comisia cu privire la orice modificări sau 
actualizări ale unei bune practici 
recunoscute pentru care a obținut 
recunoașterea în conformitate cu 
alineatul (2).
(4) Dacă există dovezi comunicate de 
către autoritățile competente din statele 
membre sau provenite din alte surse care 
evidențiază cazuri repetate în care 
utilizatorii care implementează o bună 
practică nu respectă obligațiile care le 
revin în temeiul prezentului regulament, 
Comisia examinează, în dialog cu 
asociația respectivă de utilizatori, dacă 
aceste cazuri repetate de nerespectare a 
normelor indică posibile deficiențe ale 
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bunei practici.
(5) Comisia retrage recunoașterea 
acordată unei bune practici atunci când a 
stabilit că modificările aduse respectivei 
bune practici compromit capacitatea 
utilizatorului de a îndeplini condițiile 
prevăzute la articolele 4 și 7, sau atunci 
când cazuri repetate de nerespectare a 
normelor de către utilizatori sunt legate 
de deficiențe ale practicii.
(6) Comisia instituie și ține la zi un 
registru bazat pe internet al celor mai 
bune practici recunoscute. Cele mai bune 
practici care au fost recunoscute de către 
Comisie în conformitate cu alineatul (2) 
din prezentul articol trebuie să fie
enumerate într-o secțiune a acestui 
registru, iar o altă secțiune trebuie să 
afișeze cele mai bune practici adoptate în 
temeiul articolului 20 alineatul (2) din 
Protocolul de la Nagoya.
(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare pentru a stabili 
procedurile de aplicare a alineatelor (1)-
(5) din prezentul articol. Aceste acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 15 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 160
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Controalele menționate la alineatul (1) 
din prezentul articol se desfășoară în 
conformitate cu un plan revizuit periodic, 
urmând o abordare bazată pe riscuri. 
Atunci când elaborează această abordare 
bazată pe riscuri, statele membre țin cont 

eliminat
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de faptul că implementarea de către un 
utilizator a unei bune practici recunoscute 
în temeiul articolului 8 alineatul (2) din 
prezentul regulament sau în temeiul 
articolului 20 alineatul (2) din Protocolul 
de la Nagoya reduce riscul utilizatorului 
respectiv de nerespectare a normelor.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Controalele menționate la alineatul (1) 
din prezentul articol se desfășoară în 
conformitate cu un plan revizuit periodic, 
urmând o abordare bazată pe riscuri.
Atunci când elaborează această abordare 
bazată pe riscuri, statele membre țin cont 
de faptul că implementarea de către un 
utilizator a unei bune practici recunoscute 
în temeiul articolului 8 alineatul (2) din 
prezentul regulament sau în temeiul 
articolului 20 alineatul (2) din Protocolul 
de la Nagoya reduce riscul utilizatorului 
respectiv de nerespectare a normelor.

(2) Controalele menționate la alineatul (1) 
din prezentul articol se desfășoară în 
conformitate cu un plan revizuit periodic, 
urmând o abordare bazată pe riscuri, ale 
cărei principii de bază sunt stabilite de 
Comisie în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 15 alineatul (2). O 
astfel de abordare ține cont de faptul că 
implementarea de către un utilizator a unei 
bune practici recunoscute în temeiul 
articolului 8 alineatul (2) din prezentul 
regulament sau în temeiul articolului 20 
alineatul (2) din Protocolul de la Nagoya 
reduce riscul utilizatorului respectiv de 
nerespectare a normelor.

Or. de

Amendamentul 162
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Controalele menționate la alineatul (1) 
din prezentul articol se desfășoară în 
conformitate cu un plan revizuit periodic, 
urmând o abordare bazată pe riscuri. 
Atunci când elaborează această abordare 
bazată pe riscuri, statele membre țin cont
de faptul că implementarea de către un 
utilizator a unei bune practici recunoscute 
în temeiul articolului 8 alineatul (2) din 
prezentul regulament sau în temeiul 
articolului 20 alineatul (2) din Protocolul 
de la Nagoya reduce riscul utilizatorului 
respectiv de nerespectare a normelor.

