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Predlog spremembe 77
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 a) Evropska unija priznava medsebojno 
odvisnost vseh držav v zvezi z genskimi 
viri za prehrano in kmetijstvo ter prav 
tako njihov posebni značaj in pomen za 
doseganje zanesljive preskrbe s hrano po 
vsem svetu ter za trajnostni razvoj 
kmetijstva v okviru zmanjševanja revščine 
in podnebnih sprememb, pri čemer v zvezi 
s tem potrjuje temeljno vlogo Mednarodne 
pogodbe o rastlinskih genskih virih za 
prehrano in kmetijstvo in Komisije FAO 
za rastlinske genske vire za prehrano in 
kmetijstvo.

Or. en

Obrazložitev

Pomen genskih virov za prehrano in kmetijstvo za zanesljivo preskrbo s hrano ter njihov 
pomen za prilagajanje na podnebne spremembe bi bilo treba omeniti v uredbi.

Predlog spremembe 78
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 b) Uveljavljena je praksa izmenjave 
vseh rastlinskih genskih virov za prehrano 
in kmetijstvo za namene raziskav, gojenja 
in usposabljanja pod pogoji tipskega 
sporazuma o prenosu materiala (SMTA), 
ki je bil oblikovan na podlagi 
Mednarodne pogodbe o rastlinskih 
genskih virih za prehrano in kmetijstvo 
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(ITPGRFA), kot določa memorandum o 
soglasju za ustanovitev Integriranega 
sistema Evropske genske banke (AEGIS); 
v skladu s členom 4.3 protokola je 
ugotovljeno, da takšna praksa podpira 
cilje konvencije in protokolov ter ni v 
nasprotju z njimi.

Or. en

Predlog spremembe 79
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) Pristojnost in odgovornost za 
praktično izvajanje ukrepov za zaščito 
avtohtonih in lokalnih skupnosti v 
dogovorih o delitvi dostopa in koristi bi 
ohranile države članice in njihova 
sodišča.

Or. en

Obrazložitev

Tradicionalno znanje je pristojnost držav članic in ga uredba ne bi smela obravnavati.

Predlog spremembe 80
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Nagojski protokol o dostopu do genskih 
virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, 
ki izhajajo iz njihove uporabe, h 
Konvenciji o biološki raznovrstnosti
(Nagojski protokol) je mednarodna 

(6) Nagojski protokol o dostopu do genskih 
virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, 
ki izhajajo iz njihove uporabe, h 
Konvenciji o biološki raznovrstnosti
(Nagojski protokol) je mednarodna 
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pogodba, ki so jo 29. oktobra 2010 sprejele 
pogodbenice Konvencije. Nagojski 
protokol znatno razširja splošna pravila 
Konvencije o dostopu in delitvi koristi za 
uporabo genskih virov in tradicionalnega 
znanja, povezanega z genskimi viri.

pogodba, ki so jo 29. oktobra 2010 sprejele 
pogodbenice Konvencije. Nagojski 
protokol znatno razširja splošna pravila 
Konvencije o dostopu in delitvi denarnih 
in nedenarnih koristi za uporabo in 
kakršno koli posledično komercializacijo
genskih virov in tradicionalnega znanja, 
povezanega z genskimi viri.

Or. en

Obrazložitev

Nedenarne koristi bi morale biti omenjene vsaj v uvodnih izjavah, saj so del Nagojskega 
protokola (člen 5). Namen tega, da se pred „posledično komercializacijo“ doda „kakršno 
koli“, je pokazati, da komercializacija ni nujna spremljevalka uporabe (in res je veliko manj 
običajna kot nekomercialna uporaba).

Predlog spremembe 81
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Nagojski protokol o dostopu do genskih 
virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, 
ki izhajajo iz njihove uporabe, h 
Konvenciji o biološki raznovrstnosti
(Nagojski protokol) je mednarodna 
pogodba, ki so jo 29. oktobra 2010 sprejele 
pogodbenice Konvencije. Nagojski 
protokol znatno razširja splošna pravila 
Konvencije o dostopu in delitvi koristi za 
uporabo genskih virov in tradicionalnega 
znanja, povezanega z genskimi viri.

(6) Nagojski protokol o dostopu do genskih 
virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, 
ki izhajajo iz njihove uporabe, h 
Konvenciji o biološki raznovrstnosti
(Nagojski protokol) je mednarodna 
pogodba, ki so jo 29. oktobra 2010 sprejele 
pogodbenice Konvencije. Nagojski 
protokol nadalje opredeljuje splošna 
pravila Konvencije o dostopu in delitvi 
koristi za uporabo genskih virov in 
tradicionalnega znanja, povezanega z 
genskimi viri.

Or. en

Obrazložitev

Kot je zapisano tudi v členu 3 Nagojskega protokola, protokol izvaja člen 15 Konvencije o 
biološki raznovrstnosti (CBD), zato ne more razširjati splošnih pravil, ki jih vsebuje omenjeni 
člen CBD.
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Predlog spremembe 82
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Nagojski protokol o dostopu do genskih 
virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, 
ki izhajajo iz njihove uporabe, h 
Konvenciji o biološki raznovrstnosti
(Nagojski protokol) je mednarodna 
pogodba, ki so jo 29. oktobra 2010 sprejele 
pogodbenice Konvencije. Nagojski 
protokol znatno razširja splošna pravila 
Konvencije o dostopu in delitvi koristi za 
uporabo genskih virov in tradicionalnega 
znanja, povezanega z genskimi viri.

(6) Nagojski protokol o dostopu do genskih 
virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, 
ki izhajajo iz njihove uporabe, h 
Konvenciji o biološki raznovrstnosti
(Nagojski protokol) je mednarodna 
pogodba, ki so jo 29. oktobra 2010 sprejele 
pogodbenice Konvencije. Nagojski 
protokol nadalje opredeljuje splošna 
pravila Konvencije o dostopu in delitvi 
koristi za uporabo genskih virov in 
tradicionalnega znanja, povezanega z 
genskimi viri.

Or. de

Predlog spremembe 83
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Nagojski protokol o dostopu do genskih 
virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, 
ki izhajajo iz njihove uporabe, h 
Konvenciji o biološki raznovrstnosti
(Nagojski protokol) je mednarodna 
pogodba, ki so jo 29. oktobra 2010 sprejele 
pogodbenice Konvencije. Nagojski 
protokol znatno razširja splošna pravila 
Konvencije o dostopu in delitvi koristi za 
uporabo genskih virov in tradicionalnega 
znanja, povezanega z genskimi viri.

(6) Nagojski protokol o dostopu do genskih 
virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, 
ki izhajajo iz njihove uporabe, h 
Konvenciji o biološki raznovrstnosti
(Nagojski protokol) je mednarodna 
pogodba, ki so jo 29. oktobra 2010 sprejele 
pogodbenice Konvencije. Nagojski 
protokol podrobneje opredeljuje splošna 
pravila Konvencije o dostopu in delitvi 
koristi za uporabo genskih virov in 
tradicionalnega znanja, povezanega z 
genskimi viri.
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Or. en

Predlog spremembe 84
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Nagojski protokol o dostopu do genskih 
virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, 
ki izhajajo iz njihove uporabe, h 
Konvenciji o biološki raznovrstnosti
(Nagojski protokol) je mednarodna 
pogodba, ki so jo 29. oktobra 2010 sprejele 
pogodbenice Konvencije. Nagojski 
protokol znatno razširja splošna pravila 
Konvencije o dostopu in delitvi koristi za 
uporabo genskih virov in tradicionalnega 
znanja, povezanega z genskimi viri.

(6) Nagojski protokol o dostopu do genskih 
virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, 
ki izhajajo iz njihove uporabe, h 
Konvenciji o biološki raznovrstnosti
(Nagojski protokol) je mednarodna 
pogodba, ki so jo 29. oktobra 2010 sprejele 
pogodbenice Konvencije. Nagojski 
protokol podrobneje opredeljuje splošna 
pravila Konvencije o dostopu in delitvi 
koristi za uporabo genskih virov in 
tradicionalnega znanja, povezanega z 
genskimi viri.

Or. en

Obrazložitev

Kot je zapisano tudi v členu 3 Nagojskega protokola, protokol izvaja člen 15 Konvencije o 
biološki raznovrstnosti (CBD), zato ne more razširjati splošnih pravil, ki jih vsebuje omenjeni 
člen.

Predlog spremembe 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8 a) Nepooblaščeno pridobivanje genskih 
virov ali nepooblaščeno uporabo ali 
naknadno komercializacijo proizvodov na 
podlagi takšnih virov ali s tem povezanega 
tradicionalnega znanja bi bilo treba 
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prepovedati.

Or. en

Obrazložitev

Potrebno skrbnost, ki jo uvaja Komisija, mora spremljati splošna prepoved nezakonite rabe 
genskih virov. To obrne dokazno breme, kot velja že v primeru nezakonito pridobljenega lesa 
(Uredba (EU) št. 995/2010) ter nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, kar 
olajša sodni postopek, ustreznim pristojnim nacionalnim organom pa izvrševanje.

Predlog spremembe 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8 b) Za nepooblaščeno pridobivanje 
genskih virov ali nepooblaščeno uporabo 
in naknadno komercializacijo proizvodov 
na podlagi takšnih virov ali s tem 
povezanega tradicionalnega znanja 
veljajo kazenske sankcije v skladu z 
Direktivo 2008/99/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 
2008 o kazenskopravnem varstvu okolja1.
__________________
1 UL L 328, 6.12.2008, str. 28

Or. en

Obrazložitev

Prepoved morajo spremljati sankcije, ki so dovolj odvračilne. Predlog Komisije odločanje o 
tem v celoti prepušča državam članicam; ne predvideva kazenskih sankcij, ampak samo 
denarne kazni, začasno prekinitev dejavnosti in zaplembo genskih virov.

Predlog spremembe 87
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Pomembno je opredeliti, v skladu z 
Nagojskim protokolom, da se uporaba 
genskih virov nanaša na raziskovalne in 
razvojne dejavnosti v zvezi z gensko ali 
biokemijsko sestavo vzorcev genskega 
materiala, kar vključuje raziskovalne in 
razvojne dejavnosti v zvezi z izoliranimi 
sestavami, pridobljenimi iz genskega 
materiala, do katerega je bil omogočen 
dostop v državi pogodbenici Nagojskega 
protokola.

(11) Pomembno je opredeliti, v skladu z 
Nagojskim protokolom, da se uporaba 
genskih virov nanaša na raziskovalne in 
razvojne dejavnosti v zvezi z gensko ali 
biokemijsko sestavo genskih virov.

Or. de

Predlog spremembe 88
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Pomembno je opredeliti, v skladu z 
Nagojskim protokolom, da se uporaba 
genskih virov nanaša na raziskovalne in 
razvojne dejavnosti v zvezi z gensko ali 
biokemijsko sestavo vzorcev genskega 
materiala, kar vključuje raziskovalne in 
razvojne dejavnosti v zvezi z izoliranimi 
sestavami, pridobljenimi iz genskega
materiala, do katerega je bil omogočen 
dostop v državi pogodbenici Nagojskega 
protokola.