(2) Controalele menționate la alineatul (1) 
din prezentul articol se desfășoară în 
conformitate cu un plan revizuit periodic, 
urmând o abordare bazată pe riscuri. 
Atunci când elaborează această abordare 
bazată pe riscuri, principiile esențiale sunt 
stabilite de Comisie în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 15 
alineatul (2). O astfel de abordare ține 
seama de faptul că implementarea de către 
un utilizator a unei bune practici 
recunoscute în temeiul articolului 8 
alineatul (2) din prezentul regulament sau 
în temeiul articolului 20 alineatul (2) din 
Protocolul de la Nagoya reduce riscul 
utilizatorului respectiv de nerespectare a 
normelor.

Or. en

Amendamentul 163
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Controalele menționate la alineatul (1) 
din prezentul articol se desfășoară în 
conformitate cu un plan revizuit periodic, 
urmând o abordare bazată pe riscuri. 
Atunci când elaborează această abordare 
bazată pe riscuri, statele membre țin cont 
de faptul că implementarea de către un 
utilizator a unei bune practici recunoscute 
în temeiul articolului 8 alineatul (2) din 
prezentul regulament sau în temeiul 
articolului 20 alineatul (2) din Protocolul 
de la Nagoya reduce riscul utilizatorului 
respectiv de nerespectare a normelor.

(2) Controalele menționate la alineatul (1) 
din prezentul articol se desfășoară în 
conformitate cu un plan revizuit periodic, 
urmând o abordare bazată pe riscuri, ale 
cărei principii de bază sunt stabilite de 
Comisie în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 15 alineatul (2). O 
astfel de abordare ține seama de faptul că 
implementarea de către un utilizator a unei 
bune practici recunoscute în temeiul 
articolului 8 alineatul (2) din prezentul 
regulament sau în temeiul articolului 20 
alineatul (2) din Protocolul de la Nagoya 
reduce riscul utilizatorului respectiv de 
nerespectare a normelor.
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Or. en

Justificare

Pentru a evita denaturări pe piață în cadrul UE, abordarea bazată pe riscuri sau, cel puțin, 
principiile acesteia, ar trebui derulată de către Comisie într-o manieră centralizată.

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

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Controalele pot fi efectuate atunci când 
o autoritate competentă se află în posesia 
unor informații relevante, inclusiv pe baza 
unor suspiciuni motivate ale unor părți 
terțe, privind nerespectarea de către un 
utilizator a normelor prezentului 
regulament.

(3) Controalele sunt efectuate atunci când 
o autoritate competentă se află în posesia 
unor informații relevante, inclusiv pe baza 
unor suspiciuni motivate ale unor părți 
terțe, privind nerespectarea de către un 
utilizator a normelor prezentului 
regulament.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Controalele menționate la alineatul (1) 
includ cel puțin:

(4) Controalele menționate la alineatul (1) 
includ:

Or. de

Amendamentul 166
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Controalele menționate la alineatul (1) 
includ cel puțin:

(4) Controalele menționate la alineatul (1) 
includ:

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) controale la fața locului, inclusiv 
audituri pe teren;

(c) controale la fața locului;

Or. de

Amendamentul 168
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritățile competente acceptă un 
certificat de conformitate recunoscut la 
nivel internațional drept dovadă a faptului 
că accesul la resursa genetică pe care o 
vizează a fost obținut în conformitate cu un 
consimțământ prealabil în cunoștință de 
cauză și a faptului că au fost stabilite 
condiții convenite de comun acord, în 
conformitate cu prevederile legislative sau 
cerințele reglementare interne privind 
accesul și distribuirea beneficiilor ale părții 
la Protocolul de la Nagoya care acordă 
consimțământul prealabil în cunoștință de 
cauză.

(5) Autoritățile competente acceptă un 
certificat de conformitate recunoscut la 
nivel internațional drept dovadă a faptului 
că accesul la resursa genetică pe care o 
vizează a fost obținut în conformitate cu un 
consimțământ prealabil în cunoștință de 
cauză și a faptului că au fost stabilite 
condiții convenite de comun acord, în 
conformitate cu prevederile legislative sau 
cerințele reglementare interne privind 
accesul și distribuirea beneficiilor ale părții 
la Protocolul de la Nagoya care acordă 
consimțământul prealabil în cunoștință de 
cauză. În eventualitatea în care un 
certificat internațional nu este disponibil, 
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și alte forme de conformitate acceptabile 
din punct de vedere juridic ar trebui să fie 
considerate dovadă suficientă a faptului 
că resursele genetice vizate au fost 
obținute pe cale legală și a faptului că au 
fost stabilite condiții convenite de comun 
acord.