(11) Pomembno je opredeliti, v skladu z 
Nagojskim protokolom, da se uporaba 
genskih virov nanaša na raziskovalne in 
razvojne dejavnosti v zvezi z gensko ali 
biokemijsko sestavo genskih virov.

Or. en

Predlog spremembe 89
Pavel Poc

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Pomembno je opredeliti, v skladu z 
Nagojskim protokolom, da se uporaba 
genskih virov nanaša na raziskovalne in 
razvojne dejavnosti v zvezi z gensko ali 
biokemijsko sestavo vzorcev genskega 
materiala, kar vključuje raziskovalne in 
razvojne dejavnosti v zvezi z izoliranimi 
sestavami, pridobljenimi iz genskega 
materiala, do katerega je bil omogočen 
dostop v državi pogodbenici Nagojskega 
protokola.

(11) Pomembno je opredeliti, v skladu z 
Nagojskim protokolom, da se uporaba 
genskih virov nanaša na raziskovalne in 
razvojne dejavnosti v zvezi z gensko ali 
biokemijsko sestavo genskih virov.

Or. en

Obrazložitev

Nejasna opredelitev „rabe/uporabe“, kot navaja člen 3(6), dopušča nevaren spekter razlag. 
Uporabiti je treba opredelitev „uporabe“ iz Nagojskega protokola in zagotoviti dosledno 
uporabo tega izraza. Iz te uvodne izjave bi morala biti razvidna opredelitev „uporabe genskih 
virov“ na podlagi člena 3 Uredbe, da bi preprečili zavajajoče razlaganje in zagotovili 
skladnost z opredelitvijo „uporabe“ iz člena 2 Nagojskega protokola.

Predlog spremembe 90
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Pomembno je opredeliti, v skladu z 
Nagojskim protokolom, da se uporaba 
genskih virov nanaša na raziskovalne in 
razvojne dejavnosti v zvezi z gensko ali 
biokemijsko sestavo vzorcev genskega 
materiala, kar vključuje raziskovalne in 
razvojne dejavnosti v zvezi z izoliranimi 
sestavami, pridobljenimi iz genskega 
materiala, do katerega je bil omogočen 
dostop v državi pogodbenici Nagojskega 
protokola.

(11) Pomembno je opredeliti, v skladu z 
Nagojskim protokolom, da se uporaba 
genskih virov nanaša na raziskovalne in 
razvojne dejavnosti v zvezi z gensko ali 
biokemijsko sestavo genskih virov.

Or. en
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Predlog spremembe 91
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Trenutno ne obstaja nobena 
mednarodno dogovorjena opredelitev 
„tradicionalnega znanja, povezanega z 
genskimi viri“ ali „imetja“ takega znanja 
v avtohtonih in lokalnih skupnostih. O 
mednarodnih opredelitvah teh izrazov in 
konceptov potekajo pogajanja v 
Medvladnem odboru Svetovne 
organizacije za intelektualno lastnino. 
Zaradi tega bi se ta uredba, da bi 
zagotovila fleksibilnost in pravno varnost 
za uporabnike in tiste, ki genske vire 
zagotavljajo, morala nanašati na 
tradicionalno znanje v zvezi z genskimi 
viri, kot je opisano v sporazumih o delitvi 
koristi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Tradicionalno znanje je pristojnost držav članic in ga uredba ne bi smela obravnavati.

Predlog spremembe 92
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi zagotovili učinkovito izvajanje 
Nagojskega protokola, bi morali vsi 
uporabniki genskih virov in z njimi 
povezanega tradicionalnega znanja
ravnati s primerno skrbnostjo, da tako 

(14) Da bi zagotovili učinkovito izvajanje 
Nagojskega protokola, bi morali vsi 
uporabniki genskih virov ravnati s 
primerno skrbnostjo, da tako zagotovijo, da 
je bil dostop do genskih virov skladen s 
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zagotovijo, da je bil dostop do genskih 
virov in z njimi povezanega 
tradicionalnega znanja skladen s pravnimi 
zahtevami, ki se za njih uporabljajo, ter, 
kjer je primerno, da se koristi delijo.
Vendar glede na raznolikost uporabnikov v 
Uniji ni primerno zavezati vseh 
uporabnikov k sprejemanju istih ukrepov 
zavoljo ravnanja s primerno skrbnostjo.
Zato je treba določiti samo najosnovnejše 
značilnosti ukrepov za primerno skrbnost.
Posamezne odločitve, ki jih uporabniki 
sprejmejo glede orodij in ukrepov, ki se 
uporabljajo za ravnanje s primerno 
skrbnostjo, bi bilo treba podpreti s 
priznanjem najboljših praks in dopolnilnih 
ukrepov v podporo sektorskim kodeksom 
ravnanja, vzorčnim pogodbenim klavzulam 
in smernicam, da se poveča pravna varnost 
in znižajo stroški. Obveznost uporabnikov, 
da morajo hraniti informacije, relevantne 
za dostop in delitev koristi, bi bilo treba 
časovno omejiti, skladno s časovnim 
razponom za morebitno inovacijo.

pravnimi zahtevami, ki se za njih 
uporabljajo, ter, kjer je primerno, da se 
koristi delijo. Vendar glede na raznolikost 
uporabnikov v Uniji ni primerno zavezati 
vseh uporabnikov k sprejemanju istih 
ukrepov zavoljo ravnanja s primerno 
skrbnostjo. Zato je treba določiti samo 
najosnovnejše značilnosti ukrepov za 
primerno skrbnost. Posamezne odločitve, 
ki jih uporabniki sprejmejo glede orodij in 
ukrepov, ki se uporabljajo za ravnanje s 
primerno skrbnostjo, bi bilo treba podpreti 
s priznanjem najboljših praks in
dopolnilnimi ukrepi v podporo sektorskim 
kodeksom ravnanja, vzorčnim pogodbenim 
klavzulam in smernicam, da bi se povečala
pravna varnost in znižali stroški.
Obveznost uporabnikov, da morajo hraniti 
informacije, relevantne za dostop in delitev 
koristi, bi bilo treba časovno omejiti, 
skladno s časovnim razponom za 
morebitno inovacijo.

Or. en

Obrazložitev

Tradicionalno znanje je pristojnost držav članic in ga uredba ne bi smela obravnavati.

Predlog spremembe 93
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi zagotovili učinkovito izvajanje 
Nagojskega protokola, bi morali vsi 
uporabniki genskih virov in z njimi 
povezanega tradicionalnega znanja ravnati 
s primerno skrbnostjo, da tako zagotovijo, 
da je bil dostop do genskih virov in z njimi 
povezanega tradicionalnega znanja skladen 

(14) Da bi zagotovili učinkovito izvajanje 
Nagojskega protokola, bi morali vsi 
uporabniki genskih virov in z njimi 
povezanega tradicionalnega znanja ravnati 
s primerno skrbnostjo, da tako zagotovijo, 
da je bil dostop do genskih virov in z njimi 
povezanega tradicionalnega znanja skladen 
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s pravnimi zahtevami, ki se za njih 
uporabljajo, ter, kjer je primerno, da se 
koristi delijo. Vendar glede na raznolikost 
uporabnikov v Uniji ni primerno zavezati 
vseh uporabnikov k sprejemanju istih 
ukrepov zavoljo ravnanja s primerno 
skrbnostjo. Zato je treba določiti samo 
najosnovnejše značilnosti ukrepov za
primerno skrbnost. Posamezne odločitve, 
ki jih uporabniki sprejmejo glede orodij in 
ukrepov, ki se uporabljajo za ravnanje s 
primerno skrbnostjo, bi bilo treba podpreti 
s priznanjem najboljših praks in 
dopolnilnih ukrepov v podporo sektorskim 
kodeksom ravnanja, vzorčnim 
pogodbenim klavzulam in smernicam, da
se poveča pravna varnost in znižajo 
stroški. Obveznost uporabnikov, da morajo 
hraniti informacije, relevantne za dostop in 
delitev koristi, bi bilo treba časovno 
omejiti, skladno s časovnim razponom za 
morebitno inovacijo.

s pravnimi zahtevami, ki se za njih 
uporabljajo, ter, kjer je primerno, da se 
koristi delijo. Vendar glede na raznolikost 
uporabnikov v Uniji ni primerno zavezati 
vseh uporabnikov k sprejemanju istih 
ukrepov zavoljo ravnanja s primerno 
skrbnostjo. To velja zlasti za naslednike, 
za katere bi moralo ravnanje s primerno 
skrbnostjo veljati samo v primeru, da
dostopajo do genskih virov in jih 
uporabljajo na enak način kot prvotni 
uporabnik. Obveznost uporabnikov, da 
morajo hraniti informacije, relevantne za 
dostop in delitev koristi, bi bilo treba 
časovno omejiti, skladno s časovnim 
razponom za morebitno inovacijo.

Or. de

Predlog spremembe 94
Esther de Lange

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi zagotovili učinkovito izvajanje 
Nagojskega protokola, bi morali vsi 
uporabniki genskih virov in z njimi 
povezanega tradicionalnega znanja ravnati 
s primerno skrbnostjo, da tako zagotovijo, 
da je bil dostop do genskih virov in z njimi 
povezanega tradicionalnega znanja skladen 
s pravnimi zahtevami, ki se za njih 
uporabljajo, ter, kjer je primerno, da se 
koristi delijo. Vendar glede na raznolikost 
uporabnikov v Uniji ni primerno zavezati 
vseh uporabnikov k sprejemanju istih 
ukrepov zavoljo ravnanja s primerno 

(14) Da bi zagotovili učinkovito izvajanje 
Nagojskega protokola, bi morali vsi 
uporabniki genskih virov in z njimi 
povezanega tradicionalnega znanja ravnati 
s primerno skrbnostjo, da tako zagotovijo, 
da je bil dostop do genskih virov in z njimi 
povezanega tradicionalnega znanja skladen 
s pravnimi zahtevami, ki se za njih 
uporabljajo, ter, kjer je primerno, da se 
koristi delijo. Vendar glede na raznolikost 
uporabnikov v Uniji ni primerno zavezati 
vseh uporabnikov k sprejemanju istih 
ukrepov zavoljo ravnanja s primerno 
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skrbnostjo. Zato je treba določiti samo 
najosnovnejše značilnosti ukrepov za 
primerno skrbnost. Posamezne odločitve, 
ki jih uporabniki sprejmejo glede orodij in 
ukrepov, ki se uporabljajo za ravnanje s 
primerno skrbnostjo, bi bilo treba podpreti 
s priznanjem najboljših praks in 
dopolnilnih ukrepov v podporo sektorskim 
kodeksom ravnanja, vzorčnim 
pogodbenim klavzulam in smernicam, da 
se poveča pravna varnost in znižajo 
stroški. Obveznost uporabnikov, da morajo 
hraniti informacije, relevantne za dostop in 
delitev koristi, bi bilo treba časovno 
omejiti, skladno s časovnim razponom za 
morebitno inovacijo.

skrbnostjo. Zato je treba določiti samo 
najosnovnejše značilnosti ukrepov za 
primerno skrbnost. To velja zlasti v 
primeru naslednikov, za katere bi morala 
obveznost primerne skrbnosti veljati samo 
v primerih, ko sta dostop in uporaba 
genskih virov takšnih uporabnikov enaka 
prvotnemu dostopu prvega uporabnika.
Obveznost uporabnikov, da morajo hraniti 
informacije, relevantne za dostop in delitev 
koristi, bi bilo treba časovno omejiti, 
skladno s časovnim razponom za 
morebitno inovacijo.