Or. en

Amendamentul 169
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Normele de punere în aplicare vor 
defini garanțiile procedurale în ceea ce 
privește procedurile descrise la 
articolele 7 și 9-11.

Or. en

Justificare

În conformitate cu principiul legal al respectării garanțiilor procedurale și cu Protocolul de 
la Nagoya, este esențial ca procesele și garanțiile procedurale, cum ar fi dreptul de a fi 
audiat sau de a ataca orice decizie luată conform articolelor 7 și 9-11, în scopul de a proteja 
drepturile celor care intră sub incidența reglementărilor, să fie prevăzute în regulament, cu 
atât mai mult cu cât nerespectarea va fi sancționată prin sancțiuni eficiente și disuasive.

Amendamentul 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Utilizatorii oferă toată asistența 
necesară pentru a facilita efectuarea 
controalelor menționate la alineatul (1), în 

(6) Utilizatorii oferă toată asistența 
necesară pentru a facilita efectuarea 
controalelor menționate la alineatul (1).
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special în ceea ce privește accesul în sediu 
și prezentarea documentației sau a 
registrelor de evidență.

Or. en

Amendamentul 171
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, în funcție de natura deficiențelor 
constatate, statele membre pot lua măsuri 
provizorii imediate, printre care 
sechestrarea resurselor genetice obținute pe 
cale ilegală și suspendarea activităților 
legate de o utilizare specifică.

În plus, în funcție de natura deficiențelor 
constatate, statele membre pot lua măsuri 
provizorii imediate, printre care 
sechestrarea resurselor genetice obținute pe 
cale ilegală și suspendarea activităților 
legate de o utilizare specifică. Aceste 
măsuri provizorii trebuie să fie eficiente, 
proporționale și disuasive.

Or. en

Justificare

După cum se stipulează la articolul 11 alineatul (2), ar trebui clarificat faptul că principiul 
sancțiunilor eficiente, proporționale și disuasive trebuie să se aplice, de asemenea, măsurilor 
provizorii.

Amendamentul 172
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, în funcție de natura deficiențelor 
constatate, statele membre pot lua măsuri 
provizorii imediate, printre care 
sechestrarea resurselor genetice obținute pe 
cale ilegală și suspendarea activităților 

În plus, în funcție de natura deficiențelor 
constatate, statele membre pot lua măsuri 
provizorii imediate, printre care 
sechestrarea resurselor genetice obținute pe 
cale ilegală și suspendarea activităților 
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legate de o utilizare specifică. legate de o utilizare specifică. Aceste 
măsuri provizorii trebuie să fie eficiente, 
proporționale și disuasive.

Or. en

Justificare

După cum se precizează totodată la articolul 11 alineatul (2) din propunerea Comisiei, 
trebuie clarificat faptul că principiul sancțiunilor eficiente, proporționale și disuasive ar 
trebui să se aplice, de asemenea, măsurilor provizorii.

Amendamentul 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, în funcție de natura deficiențelor 
constatate, statele membre pot lua măsuri 
provizorii imediate, printre care 
sechestrarea resurselor genetice obținute pe 
cale ilegală și suspendarea activităților 
legate de o utilizare specifică.

În funcție de natura deficiențelor 
constatate, statele membre pot lua măsuri 
provizorii corespunzătoare imediate, 
printre care sechestrarea resurselor 
genetice obținute pe cale ilegală și 
suspendarea activităților legate de o 
utilizare specifică.

Or. en

Amendamentul 174
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre permit părților să 
formuleze acuzații sau să atace deciziile 
luate conform articolelor 7 și 9 în cazul 
unor presupuse încălcări.

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

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente fac schimb de 
informații privind deficiențele grave 
constatate pe parcursul controalelor 
menționate la articolul 9 alineatul (1) și 
privind tipurile de sancțiuni impuse în 
conformitate cu articolul 11, cu autoritățile 
competente ale altor state membre și cu 
Comisia.