Or. en

Predlog spremembe 95
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Najboljše prakse, ki so jih razvili 
uporabniki, imajo pomembno vlogo pri 
prepoznavanju ukrepov za primerno 
skrbnost, ki so še posebej primerni za 
doseganje skladnosti s sistemom izvajanja 
Nagojskega protokola z visoko pravno 
varnostjo in nizkimi stroški. Uporabnikom 
bi bilo treba omogočiti nadgrajevanje 
obstoječih kodeksov ravnanja v zvezi z 
dostopom in delitvijo koristi, ki so bili 
razviti za akademski sektor in različne 
industrije. Zvezam uporabnikov bi bilo 
treba omogočiti, da Komisijo zaprosijo, naj 
odloči, ali se določena kombinacija 
postopkov, orodij ali mehanizmov, ki jo 
zveza nadzira, lahko prizna kot najboljša 
praksa. Pristojni organi držav članic bi 
morali upoštevati, da če uporabniki 
izvajajo priznane najboljše prakse, se s tem 

(16) Posamezne odločitve uporabnikov 
glede orodij in ukrepov, ki se uporabljajo 
za izvajanje potrebne skrbnosti, bi bilo 
treba podpreti s priznanjem najboljših 
praks. Najboljše prakse, ki so jih razvili 
uporabniki, imajo pomembno vlogo pri 
prepoznavanju ukrepov za primerno 
skrbnost, ki so še posebej primerni za 
doseganje skladnosti s sistemom izvajanja 
Nagojskega protokola z visoko pravno 
varnostjo in nizkimi stroški, prav tako kot 
dopolnilni ukrepi v podporo sektorskim 
kodeksom ravnanja in vzorčnim 
pogodbenim klavzulam. Uporabnikom bi 
bilo treba omogočiti nadgrajevanje 
obstoječih kodeksov ravnanja v zvezi z 
dostopom in delitvijo koristi, ki so bili 
razviti za akademski sektor in različne 
industrije. Zvezam uporabnikov bi bilo 
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zmanjša tveganje za uporabnikovo 
neizpolnjevanje zahtev, kar pa upravičuje 
zoževanje pregledov skladnosti. Enako bi 
moralo veljati za najboljše prakse, ki jih 
sprejme kolektiv pogodbenic Nagojskega 
protokola.

treba omogočiti, da Komisijo zaprosijo, naj 
odloči, ali se določena kombinacija 
postopkov, orodij ali mehanizmov, ki jo 
zveza nadzira, lahko prizna kot najboljša 
praksa. Pristojni organi držav članic bi 
morali upoštevati, da če uporabniki 
izvajajo priznane najboljše prakse, se s tem 
zmanjša tveganje za uporabnikovo 
neizpolnjevanje zahtev, kar pa upravičuje 
zoževanje pregledov skladnosti. Enako bi 
moralo veljati za najboljše prakse, ki jih 
sprejme kolektiv pogodbenic Nagojskega 
protokola.

Or. en

Predlog spremembe 96
Pavel Poc

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Uporabniki bi na določenih točkah 
verige dejavnosti, ki so sestavni del 
uporabe, morali izjaviti, da so ravnali s 
primerno skrbnostjo. Točke, primerne za 
take izjave, so točka, ko uporabnik prejme
javna sredstva za raziskovanje, točka, ko 
se zaprosi za dovoljenje za prodajo
izdelka, pridobljenega na podlagi genskih 
virov, ali, v primeru, da dovoljenje za
prodajo ni potrebno, čas, ko se izdelek trži.
Zlasti velja, da izjava, podana ob prošnji za 
dovoljenje za trženje, ne bi bila del samega 
postopka odobritve in bi bila naslovljena 
na pristojne organe, kot jih določa ta 
uredba.

(17) Uporabniki bi na določenih točkah 
verige dejavnosti morali izjaviti, da so 
ravnali s primerno skrbnostjo. Točke, 
primerne za take izjave, so točka, ko 
uporabnik prejme sredstva za raziskovanje, 
točka, ko uporabnik pri ustrezni 
nacionalni, regionalni ali mednarodni 
instituciji odda vlogo za pridobitev pravic 
intelektualne lastnine, točka, ko se zaprosi 
za dovoljenje za trženje izdelka, razvitega
na podlagi genskih virov, ali, v primeru, da 
dovoljenje za trženje ni potrebno, čas, ko 
se izdelek začne tržiti. Zlasti velja, da 
izjava, podana ob prošnji za dovoljenje za 
trženje, ne bi bila del samega postopka 
odobritve in bi bila naslovljena na pristojne 
organe, kot jih določa ta uredba.

Or. en
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Predlog spremembe 97
Pavel Poc

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Zbiranje genskih virov v naravi
večinoma izvajajo univerzitetni
raziskovalci ali zbiralci za nekomercialne 
namene. V veliki večini primerov in v 
skoraj vseh sektorjih se dostop do na novo 
zbranih genskih virov pridobi prek 
posrednikov, zbirk, ali agentov, ki 
pridobijo genske vire v tretjih državah.

(18) Zbiranje genskih virov v naravi 
izvajajo zasebni zbiralci in podjetja, 
pogosto za komercialne namene, ter 
akademski raziskovalci ali znanstvene 
ustanove za nekomercialne namene. V 
veliki večini primerov in v skoraj vseh 
sektorjih se dostop do na novo zbranih 
genskih virov pridobi prek posrednikov, 
zbirk ali agentov, ki pridobijo genske vire 
v tretjih državah.

Or. en

Obrazložitev

Treba je jasno razlikovati med javnimi in zasebnimi/komercialnimi zbiratelji; slednji v 
prvotnem besedilu niso omenjeni, čeprav so močno udeleženi v komercialni uporabi genskih 
virov.

Predlog spremembe 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Zbiranje genskih virov v naravi
večinoma izvajajo univerzitetni 
raziskovalci ali zbiralci za nekomercialne 
namene. V veliki večini primerov in v 
skoraj vseh sektorjih se dostop do na novo 
zbranih genskih virov pridobi prek 
posrednikov, zbirk, ali agentov, ki 
pridobijo genske vire v tretjih državah.

(18) Zbiranje genskih virov v naravi 
izvajajo podjetja s specializiranimi znanji 
na področja raziskav, nabiranja in 
pridobivanja, in sicer za komercialne 
namene in s komercialnim namenom, ter
univerzitetni raziskovalci ali zbiralci za 
nekomercialne namene. V veliki večini 
primerov in v skoraj vseh sektorjih se 
dostop do na novo zbranih genskih virov 
pridobi prek posrednikov, zbirk ali 
agentov, ki pridobijo genske vire v tretjih 
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državah, tako na komercialen kot na 
nekomercialen način.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z organizacijo TRAFFIC obstajajo številni primeri (evropskih) podjetij, ki v okviru 
raziskav in razvoja, vključno z živilskim sektorjem, sektorjem dišav in farmacevtskim 
sektorjem, neposredno ali prek posrednikov delujejo v državah dobaviteljicah in zagotavljajo 
komercialne namene za zbiranje genskih virov iz narave.

Predlog spremembe 99
Kriton Arsenis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Zbiranje genskih virov v naravi 
večinoma izvajajo univerzitetni 
raziskovalci ali zbiralci za nekomercialne 
namene. V veliki večini primerov in v 
skoraj vseh sektorjih se dostop do na novo 
zbranih genskih virov pridobi prek 
posrednikov, zbirk, ali agentov, ki 
pridobijo genske vire v tretjih državah.

(18) Zbiranje genskih virov v naravi 
večinoma izvajajo univerzitetni 
raziskovalci ali zbiralci za nekomercialne 
namene. V veliki večini primerov in v 
skoraj vseh sektorjih se dostop do na novo 
zbranih genskih virov pridobi prek 
posrednikov, zbirk, ali agentov, ki 
pridobijo genske vire v tretjih državah. Ta 
uredba bi morala zagotoviti, da vse 
udeležene strani upoštevajo določbe 
medsebojno dogovorjenih pogojev za 
začetni dostop, kar zadeva prenos na tretje 
stranke. V ta namen so tudi za posledično 
uporabo ali komercializacijo potrebni 
soglasje s predhodnim obveščanjem in 
vzajemno dogovorjeni pogoji.

Or. en

Predlog spremembe 100
Pavel Poc

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Zbirke so večji dobavitelji genskih 
virov in tradicionalnega znanja v zvezi z 
njimi, ki se uporabljajo v Uniji. Vzpostaviti 
je treba sistem zanesljivih zbirk Unije. Ta 
bi zagotavljal, da zbirke, vključene v 
register zanesljivih zbirk Unije, učinkovito 
izvajajo ukrepe za dobavo vzorcev genskih 
virov samo tretjim osebam z 
dokumentacijo, ki dokazuje zakonito 
pridobitev in vzpostavitev medsebojno 
dogovorjenih pogojev, če je to potrebno.
Sistem zanesljivih zbirk Unije bi moral 
znatno znižati tveganje uporabe nezakonito 
pridobljenih genskih virov v Uniji.
Pristojni organi držav članic bi preverili, ali 
zbirka izpolnjuje zahteve za priznanje kot
zanesljiva zbirka Unije. Za uporabnike, ki 
pridobijo genske vire iz zbirke, vključene v 
register Unije, bi štelo, da so pri iskanju 
vseh potrebnih informacij ravnali s 
primerno skrbnostjo. To bi bilo zlasti 
koristno za akademske raziskovalce ter 
mala in srednje velika podjetja.

(19) Zbirke so večji dobavitelji genskih 
virov in tradicionalnega znanja v zvezi z 
njimi, ki se uporabljajo v Uniji. Vzpostaviti 
je treba sistem registriranih zbirk Unije.
Ta bi zagotavljal, da zbirke, vključene v 
register registriranih zbirk Unije, 
učinkovito izvajajo ukrepe za dobavo 
vzorcev genskih virov tretjim osebam samo 
z dokumentacijo, ki dokazuje zakonito 
pridobitev in vzpostavitev medsebojno 
dogovorjenih pogojev, če je to potrebno.
Sistem registriranih zbirk Unije bi moral 
znatno znižati tveganje uporabe nezakonito 
pridobljenih genskih virov v Uniji.
Pristojni organi držav članic bi preverili, ali 
zbirka izpolnjuje zahteve za priznanje kot
registrirana zbirka Unije. Za uporabnike, 
ki pridobijo genske vire iz zbirke, 
vključene v register Unije, bi štelo, da so 
pri iskanju vseh potrebnih informacij 
ravnali s primerno skrbnostjo. To bi bilo 
zlasti koristno za akademske raziskovalce 
ter mala in srednje velika podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „zanesljiv“ je težka beseda, zato bi bil primernejši bolj nevtralen izraz, kot je na primer 
„registriran“.

Predlog spremembe 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Pristojni organi držav članic bi morali 
preveriti, ali uporabniki izpolnjujejo svoje 
obveznosti. V tem okviru bi morali 
pristojni organi sprejeti mednarodno 

(20) Pristojni organi držav članic bi morali 
preveriti, ali uporabniki izpolnjujejo svoje 
obveznosti. V tem okviru bi morali 
pristojni organi sprejeti mednarodno 
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priznana potrdila o skladnosti kot dokaz, da 
so bili zajeti genski zakonito pridobljeni in 
vzpostavljeni medsebojno dogovorjeni 
pogoji. Pristojni organi bi morali tudi
hraniti podatke o opravljenih pregledih, 
ustrezne informacije pa bi morale biti na 
voljo v skladu z Direktivo 2003/4/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
28. januarja 2003 o dostopu javnosti do 
informacij o okolju13.

priznana potrdila o skladnosti kot dokaz, da 
so bili zajeti genski viri zakonito 
pridobljeni in vzpostavljeni medsebojno 
dogovorjeni pogoji. Kadar mednarodno 
potrdilo ni na voljo, bi bilo treba sprejeti 
druge zakonsko sprejemljive oblike kot 
dokaz o skladnosti, da so bili zajeti genski 
viri zakonito pridobljeni in vzpostavljeni 
medsebojno dogovorjeni pogoji. Pristojni 
organi bi morali tudi hraniti podatke o 
opravljenih pregledih, ustrezne informacije 
pa bi morale biti na voljo v skladu z 
Direktivo 2003/4/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
28. januarja 2003 o dostopu javnosti do 
informacij o okolju13.

Or. en

Predlog spremembe 102
Kriton Arsenis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22 a) Unija bi morala izvajati načelo 
delitve koristi, kot je zapisano v členu 10 
Nagojskega protokola, dokler ne bo 
vzpostavljen svetovni večstranski 
mehanizem, predviden v protokolu. 
Dokler svetovni večstranski mehanizem 
delitve koristi ne bo vzpostavljen, bi bilo 
treba vzpostaviti sklad Unije za delitev 
koristi, ki bi zbiral prispevke iz naslova 
delitve koristi in jih namenjal za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti na 
svetovni ravni. V ta namen bi bilo treba v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije na Komisijo prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov za 
določitev podrobnih meril in pravil v zvezi 
z delitvijo koristi v primerih, kadar genski 
viri izhajajo iz območij, ki niso v sodni 
pristojnosti držav članic, kadar ni mogoče 
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določiti države izvora teh virov ali kadar 
ni mogoče podeliti ali pridobiti soglasja po 
predhodnem obveščanju. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, 
tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi 
morala pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da se 
ustrezni dokumenti istočasno, pravočasno 
in na ustrezen način predložijo 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 103
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Cilji te uredbe so zmanjšanje tveganja, 
da se nezakonito pridobljeni genski viri ali 
tradicionalno znanje v zvezi z njimi
uporabljajo v Uniji, ter podpora pošteni in 
pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz 
uporabe genskih virov ali tradicionalnega 
znanja v zvezi z genskimi viri na podlagi 
medsebojno dogovorjenih pogojev. Teh 
države članice ne morejo doseči same ter 
jih je zato zaradi njihovega obsega in 
zagotavljanja delovanja notranjega trga 
lažje uresničiti na ravni Unije. Unija lahko 
zato sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega okvirov, potrebnih za 
doseganje teh ciljev –

(28) Cilja te uredbe sta zmanjšanje 
tveganja, da se nezakonito pridobljeni 
genski viri uporabljajo v Uniji, ter podpora 
pošteni in pravični delitvi koristi, ki 
izhajajo iz uporabe genskih virov na 
podlagi medsebojno dogovorjenih pogojev.
Teh države članice ne morejo doseči same 
ter jih je zato zaradi njihovega obsega in 
zagotavljanja delovanja notranjega trga 
lažje uresničiti na ravni Unije. Unija lahko 
zato sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega okvirov, potrebnih za 
doseganje teh ciljev –

Or. en

Obrazložitev

Tradicionalno znanje je pristojnost držav članic in ga uredba ne bi smela obravnavati.
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Predlog spremembe 104
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa pravila, ki urejajo dostop 
in delitev koristi v zvezi z genskimi viri ter 
tradicionalno znanje v zvezi z njimi v
skladu z določbami Nagojskega protokola 
o dostopu do genskih virov ter pošteno in
pravično delitev koristi, ki izvirajo iz 
njihove uporabe, h Konvenciji o biološki 
raznovrstnosti (Nagojski protokol).

Ta uredba določa pravila, ki urejajo
skladnost z dostopom in delitvijo koristi v 
zvezi z genskimi viri v skladu z določbami 
Nagojskega protokola o dostopu do 
genskih virov ter pošteni in pravični delitvi
koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, h 
Konvenciji o biološki raznovrstnosti
(Nagojski protokol).

Or. en

Obrazložitev

Nagojski protokol ima dva stebra: steber o dostopu do genskih virov in steber o izpolnjevanju 
obveznosti uporabnikov. Področje uporabe te uredbe pa nista sama dostopa in delitev koristi, 
temveč prej to, kako bodo uporabniki izpolnjevali ustrezne določbe, ki jih določa Nagojski 
protokol.

Predlog spremembe 105
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa pravila, ki urejajo dostop 
in delitev koristi v zvezi z genskimi viri ter
tradicionalno znanje v zvezi z njimi v 
skladu z določbami Nagojskega protokola 
o dostopu do genskih virov ter pošteno in
pravično delitev koristi, ki izvirajo iz 
njihove uporabe, h Konvenciji o biološki 
raznovrstnosti (Nagojski protokol).

Ta uredba določa pravila, ki urejajo
skladnost z dostopom in delitvijo koristi v 
zvezi z genskimi viri ter tradicionalnim 
znanjem, povezanim z genskimi viri, v 
skladu z določbami Nagojskega protokola 
o dostopu do genskih virov ter pošteni in
pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz 
njihove uporabe, h Konvenciji o biološki 
raznovrstnosti (Nagojski protokol).
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Or. en

Predlog spremembe 106
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa pravila, ki urejajo dostop 
in delitev koristi v zvezi z genskimi viri ter
tradicionalno znanje v zvezi z njimi v 
skladu z določbami Nagojskega protokola 
o dostopu do genskih virov ter pošteno in
pravično delitev koristi, ki izvirajo iz 
njihove uporabe, h Konvenciji o biološki 
raznovrstnosti (Nagojski protokol).

Ta uredba določa pravila, ki urejajo
skladnost z dostopom in delitvijo koristi v 
zvezi z genskimi viri ter tradicionalnim 
znanjem, povezanim z genskimi viri, v 
skladu z določbami Nagojskega protokola 
o dostopu do genskih virov ter pošteni in
pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz 
njihove uporabe, h Konvenciji o biološki 
raznovrstnosti (Nagojski protokol).

Or. en

Obrazložitev

Nagojski protokol ima dva stebra: steber o dostopu do genskih virov in steber o izpolnjevanju 
obveznosti uporabnikov, kot je določeno tudi v obrazložitvenem memorandumu k predlogu 
Komisije. Področje uporabe te uredbe pa nista sama dostopa in delitev koristi, temveč prej to, 
kako bodo uporabniki izpolnjevali ustrezne določbe, ki jih določa Nagojski protokol.

Predlog spremembe 107
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa pravila, ki urejajo dostop 
in delitev koristi v zvezi z genskimi viri ter
tradicionalno znanje v zvezi z njimi v 
skladu z določbami Nagojskega protokola 
o dostopu do genskih virov ter pošteno in
pravično delitev koristi, ki izvirajo iz 
njihove uporabe, h Konvenciji o biološki 

Ta uredba določa pravila, ki urejajo
ustrezen dostop in delitev koristi v zvezi z 
genskimi viri ter tradicionalnim znanjem, 
povezanim z genskimi viri, v skladu z 
določbami Nagojskega protokola o dostopu 
do genskih virov ter pošteni in pravični 
delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove 
uporabe, h Konvenciji o biološki 
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raznovrstnosti (Nagojski protokol). raznovrstnosti (Nagojski protokol).

Or. de

Predlog spremembe 108
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja za genske vire, nad 
katerimi članice izvršujejo suverene 
pravice, in tradicionalno znanje v zvezi z 
njimi, do katerih se dostopa po začetku 
veljavnosti Nagojskega protokola za Unijo.
Uporablja se tudi za koristi, ki izvirajo iz 
uporabe takih genskih virov, in 
tradicionalno znanje v zvezi z genskimi 
viri.

Ta uredba se uporablja za genske vire, nad 
katerimi članice izvršujejo suverene 
pravice in do katerih se dostopa po začetku 
veljavnosti Nagojskega protokola za Unijo.
Uporablja se tudi za koristi, ki izvirajo iz 
uporabe takih genskih virov.

Or. en

Obrazložitev

Tradicionalno znanje je pristojnost držav članic in ga uredba ne bi smela obravnavati.

Predlog spremembe 109
Kriton Arsenis

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja za genske vire, nad 
katerimi članice izvršujejo suverene 
pravice, in tradicionalno znanje v zvezi z 
njimi, do katerih se dostopa po začetku 
veljavnosti Nagojskega protokola za Unijo.
Uporablja se tudi za koristi, ki izvirajo iz 
uporabe takih genskih virov, in 
tradicionalno znanje v zvezi z genskimi 

Ta uredba se uporablja za genske vire in 
tradicionalno znanje v zvezi z njimi, do 
katerih se dostopa ali ki se uporabljajo 
znotraj in zunaj pristojnosti držav izvora
po začetku veljavnosti Nagojskega 
protokola za Unijo. Uporablja se tudi za 
koristi, ki izvirajo iz uporabe takih genskih 
virov, in tradicionalno znanje v zvezi z 
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viri. genskimi viri ter za posledične vrste 
uporab in komercializacijo.

Or. en

Obrazložitev

Dejstvo je, da so velike količine genskih virov na voljo zunaj pristojnosti njihovih držav izvora 
v obliki blaga, s katerim se prosto trguje. Toda predvideni namen izvoza teh genskih virov je
trgovina z blagom, in ne to, da se uporabljajo kot genski viri. Zato je treba zagotoviti, da 
področje uporabe te uredbe zajema uporabo in delitev koristi genskih virov, do katerih se 
dostopa zunaj pristojnosti njihove države izvora.

Predlog spremembe 110
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba ne velja za genske vire, za 
katere dostop in delitev koristi upravlja 
poseben mednarodni instrument, katerega
pogodbenica je Unija.

Ta uredba ne velja za genske vire, za katere 
dostop in delitev koristi upravljajo posebni
mednarodni instrumenti, katerih
pogodbenica je Unija.

Or. de

Predlog spremembe 111
Gaston Franco

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba ne velja za genske vire, za 
katere dostop in delitev koristi upravlja 
poseben mednarodni instrument, katerega 
pogodbenica je Unija.

Ta uredba ne velja za genske vire iz držav,
ki niso podpisnice Nagojskega protokola 
in ki nimajo zakonodaje o dostopu v 
skladu z zahtevami Nagojskega protokola. 
Ta uredba tudi ne velja za genske vire, ki 
so na voljo kot blago ter za katere dostop 
in delitev koristi upravlja poseben 
mednarodni instrument, katerega 
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pogodbenica je Unija. Ustrezno bi bilo 
treba upoštevati koristno in zadevno 
tekoče delo ali prakse v okviru drugih 
mednarodnih organizacij, če podpirajo 
cilje konvencije in tega protokola ter niso 
v nasprotju z njimi.