(2) Autoritățile competente fac schimb de 
informații privind organizarea sistemelor 
lor de control pentru monitorizarea 
respectării prezentului regulament de 
către utilizatori și privind deficiențele 
grave constatate pe parcursul controalelor 
menționate la articolul 9 alineatul (4) și la 
articolul 10 alineatul (1) și privind tipurile 
de sancțiuni impuse în conformitate cu 
articolul 11, cu autoritățile competente ale 
altor state membre și cu Comisia.

Or. de

Amendamentul 176
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente fac schimb de 
informații privind deficiențele grave 
constatate pe parcursul controalelor 
menționate la articolul 9 alineatul (1) și 
privind tipurile de sancțiuni impuse în 
conformitate cu articolul 11, cu autoritățile 
competente ale altor state membre și cu 
Comisia.

(2) Autoritățile competente fac schimb de 
informații privind organizarea sistemelor 
lor de control pentru monitorizarea 
respectării prezentului regulament de 
către utilizatori și privind deficiențele 
grave constatate pe parcursul controalelor 
menționate la articolul 9 alineatul (1) și 
privind tipurile de sancțiuni impuse în 
conformitate cu articolul 11, cu autoritățile 
competente ale altor state membre și cu 
Comisia.

Or. en
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Amendamentul 177
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente fac schimb de 
informații privind deficiențele grave 
constatate pe parcursul controalelor 
menționate la articolul 9 alineatul (1) și 
privind tipurile de sancțiuni impuse în 
conformitate cu articolul 11, cu autoritățile 
competente ale altor state membre și cu 
Comisia.

(2) Autoritățile competente fac schimb de 
informații privind organizarea sistemelor 
lor de control pentru monitorizarea 
respectării prezentului regulament de 
către utilizatori și privind deficiențele 
grave constatate pe parcursul controalelor 
menționate la articolul 9 alineatul (1) și 
privind tipurile de sancțiuni impuse în 
conformitate cu articolul 11, cu autoritățile 
competente ale altor state membre și cu 
Comisia.

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura un sistem armonizat de controale la nivelul Uniunii Europene și, pe cât 
posibil, la nivelul țărilor terțe, autoritățile competente ar trebui să se angajeze într-un dialog 
și o cooperare pentru schimbul de bune practici în ceea ce privește organizarea controalelor.

Amendamentul 178
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin prezenta se instituie o platformă a 
Uniunii privind accesul la resursele 
genetice și cunoștințele tradiționale 
asociate cu resursele genetice.

(1) Prin prezenta se instituie o platformă a 
Uniunii privind accesul la resursele 
genetice.

Or. en
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Justificare

Cunoștințele tradiționale reprezintă o competență a statelor membre și nu ar trebui abordate 
în regulament.

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

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin prezenta se instituie o platformă a 
Uniunii privind accesul la resursele 
genetice și cunoștințele tradiționale 
asociate cu resursele genetice.

(1) Prin prezenta se instituie o platformă a 
Uniunii privind accesul la resursele 
genetice și cunoștințele tradiționale 
asociate cu resursele genetice. Statele 
membre care intenționează să adopte 
norme de acces la resursele lor genetice 
realizează mai întâi o evaluare a 
impactului respectivelor norme și transmit 
rezultatul acestei evaluări către platforma 
Uniunii pentru a fi analizat în 
conformitate cu procedura stabilită la 
alineatul (5) de la prezentul articol.

Or. de

Amendamentul 180
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin prezenta se instituie o platformă a 
Uniunii privind accesul la resursele 
genetice și cunoștințele tradiționale 
asociate cu resursele genetice.

(1) Prin prezenta se instituie o platformă a 
Uniunii privind accesul la resursele 
genetice și cunoștințele tradiționale 
asociate cu resursele genetice. Statele 
membre care intenționează să adopte 
norme de acces la resursele lor genetice 
realizează mai întâi o evaluare a 
impactului respectivelor norme și transmit 
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rezultatul acestei evaluări către platforma 
Uniunii pentru a fi analizat în 
conformitate cu procedura stabilită la 
alineatul (5) de la prezentul articol.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Platforma Uniunii contribuie la 
raționalizarea condițiilor de acces la nivelul 
Uniunii prin discutarea aspectelor conexe, 
incluzând concepția și performanța 
regimurilor de acces stabilite în statele 
membre, accesul simplificat pentru 
cercetarea necomercială, practicile de acces 
la colecții din Uniune, accesul părților 
interesate din Uniune în țări terțe și 
partajarea celor mai bune practici.