Or. en

Obrazložitev

Razjasniti bi bilo treba področje uporabe te uredbe, zlasti glede statusa blaga: blago, ki je na 
voljo po običajnih trgovinskih poteh brez kakršnih koli omejitev, bi moralo biti še naprej na 
voljo brez omejitev in zato izrecno izvzeto iz osnutka uredbe. Poleg tega bi bilo treba drugi 
odstavek člena 2 osnutka uredbe razširiti, da bi zajel tudi vse tekoče delo ali prakse, kot je 
opisano v členu 4.3 Nagojskega protokola.

Predlog spremembe 112
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaradi posebnega značaja biotske 
raznolikosti v kmetijstvu, njenih značilnih 
lastnosti in težav, ki zahtevajo posebne 
rešitve, ta uredba ne velja za genske vire 
za prehrano in kmetijstvo, če spadajo v 
področje uporabe obstoječih ali 
prihodnjih specializiranih instrumentov v 
skladu s členi 4, 8c, 19 in 20 Nagojskega 
protokola.

Or. de

Predlog spremembe 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)



PE513.008v01-00 26/67 AM\937380SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Opredelitev kataloga: genske 
kataloge tvorijo posamezni osebki, ki 
pripadajo določenim vrstam. Nadalje so 
pomembne lokalne populacije (domače 
sorte, ekotipi, endemiti, sorte ali celo 
podvrste). Genski katalogi zahtevajo 
zaradi sledljivosti nepristransko metodo 
identifikacije s črtno kodo, ki bi morala 
temeljiti na tehnologijah določanja 
zaporedja DNK.

Or. en

Predlog spremembe 114
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) „komercializacija“ pomeni prvo 
dajanje izdelka na trg Skupnosti;

Or. en

Obrazložitev

V zvezi z izrazom „komercializacija“ je potrebna pravna jasnost; predlagana opredelitev je v 
skladu z opredelitvijo „dajanja na trg“ v raznih dokumentih zakonodaje EU, kot so Uredba o 
kozmetičnih izdelkih (ES) št. 1223/2009 ter predloga uredb za varnost proizvodov za 
potrošnike oziroma za nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov.

Predlog spremembe 115
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Pojem sledljivosti: genske snovi je 
treba opredeliti na molekularni ravni z 
zadostno ločljivostjo , ki omogoča 
nedvoumno identifikacijo izvora in 
namena. Čeprav protokol o sledljivosti 
zahteva ustrezno zaporedje dogodkov ali 
uporab za vsako snov, je za sledljivost 
vsake genske snovi potrebna določitev 
prstnega odtisa na ravni DNK.

Or. en

Predlog spremembe 116
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „dostop“ pomeni pridobitev genskih 
virov ali tradicionalnega znanja v zvezi z 
njimi v pogodbenici Nagojskega protokola 
v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo 
o dostopu in delitvi koristi ali regulativnimi 
zahtevami navedene pogodbenice;

(4) „dostop“ pomeni pridobitev genskih 
virov v pogodbenici Nagojskega protokola 
v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo 
o dostopu in delitvi koristi ali regulativnimi 
zahtevami navedene pogodbenice;

Or. en

Obrazložitev

Tradicionalno znanje je pristojnost držav članic in ga uredba ne bi smela obravnavati.

Predlog spremembe 117
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „uporabnik“ pomeni fizično ali pravno 
osebo, ki uporablja genske vire ali 
tradicionalno znanje v zvezi z njimi;

(5) „uporabnik“ pomeni fizično ali pravno 
osebo, ki uporablja genske vire;

Or. en

Obrazložitev

Tradicionalno znanje je pristojnost držav članic in ga uredba ne bi smela obravnavati.

Predlog spremembe 118
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „medsebojno dogovorjeni pogoji“ 
pomeni pogodbeni dogovor, sklenjen med 
dobaviteljem genskih virov ali 
tradicionalnega znanja v zvezi z njimi in 
uporabnikom teh virov in znanja, ki določa 
posebne pogoje za pošteno in pravično 
delitev koristi, ki izvirajo iz takšne 
uporabe, in lahko vključuje tudi dodatne 
pogoje za uporabo takih sredstev ali 
znanja;

(7) „medsebojno dogovorjeni pogoji“ 
pomeni pogodbeni dogovor, sklenjen med 
dobaviteljem genskih virov in 
uporabnikom teh virov, ki določa posebne 
pogoje za pošteno in pravično delitev 
koristi, ki izvirajo iz takšne uporabe, in 
lahko vključuje tudi dodatne pogoje za 
uporabo takih virov;

Or. en

Obrazložitev

Tradicionalno znanje je pristojnost držav članic in ga uredba ne bi smela obravnavati.

Predlog spremembe 119
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „tradicionalno znanje v zvezi z 
genskimi viri“ pomeni tradicionalno 
znanje, ki ga ima avtohtona ali lokalna 
skupnost in ki je pomembno za uporabo 
genskih virov ter je kot tako opisano v 
medsebojnih dogovorjenih pogojih, ki 
veljajo za uporabo genskih virov;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Tradicionalno znanje je pristojnost držav članic in ga uredba ne bi smela obravnavati.

Predlog spremembe 120
Kriton Arsenis

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8 a) „nezakonito pridobljeni genski viri“ 
pomeni genske vire in tradicionalno 
znanje, povezano z genskimi viri, 
pridobljene v nasprotju z veljavno 
mednarodno in nacionalno zakonodajo 
ali regulativnimi zahtevami o dostopu in 
delitvi koristi v državi izvora ali z 
veljavnimi običajnimi zakoni, protokoli in 
postopki avtohtonih in lokalnih skupnosti;

Or. en

Obrazložitev

To besedilo je v skladu s členom 12 Nagojskega protokola. Veljavnega soglasja po 
predhodnem obvestilu za dostop do tradicionalnega znanja ni mogoče pridobiti v nasprotju z 
veljavnimi običajnimi zakoni, protokoli in postopki avtohtonih ljudstev in lokalnih skupnosti, 
ki jih morajo nacionalni organi upoštevati pri izvajanju protokola.
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Predlog spremembe 121
Kriton Arsenis

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8 b) „biopiratstvo“ pomeni uporabo ali 
posledično komercializacijo nezakonito 
pridobljenih genskih virov ali proizvodov 
iz teh virov ali z njimi povezanega 
tradicionalnega znanja;

Or. en

Predlog spremembe 122
Gaston Franco

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12 a) „blago“ pomeni za namene te 
uredbe genski vir, s katerim se prosto 
trguje kot s komercialnim izdelkom;

Or. en

Obrazložitev

Kot dopolnitev predloga spremembe 1 (člen 2), ki pojasni, da bi moralo biti blago, ki je na 
voljo po običajnih trgovinskih poteh brez kakršnih koli omejitev, še naprej na voljo brez 
omejitev, in zato izrecno izvzeto iz osnutka uredbe, predlagamo, da se doda opredelitev 
„blaga“.

Predlog spremembe 123
Gaston Franco

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 12 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12 b) „raziskave in razvoj“ pomeni 
preiskovanje in preučevanje genske in 
biokemijske sestave genskih virov, da bi se 
opredelila dejstva in sprejeli zaključki, 
vključno z ustvarjanjem inovacij in 
praktičnih načinov uporabe. To ne zajema 
znanstvenega dela, ki se izvaja zaradi 
skladnosti z regulativnimi zahtevami v 
zvezi z zdravjem in varnostjo;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev „raziskav in razvoja“ bi bilo treba uporabljati v okviru Nagojskega protokola. 
Vendar je treba dodati stavek, da se prepreči morebitno napačno razlaganje opredelitve ali 
zamenjave s preskusi ali študijami, ki se izvajajo za izpolnjevanje regulativnih zahtev v zvezi z 
zdravjem in varnostjo.

Predlog spremembe 124
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Uporabniki ravnajo s primerno 
skrbnostjo, da zagotovijo, da je bil dostop 
do genskih virov in tradicionalnega 
znanja v zvezi z njimi v skladu z veljavno 
zakonodajo o dostopu in delitvi koristi ali 
regulativnimi zahtevami, ter, kjer je 
primerno, da se koristi pošteno in pravično 
delijo na podlagi medsebojno dogovorjenih 
pogojev. Uporabniki iščejo, hranijo in 
svojim naslednikom prenašajo določene 
informacije, ki so relevantne za dostop in 
delitev koristi.

1. Uporabniki ravnajo s primerno 
skrbnostjo, da zagotovijo, da je bil dostop 
do genskih virov izveden v skladu z 
veljavno zakonodajo ali regulativnimi 
zahtevami o dostopu in delitvi koristi, ter, 
kjer je primerno, da se koristi pošteno in 
pravično delijo na podlagi medsebojno 
dogovorjenih pogojev. Uporabniki iščejo, 
hranijo in svojim naslednikom prenašajo 
določene informacije, ki so relevantne za 
dostop in delitev koristi.

Or. en
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Obrazložitev

Tradicionalno znanje je pristojnost držav članic in ga uredba ne bi smela obravnavati.

Predlog spremembe 125
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Nezakonito pridobljeni genski viri so 
v Uniji prepovedani.

Or. en

Obrazložitev

Sistem potrebne skrbnosti, ki ga uvaja Komisija, mora spremljati splošna prepoved 
nezakonite uporabe genskih virov. To obrne dokazno breme, kot velja že v primeru nezakonito 
pridobljenega lesa (Uredba (EU) št. 995/2010) ter nezakonitega, neprijavljenega in 
nereguliranega ribolova, kar olajša sodni postopek, ustreznim pristojnim nacionalnim 
organom pa izvrševanje.

Predlog spremembe 126
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Ravnanje s primerno skrbnostjo iz 
odstavka 1 ne velja za nadaljnje uporabe 
izdelka, proizvedenega iz izvornega vira, 
(npr. rastlinska vrsta), če gre pri izdelku 
za uporaben genski vir.

Or. de

Predlog spremembe 127
Kriton Arsenis
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Za genske vire, ki izhajajo iz območij 
zunaj nacionalne pristojnosti, ali kadar 
države izvora ni mogoče določiti ali kadar 
ni mogoče podeliti ali pridobiti soglasja po 
predhodnem obveščanju, novi uporabniki 
zagotovijo rezultat na podlagi delitve 
koristi skladu Unije za delitev koristi, ki je 
namenjen ohranjanju biotske 
raznovrstnosti na svetovni ravni, dokler 
ne bo v skladu s členom 10 Nagojskega 
protokola ustanovljen večstranski 
mehanizem delitve koristi na svetovni 
ravni.

Or. en

Predlog spremembe 128
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) datumu in kraju dostopa do genskih 
virov in tradicionalnega znanja v zvezi s 
takimi viri;

(1) datumu in kraju dostopa do genskih 
virov;

Or. en

Obrazložitev

Tradicionalno znanje je pristojnost držav članic in ga uredba ne bi smela obravnavati.