(2) Platforma Uniunii contribuie la 
raționalizarea condițiilor de acces la nivelul 
Uniunii prin discutarea aspectelor conexe, 
incluzând concepția și performanța 
regimurilor de acces stabilite în statele 
membre, accesul simplificat pentru 
cercetarea necomercială, practicile de acces 
la colecții din Uniune, accesul părților 
interesate din Uniune în țări terțe și 
partajarea celor mai bune practici. În 
special, platforma ar trebui să prevadă ca, 
în cazul în care autoritățile competente nu 
răspund la cereri de acces, obligația de 
diligență necesară să fie considerată 
îndeplinită, iar accesul să se realizeze fără 
alte obligații.

Or. de

Amendamentul 182
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Platforma Uniunii contribuie la 
raționalizarea condițiilor de acces la nivelul 

(2) Platforma Uniunii contribuie la 
raționalizarea condițiilor de acces la nivelul 



AM\937380RO.doc 67/73 PE513.008v01-00

RO

Uniunii prin discutarea aspectelor conexe, 
incluzând concepția și performanța 
regimurilor de acces stabilite în statele 
membre, accesul simplificat pentru 
cercetarea necomercială, practicile de acces 
la colecții din Uniune, accesul părților 
interesate din Uniune în țări terțe și 
partajarea celor mai bune practici.

Uniunii prin discutarea aspectelor conexe, 
incluzând concepția și performanța 
regimurilor de acces stabilite în statele 
membre, accesul simplificat pentru 
cercetarea necomercială, practicile de acces 
la colecții din Uniune, accesul părților 
interesate din Uniune în țări terțe și 
partajarea celor mai bune practici. În 
special, platforma ar trebui să prevadă ca, 
în cazul în care autoritățile competente nu 
răspund la cereri de acces, obligația de 
diligență necesară să fie considerată 
îndeplinită, iar accesul să se realizeze fără 
alte obligații.

Or. en

Amendamentul 183
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) creează un catalog al resurselor 
genetice disponibile și originale din 
fiecare stat membru, în conformitate cu 
articolul 7 din Convenția privind 
biodiversitatea. Obiectivul va fi acela de a 
asigura o mai bună cunoaștere a 
biodiversității. În același timp, statele 
membre și Comisia vor sprijini țările terțe 
la elaborarea unui catalog al resurselor 
genetice, în scopul îmbunătățirii 
transparenței în ceea ce privește accesul 
la resursele genetice.

Or. en

Justificare

Sprijinul acordat țărilor terțe poate să însemne asistență tehnică, schimb de cunoștințe sau 
fonduri, dacă sunt considerate necesare.
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Amendamentul 184
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) îndeamnă ca, odată pus în aplicare 
fondul pe care Convenția privind 
biodiversitatea și l-a propus să îl creeze 
sau orice alt fond creat în acest scop, 
aceste fonduri să constituie linii de 
finanțare pentru cercetarea și elaborarea 
cataloagelor privind resursele genetice.

Or. es

Amendamentul 185
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) susțin dezvoltarea și utilizarea unor 
instrumente și sisteme de comunicare 
eficiente din punct de vedere al costurilor 
pentru a sprijini monitorizarea și urmărirea 
utilizării resurselor genetice și a 
cunoștințelor tradiționale asociate cu 
resursele genetice de către colecții și 
utilizatori;

(c) susțin dezvoltarea și utilizarea unor 
instrumente și sisteme de comunicare 
eficiente din punct de vedere al costurilor 
pentru a sprijini monitorizarea și urmărirea 
utilizării resurselor genetice de către 
colecții și utilizatori;

Or. en

Justificare

Cunoștințele tradiționale reprezintă o competență a statelor membre și nu ar trebui abordate 
în regulament.