Predlog spremembe 129
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) mednarodno priznanem potrdilu o 
skladnosti v primeru genskih virov, 
pridobljenih od pogodbenic Nagojskega 
protokola, ki imajo reguliran dostop do 
svojih genskih virov v skladu s členom 6 
Nagojskega protokola, ali

Or. en

Predlog spremembe 130
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) opisu genskih virov ali tradicionalnega 
znanja v zvezi s takimi uporabljenimi viri, 
vključno z razpoložljivimi edinstvenimi 
identifikatorji;

(2) opisu uporabljenih genskih virov, 
vključno z razpoložljivimi edinstvenimi 
identifikatorji;

Or. en

Obrazložitev

Tradicionalno znanje je pristojnost držav članic in ga uredba ne bi smela obravnavati.

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

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) viru, iz katerega so bili viri ali znanje 
neposredno pridobljeni, ter naslednjih 

(3) viru, iz katerega so bili viri ali znanje 
neposredno pridobljeni;
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uporabnikih genskih virov ali 
tradicionalnega znanja v zvezi s takimi 
viri;

Or. de

Predlog spremembe 132
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) dostopu do odločitev in medsebojno 
dogovorjenih pogojev, kadar je to 
primerno;

(5) dovoljenjih za dostop in medsebojno 
dogovorjenih pogojih, kadar je to 
primerno;

Or. de

Predlog spremembe 133
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) dostopu do odločitev in medsebojno 
dogovorjenih pogojev, kadar je to 
primerno;

(5) dovoljenjih za dostop in medsebojno 
dogovorjenih pogojih, kadar je to 
primerno;

Or. en

Predlog spremembe 134
Pavel Poc

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a – točka 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) dostopu do odločitev in medsebojno 
dogovorjenih pogojev, kadar je to 
primerno;

(5) dovoljenjih za dostop in medsebojno 
dogovorjenih pogojih, kadar je to 
primerno;

Or. en

Obrazložitev

Izraz „dovoljenje“ se uporablja v Nagojskem protokolu in tudi v besedilu uredbe. Zato je 
primerno uskladiti izraze, da ne pride do zmešnjave.

Predlog spremembe 135
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) dostopu do odločitev in medsebojno 
dogovorjenih pogojev, kadar je to 
primerno;

(5) dovoljenjih za dostop in medsebojno 
dogovorjenih pogojih, kadar je to 
primerno;

Or. en

Predlog spremembe 136
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pridobijo ustrezno dovoljenje za dostop, 
vzpostavijo medsebojno dogovorjene 
pogoje ali prekinejo uporabo, če se zdi, da 
dostop ni bil v skladu z veljavno 
zakonodajo o dostopu in delitvi koristi ali 
regulativnimi zahtevami.

(c) pridobijo ustrezno dovoljenje za dostop, 
vzpostavijo medsebojno dogovorjene 
pogoje, če se zdi, da dostop ni bil v skladu 
z veljavno zakonodajo ali regulativnimi 
zahtevami o dostopu in delitvi koristi.

Or. de
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Predlog spremembe 137
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za uporabnike, ki so pridobili genski vir 
iz zbirke, navedene v registru zanesljivih 
zbirk Unije iz člena 5(1), se šteje, da so pri 
iskanju informacij o dostopu in delitvi 
koristi za genske vire ter tradicionalnem 
znanju v zvezi z genskimi viri ravnali s 
primerno skrbnostjo.

4. Za uporabnike, ki so pridobili genski vir 
iz zbirke, navedene v registru zanesljivih 
zbirk Unije iz člena 5(1), se šteje, da so pri 
iskanju informacij o dostopu in delitvi 
koristi za genske vire ravnali s primerno 
skrbnostjo.

Or. en

Obrazložitev

Tradicionalno znanje je pristojnost držav članic in ga uredba ne bi smela obravnavati.

Predlog spremembe 138
Pavel Poc

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za uporabnike, ki so pridobili genski vir 
iz zbirke, navedene v registru zanesljivih
zbirk Unije iz člena 5(1), se šteje, da so pri 
iskanju informacij o dostopu in delitvi 
koristi za genske vire ter tradicionalnem 
znanju v zvezi z genskimi viri ravnali s 
primerno skrbnostjo.

4. Za uporabnike, ki so pridobili genski vir 
iz zbirke, navedene v registru zbirk Unije 
iz člena 5(1), se šteje, da so pri iskanju 
informacij o dostopu in delitvi koristi za 
genske vire ter tradicionalnem znanju v 
zvezi z genskimi viri ravnali s primerno 
skrbnostjo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe v zvezi z izrazom „registrirane zbirke Unije“ upošteva prejšnje predloge 
sprememb, predlagane pri uvodni izjavi 19.
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Predlog spremembe 139
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Esther de 
Lange

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Obveznosti iz odstavkov 1 do 3 veljajo 
za naslednike samo v primerih, ko 
dostopajo do genskih virov in jih 
uporabljajo na enak način kot prvotni 
uporabnik.

Or. de

Predlog spremembe 140
Sophie Auconie

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Če je bil genski vir vključen v novo 
rastlinsko sorto, dano na trg, obveznosti iz 
odstavkov 1 do 3 ne veljajo za uporabnike 
te nove rastlinske sorte. Obveznosti prvega 
uporabnika, ki je vključil genski vir, so 
torej opuščene.

Or. fr

Obrazložitev

Člen 4 ni prilagojen raziskavam v sektorju semen. Žlahtnitelji za ustvarjanje nove rastlinske 
sorte uporabljajo genske vire (skupaj z rastlinskimi sortami, ki se tržijo), zato zanje velja ta 
uredba. Ker se bo upoštevanje protokola s strani žlahtniteljev preverjalo že pri dajanju na 
trg, je treba oprostiti vseh obveznosti tiste, ki sorto, ki se trži, uporabljajo za raziskave.

Predlog spremembe 141
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 črtano
Zanesljive zbirke Unije
1. Komisija vzpostavi in vodi register 
zanesljivih zbirk Unije. Ta register je na 
spletu, enostavno dostopen za uporabnike, 
ter vključuje zbirke genskih virov, ki 
izpolnjujejo merila za zanesljive zbirke 
Unije.
2. Vsaka država članica na zahtevo zbirke 
pod njeno jurisdikcijo prouči možnost 
vključitve te zbirke v register zanesljivih 
zbirk Unije. Država članica po 
preverjanju, da zbirka izpolnjuje merila iz 
odstavka 3, nemudoma obvesti Komisijo o 
imenu, kontaktnih podatkih in vrsti 
zbirke. Komisija tako prejete informacije 
nemudoma vključi v register zanesljivih 
zbirk Unije.
3. Da se zbirka vključi v register 
zanesljivih zbirk Unije, lastnik zbirke 
dokaže njeno zmožnost, da:
(a) uporablja standardizirane postopke za 
izmenjavo vzorcev genskih virov in s tem 
povezanih informacij z drugimi zbirkami 
ter za zagotavljanje vzorcev genskih virov 
in s tem povezanih informacij tretjim 
osebam za njihovo uporabo;
(b) zagotavlja vzorce genskih virov in z 
njimi povezane informacije tretjim 
osebam za njihovo uporabo le z 
dokumentacijo dokazil, da so viri in 
informacije pridobljeni v skladu z 
veljavnimi zakonskimi zahtevami in, kjer 
je to primerno, medsebojno dogovorjenimi 
pogoji za pošteno in pravično delitev 
koristi;
(c) vodi evidenco vseh vzorcev genskih 
virov in z njimi povezanih informacij, 
dobavljenih tretjim osebam za njihovo 
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uporabo;
(d) vzpostavi ali uporabi edinstvene 
identifikatorje za vzorce genskih virov, 
dobavljenih tretjim osebam;
(e) uporabi ustrezna orodja za sledenje in 
spremljanje izmenjave vzorcev genskih 
virov in z njimi povezanih informacij z 
drugimi zbirkami.
4. Države članice redno preverjajo, da 
vsaka zbirka pod njihovo jurisdikcijo, ki je 
vključena v register zanesljivih zbirk 
Unije, učinkovito uporablja ukrepe iz 
odstavka 3.
Države članice nemudoma obvestijo 
Komisijo, če zbirka pod njihovo 
jurisdikcijo, ki je vključena v register 
Unije, ni več v skladu z odstavkom 3.
5. Kjer obstaja dokaz, da zbirka, vključena 
v register zanesljivih zbirk Unije, ne 
uporablja ukrepov iz odstavka 3, zadevna 
država članica v dialogu z lastnikom 
zadevne zbirke nemudoma opredeli 
sanacijske ukrepe.
Komisija odstrani zbirko iz registra 
zanesljivih zbirk Unije, če je bilo zlasti na 
podlagi informacij, predloženih v skladu z 
odstavkom 4, ugotovljeno, da se zbirka, 
vključena v register zanesljivih zbirk 
Unije, sooča s pomembnimi ali trajnimi 
težavami pri doseganju skladnosti z 
odstavkom 3.
6. Komisija je pooblaščena, da sprejme 
izvedbene akte, s katerimi se vzpostavijo 
postopki za izvajanje odstavkov 1 do 5 
tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo 
v skladu s postopkom pregleda iz člena 
15(2).

Or. en

Predlog spremembe 142
Pavel Poc
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Predlog uredbe
Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Zanesljive zbirke Unije Registrirane zbirke Unije

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe v zvezi z izrazom „registrirane zbirke Unije“ upošteva prejšnje predloge 
sprememb, predlagane pri uvodni izjavi 19.

Predlog spremembe 143
Pavel Poc

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija vzpostavi in vodi register
zanesljivih zbirk Unije. Ta register je na 
spletu, enostavno dostopen za uporabnike,
ter vključuje zbirke genskih virov, ki 
izpolnjujejo merila za zanesljive zbirke 
Unije.

1. Komisija vzpostavi in vodi register zbirk 
Unije. Ta register je na spletu, enostavno 
dostopen za uporabnike ter vključuje 
zbirke genskih virov, ki izpolnjujejo merila 
za registrirane zbirke Unije.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe v zvezi z izrazom „registrirane zbirke Unije“ upošteva prejšnje predloge 
sprememb, predlagane pri uvodni izjavi 19.

Predlog spremembe 144
Pavel Poc

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica na zahtevo zbirke 2. Vsaka država članica na zahtevo
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pod njeno jurisdikcijo prouči možnost 
vključitve te zbirke v register zanesljivih
zbirk Unije. Država članica po preverjanju, 
da zbirka izpolnjuje merila iz odstavka 3, 
nemudoma obvesti Komisijo o imenu, 
kontaktnih podatkih in vrsti zbirke.
Komisija tako prejete informacije 
nemudoma vključi v register zanesljivih 
zbirk Unije.

imetnika zbirke pod njeno jurisdikcijo 
prouči možnost vključitve te zbirke ali 
njenega dela v register zbirk Unije. Država 
članica po preverjanju, da zbirka izpolnjuje 
merila iz odstavka 3, nemudoma obvesti 
Komisijo o imenu, kontaktnih podatkih in 
vrsti zbirke. Komisija tako prejete 
informacije nemudoma vključi v
registrirane zbirke Unije.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani dodatek „ali njenega dela“ je odraz dejstva, da bi le majhen del obstoječih javnih 
zbirk lahko izpolnil zahteve, ki jih določa uredba za zanesljive/registrirane zbirke Unije. 
Predlog spremembe v zvezi z izrazom „registrirane zbirke Unije“ upošteva prejšnje predloge 
sprememb, predlagane pri uvodni izjavi 19.

Predlog spremembe 145
Pavel Poc

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Da se zbirka vključi v register 
zanesljivih zbirk Unije, lastnik zbirke 
dokaže njeno zmožnost, da:

3. Da se zbirka vključi v register 
zanesljivih zbirk Unije, lastnik zbirke v 
zvezi z osebki, do katerih se dostopa v 
skladu s členom 2 te uredbe, dokaže njeno 
zmožnost, da:

Or. en

Obrazložitev

S takšno omejitvijo tega, kar zajema člen 5, bi določbe člena 4(4) izpolnjevali samo vzorci, do 
katerih se dostopa po začetku veljavnosti Nagojskega protokola.

Predlog spremembe 146
Pavel Poc
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Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice redno preverjajo, da vsaka 
zbirka pod njihovo jurisdikcijo, ki je 
vključena v register zanesljivih zbirk 
Unije, učinkovito uporablja ukrepe iz 
odstavka 3.

Države članice redno preverjajo, da vsaka 
zbirka pod njihovo jurisdikcijo, ki je 
vključena v register zbirk Unije, učinkovito 
uporablja ukrepe iz odstavka 3.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe v zvezi z izrazom „registrirane zbirke Unije“ upošteva prejšnje predloge 
sprememb, predlagane pri uvodni izjavi 19.

Predlog spremembe 147
Pavel Poc

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kjer obstaja dokaz, da zbirka, vključena v 
register zanesljivih zbirk Unije, ne 
uporablja ukrepov iz odstavka 3, zadevna 
država članica v dialogu z lastnikom 
zadevne zbirke nemudoma opredeli 
sanacijske ukrepe.

Kjer obstaja dokaz, da zbirka, vključena v 
register zbirk Unije, ne uporablja ukrepov 
iz odstavka 3, zadevna država članica v 
dialogu z lastnikom zadevne zbirke 
nemudoma opredeli sanacijske ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe v zvezi z izrazom „registrirane zbirke Unije“ upošteva prejšnje predloge 
sprememb, predlagane pri uvodni izjavi 19.

Predlog spremembe 148
Pavel Poc

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija odstrani zbirko iz registra
zanesljivih zbirk Unije, če je bilo zlasti na 
podlagi informacij, predloženih v skladu z 
odstavkom 4, ugotovljeno, da se zbirka, 
vključena v register zanesljivih zbirk 
Unije, sooča s pomembnimi ali trajnimi 
težavami pri doseganju skladnosti z 
odstavkom 3.

Komisija odstrani zbirko iz registra zbirk 
Unije, če je bilo zlasti na podlagi 
informacij, predloženih v skladu z 
odstavkom 4, ugotovljeno, da se zbirka, 
vključena v register zbirk Unije, sooča s 
pomembnimi ali trajnimi težavami pri 
doseganju skladnosti z odstavkom 3.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe v zvezi z izrazom „registrirane zbirke Unije“ upošteva prejšnje predloge 
sprememb, predlagane pri uvodni izjavi 19.

Predlog spremembe 149
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija je pooblaščena, da sprejme 
izvedbene akte, s katerimi se vzpostavijo 
postopki za izvajanje odstavkov 1 do 5 tega 
člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
15(2).

6. Komisija sprejme izvedbene akte, s 
katerimi določi postopke za izvajanje 
odstavkov 1 do 5 tega člena in predvidi 
postopke za registracijo zbirk v tretjih 
državah, ki izpolnjujejo merila za 
zanesljive zbirke Unije, da bi podprla 
globalno izvajanje Nagojskega protokola.
Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 15(2).

Or. en

Obrazložitev

Predlog za zanesljive zbirke bi moral vključevati mehanizem, ki bi državam članicami in 
Komisiji omogočal upoštevanje možnosti uporabe tega elementa za zbirke zunaj EU. Iz tega 
je razvidno partnerstvo, ki obstaja med zbirkami, in to bo podprlo mednarodno sodelovanje.



AM\937380SL.doc 45/67 PE513.008v01-00

SL

Predlog spremembe 150
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija je pooblaščena, da sprejme 
izvedbene akte, s katerimi se vzpostavijo 
postopki za izvajanje odstavkov 1 do 5 tega 
člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
15(2).

6. Komisija je pooblaščena, da sprejme 
izvedbene akte, s katerimi določi postopke
za izvajanje odstavkov 1 do 5 tega člena in 
predvidi postopke za registracijo zbirk v 
tretjih državah, ki izpolnjujejo merila za 
zanesljive zbirke Unije, da bi podprla 
globalno izvajanje Nagojskega protokola.
Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 15(2).

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe ne potrebuje obrazložitve, vendar prihaja iz stalnega predstavništva. 
Imeli so še dva druga predloga spremembe, vendar bi povzročila izključitev celotnega 
kmetijskega sektorja. To gotovo ne more biti namen – še zlasti ker ni mogoče zagotovo vedeti, 
kakšne posledice bi imelo izvzetje tako velikega sektorja. Morda bi bilo bolje predloga 
sprememb vključiti v predloge Sveta: v tem primeru ju je vedno možno podpreti v okviru 
tristranskih pogovorov.

Predlog spremembe 151
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija določi nacionalno kontaktno 
točko za dostop in delitev koristi, ki je 
odgovorna za zagotavljanje informacij 
prosilcem, ki želijo dostop do genskih 
virov in tradicionalnega znanja v zvezi s 
takimi viri v Uniji, in za stike s 
sekretariatom Konvencije o biološki 
raznovrstnosti.

3. Komisija določi kontaktno točko za 
dostop in delitev koristi, ki je odgovorna za 
zagotavljanje informacij prosilcem, ki 
želijo dostop do genskih virov v Uniji, in 
za stike s sekretariatom Konvencije o 
biološki raznovrstnosti.
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Or. en

Obrazložitev

Tradicionalno znanje je pristojnost držav članic in ga uredba ne bi smela obravnavati.

Predlog spremembe 152
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – točka 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Kontaktna točka, ki jo določi Komisija 
v točki 3, zagotovi posvetovanje z 
ustreznimi organi Unije, ustanovljenimi 
na podlagi Uredbe (ES) št. 338/97, in 
nacionalnimi organi, ki izvajajo Uredbo 
(ES) št. 338/97.

Or. en

Obrazložitev

Uredba Sveta (ES) št. 338/97 „o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko 
ureditvijo trgovine z njimi“ je na splošno znana kot Uredba EU o trgovini s prosto živečimi 
živalskimi in rastlinskimi vrstami. Vzpostavitev mehanizma, ki bi zagotovil učinkovito 
usklajevanje med nacionalnimi organi, ki so pristojni za izvajanje CITES in Nagojskega 
protokola, je nujno za učinkovito obravnavanje nezakonite in tudi netrajnostne trgovine.

Predlog spremembe 153
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice in Komisija zahtevajo od 
vseh prejemnikov javnega financiranja 
raziskav, ki vključujejo uporabo genskih 
virov in tradicionalnega znanja v zvezi z 
njimi, da izjavijo, da bodo ravnali s 

1. Države članice in Komisija zahtevajo od 
vseh prejemnikov javnega financiranja 
raziskav, ki vključujejo uporabo genskih 
virov, da izjavijo, da bodo ravnali s 
primerno skrbnostjo v skladu s členom 4.
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primerno skrbnostjo v skladu s členom 4.

Or. en

Obrazložitev

Tradicionalno znanje je pristojnost držav članic in ga uredba ne bi smela obravnavati.

Predlog spremembe 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice in Komisija zahtevajo od 
vseh prejemnikov javnega financiranja 
raziskav, ki vključujejo uporabo genskih 
virov in tradicionalnega znanja v zvezi z 
njimi, da izjavijo, da bodo ravnali s 
primerno skrbnostjo v skladu s členom 4.

1. Vsi prejemniki javnega financiranja 
raziskav, ki vključujejo uporabo genskih 
virov in/ali tradicionalnega znanja v zvezi 
z njimi, na podlagi odobritve takšnega 
financiranja izjavijo organu za 
financiranje, da bodo izpolnjevali ali da so 
že izpolnili svoje obveznosti iz člena 4.

Or. en

Predlog spremembe 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Uporabniki pristojnim organom, 
določenim v skladu s členom 6(1), podajo 
izjavo, da so ravnali s primerno skrbnostjo 
v skladu s členom 4, bodisi istočasno s 
prošnjo za dovoljenje za trženje proizvoda, 
razvitega na podlagi genskih virov ali 
tradicionalnega znanja v zvezi s takimi 
viri, bodisi v času trženja, kadar trg ne 
zahteva dovoljenja za trženje.

2. Države članice in Komisija zahtevajo od 
uporabnikov, ki zaprosijo za dovoljenje za 
trženje proizvoda, razvitega z uporabo
genskih virov ali tradicionalnega znanja v 
zvezi z njimi, da izjavijo in zagotovijo 
dokaz, da so izpolnili obveznosti iz člena 
4. Takšne informacije zahtevajo tudi pred 
dajanjem proizvoda na trg, kadar trg ne 
zahteva dovoljenja za trženje.
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Predlog spremembe 156
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Uporabniki pristojnim organom, 
določenim v skladu s členom 6(1), podajo 
izjavo, da so ravnali s primerno skrbnostjo 
v skladu s členom 4, bodisi istočasno s 
prošnjo za dovoljenje za trženje proizvoda, 
razvitega na podlagi genskih virov ali 
tradicionalnega znanja v zvezi s takimi viri, 
bodisi v času trženja, kadar trg ne zahteva 
dovoljenja za trženje.

2. Uporabniki pristojnim organom, 
določenim v skladu s členom 6(1), podajo 
izjavo, da so ravnali s primerno skrbnostjo 
v skladu s členom 4, bodisi istočasno s 
prošnjo za dovoljenje za trženje proizvoda, 
razvitega na podlagi genskih virov ali 
tradicionalnega znanja v zvezi s takimi viri, 
bodisi v času trženja, kadar trg ne zahteva 
dovoljenja za trženje. Ta izjava ni nujna, 
če država izvora uporabljenega genskega 
vira ne zahteva „soglasja s predhodnim 
obveščanjem“ in „vzajemno dogovorjenih 
pogojev“ v skladu s členom 6 Nagojskega 
protokola.

Or. de

Predlog spremembe 157
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Uporabniki pristojnim organom, 
določenim v skladu s členom 6(1), podajo 
izjavo, da so ravnali s primerno skrbnostjo 
v skladu s členom 4, bodisi istočasno s 
prošnjo za dovoljenje za trženje proizvoda, 
razvitega na podlagi genskih virov ali 
tradicionalnega znanja v zvezi s takimi 
viri, bodisi v času trženja, kadar trg ne 
zahteva dovoljenja za trženje.

2. Uporabniki pristojnim organom, 
določenim v skladu s členom 6(1), podajo 
izjavo, da so ravnali s primerno skrbnostjo 
v skladu s členom 4, bodisi istočasno s 
prošnjo za dovoljenje za trženje proizvoda, 
razvitega na podlagi genskih virov, bodisi 
v času trženja, kadar trg ne zahteva 
dovoljenja za trženje.
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Or. en

Obrazložitev

Tradicionalno znanje je pristojnost držav članic in ga uredba ne bi smela obravnavati.