Amendamentul 186
Kriton Arsenis
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O dată la zece ani de la primul său 
raport, pe baza rapoartelor și a experienței 
dobândite în aplicarea prezentului 
regulament, Comisia va revizui
funcționarea și eficiența prezentului 
regulament. În rapoartele sale, Comisia 
trebuie să aibă în vedere în special 
consecințele administrative pentru 
instituțiile publice de cercetare, 
întreprinderile mici și mijlocii și 
microîntreprinderi. Comisia analizează, de 
asemenea, necesitatea unor măsuri 
suplimentare la nivelul Uniunii în ceea ce 
privește accesul la resursele genetice și 
cunoștințele tradiționale asociate cu 
resursele genetice.

(3) O dată la cinci ani de la primul său 
raport, pe baza rapoartelor și a experienței 
dobândite în aplicarea prezentului 
regulament, Comisia revizuiește
funcționarea și eficiența prezentului 
regulament. În rapoartele sale, Comisia are
în vedere în special:

(a) consecințele administrative pentru 
instituțiile publice de cercetare, 
întreprinderile mici și mijlocii și 
microîntreprinderi;
(b) necesitatea revizuirii punerii în 
aplicare a dispozițiilor prezentului 
regulament, referitoare la cunoștințele 
tradiționale asociate cu resursele genetice, 
având în vedere evoluțiile în cadrul altor 
organizații internaționale relevante, 
inclusiv, printre altele, Organizația 
Mondială a Proprietății Intelectuale, cu 
condiția să nu intre în contradicție cu 
obiectivele prezentului regulament, ale 
Convenției privind diversitatea biologică 
și cu Protocolul de la Nagoya;
(c) necesitatea unor măsuri suplimentare la 
nivelul Uniunii în ceea ce privește accesul 
la resursele genetice și cunoștințele 
tradiționale asociate cu resursele genetice, 
pentru a pune în aplicare în totalitate 
drepturile comunităților locale și indigene, 
în conformitate cu articolele 5.2, 6.2, 7
și 12 din Protocolul de la Nagoya.
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Or. en

Amendamentul 187
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O dată la zece ani de la primul său 
raport, pe baza rapoartelor și a experienței 
dobândite în aplicarea prezentului 
regulament, Comisia va revizui
funcționarea și eficiența prezentului 
regulament. În rapoartele sale, Comisia 
trebuie să aibă în vedere în special 
consecințele administrative pentru 
instituțiile publice de cercetare, 
întreprinderile mici și mijlocii și 
microîntreprinderi. Comisia analizează, de 
asemenea, necesitatea unor măsuri 
suplimentare la nivelul Uniunii în ceea ce 
privește accesul la resursele genetice și 
cunoștințele tradiționale asociate cu 
resursele genetice.

(3) O dată la zece ani de la primul său 
raport, pe baza rapoartelor și a experienței 
dobândite în aplicarea prezentului 
regulament, Comisia revizuiește
funcționarea și eficiența prezentului 
regulament. În rapoartele sale, Comisia are
în vedere în special consecințele 
administrative pentru instituțiile publice de 
cercetare, întreprinderile mici și mijlocii și 
microîntreprinderi. Comisia analizează, de 
asemenea, necesitatea unor măsuri 
suplimentare la nivelul Uniunii în ceea ce 
privește accesul la resursele genetice.

Or. en

Justificare

Cunoștințele tradiționale reprezintă o competență a statelor membre și nu ar trebui abordate 
în regulament.

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

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O dată la zece ani de la primul său 
raport, pe baza rapoartelor și a experienței 
dobândite în aplicarea prezentului 

(3) O dată la zece ani de la primul său 
raport, pe baza rapoartelor și a experienței 
dobândite în aplicarea prezentului 
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regulament, Comisia va revizui 
funcționarea și eficiența prezentului 
regulament. În rapoartele sale, Comisia 
trebuie să aibă în vedere în special 
consecințele administrative pentru 
instituțiile publice de cercetare, 
întreprinderile mici și mijlocii și 
microîntreprinderi. Comisia analizează, de 
asemenea, necesitatea unor măsuri 
suplimentare la nivelul Uniunii în ceea ce 
privește accesul la resursele genetice și 
cunoștințele tradiționale asociate cu 
resursele genetice.

regulament, Comisia va revizui 
funcționarea și eficiența prezentului 
regulament. În rapoartele sale, Comisia are
în vedere în special consecințele 
administrative pentru anumite sectoare,
instituțiile publice de cercetare, 
întreprinderile mici și mijlocii și 
microîntreprinderi. Comisia analizează, de 
asemenea, necesitatea unor măsuri 
suplimentare la nivelul Uniunii în ceea ce 
privește accesul la resursele genetice și 
cunoștințele tradiționale asociate cu 
resursele genetice.

Or. de

Amendamentul 189
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O dată la zece ani de la primul său 
raport, pe baza rapoartelor și a experienței 
dobândite în aplicarea prezentului 
regulament, Comisia va revizui
funcționarea și eficiența prezentului 
regulament. În rapoartele sale, Comisia 
trebuie să aibă în vedere în special 
consecințele administrative pentru 
instituțiile publice de cercetare, 
întreprinderile mici și mijlocii și 
microîntreprinderi. Comisia analizează, de 
asemenea, necesitatea unor măsuri 
suplimentare la nivelul Uniunii în ceea ce 
privește accesul la resursele genetice și 
cunoștințele tradiționale asociate cu 
resursele genetice.

(3) O dată la zece ani de la primul său 
raport, pe baza rapoartelor și a experienței 
dobândite în aplicarea prezentului 
regulament, Comisia revizuiește
funcționarea și eficiența prezentului 
regulament. În rapoartele sale, Comisia are
în vedere în special consecințele 
administrative pentru sectoarele specifice, 
instituțiile publice de cercetare, 
întreprinderile mici și mijlocii și 
microîntreprinderi. Comisia analizează, de 
asemenea, necesitatea unor măsuri 
suplimentare la nivelul Uniunii în ceea ce 
privește accesul la resursele genetice și 
cunoștințele tradiționale asociate cu 
resursele genetice.
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Amendamentul 190
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O dată la zece ani de la primul său 
raport, pe baza rapoartelor și a experienței 
dobândite în aplicarea prezentului 
regulament, Comisia va revizui
funcționarea și eficiența prezentului 
regulament. În rapoartele sale, Comisia 
trebuie să aibă în vedere în special 
consecințele administrative pentru 
instituțiile publice de cercetare, 
întreprinderile mici și mijlocii și 
microîntreprinderi. Comisia analizează, de 
asemenea, necesitatea unor măsuri 
suplimentare la nivelul Uniunii în ceea ce 
privește accesul la resursele genetice și 
cunoștințele tradiționale asociate cu 
resursele genetice.

(3) O dată la zece ani de la primul său 
raport, pe baza rapoartelor și a experienței 
dobândite în aplicarea prezentului 
regulament, Comisia revizuiește
funcționarea și eficiența prezentului 
regulament. În rapoartele sale, Comisia are
în vedere în special consecințele 
administrative pentru sectoarele specifice, 
instituțiile publice de cercetare, 
întreprinderile mici și mijlocii și 
microîntreprinderi. Comisia analizează, de 
asemenea, necesitatea unor măsuri 
suplimentare la nivelul Uniunii în ceea ce 
privește accesul la resursele genetice și 
cunoștințele tradiționale asociate cu 
resursele genetice.

Or. en

Justificare

Întrucât impactul regulamentului poate să varieze de la un sector la altul în funcție de 
activitatea și de evoluția în timp a diferitelor sectoare, Comisia ar trebui să fie și ea obligată 
să măsoare consecințele asupra unor sectoare specifice. De asemenea, conform articolului 8 
litera (c) din Protocolul de la Nagoya, părțile ar trebui să acorde o atenție specială 
importanței resurselor genetice pentru alimentație și agricultură în momentul în care 
transpun protocolul în legislația acestora.

Amendamentul 191
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
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Modificare adusă Directivei 2008/99/CE
Directiva 2008/99/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind protecția 
mediului prin intermediul dreptului 
penal1 se modifică după cum urmează, cu 
efect de la ...*:
(1) Articolul 3 se completează cu 
următoarea literă:
„(j) resurse genetice achiziționate ilegal”
(2) La anexa A se adaugă următoarea 
liniuță:
„ – Regulamentul (UE) nr. .../2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... privind accesul la resursele genetice 
și distribuirea corectă și echitabilă a 
beneficiilor care rezultă din utilizarea 
acestora în Uniune”.
__________________
1 JO L 328, 6.12.2008, p. 28.
* JO: un an de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.
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