Predlog spremembe 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organi vsaki dve leti pošljejo
Komisiji informacije, ki so jih prejeli na 
podlagi odstavkov 1 in 2. Komisija 
povzame prejete informacije in jih da na 
voljo posredovalnemu mehanizmu za 
informacije o dostopu in delitvi koristi.

3. Pristojni organi pošljejo informacije, ki 
so jih prejeli na podlagi odstavkov 1 in 2, 
mehanizmu za informacije o dostopu in 
delitvi koristi, Komisiji in/ali pristojnim 
organom zadevne države.

Or. en

Predlog spremembe 159
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pavel Poc

Predlog uredbe
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Člen 8 črtano
Najboljše prakse
1. Vsako združenje uporabnikov lahko 
Komisiji predloži zahtevek za priznanje 
kombinacije postopkov, orodij ali 
mehanizmov, ki jih je razvilo in jih 
nadzira, kot najboljšo prakso. Zahtevek se 
podpre z dokazi in informacijami.
2. Če Komisija na podlagi informacij in 
dokazov, ki jih je posredovalo združenje 
uporabnikov, odloči, da ta posebna 
kombinacija postopkov, orodij ali 
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mehanizmov, kadar jo uporabnik izvaja 
učinkovito, uporabniku omogoča, da 
izpolnjuje obveznosti iz členov 4 in 7, 
podeli priznanje kot najboljša praksa.
3. Združenje uporabnikov Komisijo 
obvesti o kakršnih koli spremembah ali 
posodobitvah priznane najboljše prakse, 
za katero je bilo dodeljeno priznanje v 
skladu z odstavkom 2.
4. Če dokazi, ki jih predložijo pristojni 
organi držav članic ali drugi virov, kažejo 
ponavljajoče se primere, ko uporabniki, ki 
izvajajo najboljšo prakso, ne izpolnjujejo 
svojih obveznosti v skladu s to uredbo, 
Komisija v dialogu z zadevnim združenjem 
uporabnikov preuči, ali ponavljajoči se 
primeri neskladnosti kažejo na morebitne 
pomanjkljivosti najboljše prakse.
5. Komisija prekliče priznanje najboljše 
prakse, če je bilo ugotovljeno, da 
spremembe najboljše prakse ogrožajo 
sposobnost uporabnika, da izpolnjuje 
pogoje, določene v členih 4 in 7, ali kadar 
se ponavljajoči primeri neizpolnjevanja 
obveznosti uporabnikov nanašajo na 
pomanjkljivosti v praksi.
6. Komisija vzpostavi in posodablja spletni 
register priznanih najboljših praks. Ta 
register v enem oddelku navaja najboljše 
prakse, ki jih je Komisija priznala v 
skladu z odstavkom 2 tega člena, v 
drugem oddelku pa najboljše prakse, 
sprejete na podlagi člena 20(2) 
Nagojskega protokola.
7. Komisija je pooblaščena, da sprejme 
izvedbene akte, s katerimi se vzpostavijo 
postopki za izvajanje odstavkov 1 do 5 
tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo 
v skladu s postopkom pregleda iz člena 
15(2).

Or. en
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Predlog spremembe 160
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pregledi iz odstavka 1 tega člena se 
opravijo v skladu z redno revidiranim 
načrtom in v skladu s pristopom, ki 
temelji na tveganju. Pri razvoju pristopa, 
ki temelji na tveganju, države članice 
upoštevajo, da če uporabnik izvaja 
najboljšo prakso v skladu s členom 8(2) te 
uredbe ali v skladu s členom 20(2) 
Nagojskega protokola, to zmanjša 
uporabnikovo tveganje za neizpolnjevanje 
obveznosti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 161
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pregledi iz odstavka 1 tega člena se 
opravijo v skladu z redno revidiranim 
načrtom in v skladu s pristopom, ki temelji 
na tveganju. Pri razvoju pristopa, ki 
temelji na tveganju, države članice 
upoštevajo, da če uporabnik izvaja 
najboljšo prakso v skladu s členom 8(2) te 
uredbe ali v skladu s členom 20(2) 
Nagojskega protokola, to zmanjša 
uporabnikovo tveganje za neizpolnjevanje 
obveznosti.

2. Pregledi iz odstavka 1 tega člena se 
opravijo v skladu z redno revidiranim 
načrtom in v skladu s pristopom, ki temelji 
na tveganju, katerega najpomembnejša 
načela določi Komisija v skladu s 
postopkom iz člena 15(2). Pri tem pristopu 
se upošteva, da če uporabnik izvaja 
najboljšo prakso, priznano v skladu s 
členom 8(2) te uredbe ali v skladu s 
členom 20(2) Nagojskega protokola, to 
zmanjša uporabnikovo tveganje za 
neizpolnjevanje obveznosti.

Or. de
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Predlog spremembe 162
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pregledi iz odstavka 1 tega člena se 
opravijo v skladu z redno revidiranim 
načrtom in v skladu s pristopom, ki temelji 
na tveganju. Pri razvoju pristopa, ki temelji 
na tveganju, države članice upoštevajo, da 
če uporabnik izvaja najboljšo prakso v 
skladu s členom 8(2) te uredbe ali v skladu 
s členom 20(2) Nagojskega protokola, to 
zmanjša uporabnikovo tveganje za 
neizpolnjevanje obveznosti.

2. Pregledi iz odstavka 1 tega člena se 
opravijo v skladu z redno revidiranim 
načrtom in v skladu s pristopom, ki temelji
na tveganju. Pri razvoju pristopa, ki temelji 
na tveganju, določi bistvena načela 
Komisija v skladu s postopkom iz člena 
15(2). Takšen pristop upošteva, da če 
uporabnik izvaja najboljšo prakso, 
priznano v skladu s členom 8(2) te uredbe 
ali v skladu s členom 20(2) Nagojskega 
protokola, to zmanjša uporabnikovo 
tveganje za neizpolnjevanje obveznosti.

Or. en

Predlog spremembe 163
Pavel Poc

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pregledi iz odstavka 1 tega člena se 
opravijo v skladu z redno revidiranim 
načrtom in v skladu s pristopom, ki temelji 
na tveganju. Pri razvoju pristopa, ki 
temelji na tveganju, države članice 
upoštevajo, da če uporabnik izvaja 
najboljšo prakso v skladu s členom 8(2) te 
uredbe ali v skladu s členom 20(2) 
Nagojskega protokola, to zmanjša 
uporabnikovo tveganje za neizpolnjevanje 
obveznosti.

2. Pregledi iz odstavka 1 tega člena se 
opravijo v skladu z redno revidiranim 
načrtom in v skladu s pristopom, ki temelji 
na tveganju, katerega najpomembnejša 
načela določi Komisija v skladu s 
postopkom iz člena 15(2. Takšen pristop 
upošteva, da če uporabnik izvaja najboljšo 
prakso, priznano v skladu s členom 8(2) te 
uredbe ali v skladu s členom 20(2) 
Nagojskega protokola, to zmanjša 
uporabnikovo tveganje za neizpolnjevanje 
obveznosti.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi preprečili izkrivljanja na trgu v EU, bi morala pristop, ki temelji na tveganjih, ali vsaj 
njegova načela razviti Komisija na centraliziran način.

Predlog spremembe 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela, Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Poleg tega se pregledi lahko opravijo, ko 
ima pristojni organ na voljo potrebne 
informacije, vključno s tistimi na podlagi 
utemeljenih pomislekov tretjih strani, o 
neupoštevanju te uredbe s strani 
uporabnikov.

3. Poleg tega se pregledi opravijo, ko ima 
pristojni organ na voljo potrebne 
informacije, vključno s tistimi na podlagi 
utemeljenih pomislekov tretjih strani, o 
neupoštevanju te uredbe s strani 
uporabnikov.

Or. en

Predlog spremembe 165
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pregledi iz odstavka 1 vključujejo vsaj: 4. Pregledi iz odstavka 1 vključujejo:

Or. de

Predlog spremembe 166
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pregledi iz odstavka 1 vključujejo vsaj: 4. Pregledi iz odstavka 1 vključujejo:

Or. en

Predlog spremembe 167
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) preglede, vključno z revizijami, na 
kraju samem;

(c) preglede na kraju samem;

Or. de

Predlog spremembe 168
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pristojni organi sprejmejo mednarodno 
priznano potrdilo o skladnosti kot dokazilo, 
da je bil dostop do genskega vira, na 
katerega se nanaša, skladen s soglasjem po 
predhodnem obveščanju in da so bili 
vzpostavljeni medsebojno dogovorjeni 
pogoji, v skladu z nacionalno zakonodajo o 
dostopu in delitvi koristi ali v skladu z 
zakonskimi zahtevami pogodbenice 
Nagojskega protokola, ki poda soglasje po 
predhodnem obveščanju.

5. Pristojni organi sprejmejo mednarodno 
priznano potrdilo o skladnosti kot dokazilo, 
da je bil dostop do genskega vira, na 
katerega se nanaša, skladen s soglasjem po 
predhodnem obveščanju in da so bili 
vzpostavljeni medsebojno dogovorjeni 
pogoji, v skladu z nacionalno zakonodajo o 
dostopu in delitvi koristi ali v skladu z 
zakonskimi zahtevami pogodbenice 
Nagojskega protokola, ki poda soglasje po 
predhodnem obveščanju. Če mednarodno 
priznano potrdilo ni na voljo, bi bilo treba 
kot zadostno dokazilo o skladnosti, da so 
bili zajeti genski viri pridobljeni zakonito 
in da so bili vzpostavljeni medsebojno 
dogovorjeni pogoji, upoštevati druge 
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pravno sprejemljive oblike.

Or. en

Predlog spremembe 169
Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Izvedbena pravila bodo opredelila 
postopkovna jamstva v zvezi s postopki na 
podlagi členov 7 in 9 do 11.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s pravnim načelom pravičnega sojenja in Nagojskim protokolom je nujno, da uredba 
uvede postopkovna jamstva in postopke, kot so pravica do zaslišanja ali do pritožbe zoper 
določbe na podlagi členov 7 in 9 do 11, da se zaščitijo pravice tistih, ki jih zadeva uredba, 
zlasti ker bo neizpolnjevanje kaznovano z učinkovitimi in odvračilnimi kaznimi.

Predlog spremembe 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Uporabniki nudijo vso potrebno pomoč 
za lažje izvajanje pregledov iz odstavka 1, 
zlasti v zvezi z dostopom do objektov in 
predložitvijo dokumentacije ali evidenc.

6. Uporabniki nudijo vso potrebno pomoč 
za lažje izvajanje pregledov iz odstavka 1.

Or. en

Predlog spremembe 171
Anna Rosbach
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Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega lahko države članice glede na 
naravo ugotovljenih pomanjkljivosti 
nemudoma sprejmejo začasne ukrepe, med 
drugim zaseg nezakonito pridobljenih 
genskih virov in prekinitev dejavnosti 
specifične uporabe.

Poleg tega lahko države članice glede na 
naravo ugotovljenih pomanjkljivosti 
nemudoma sprejmejo začasne ukrepe, med 
drugim zaseg nezakonito pridobljenih 
genskih virov in prekinitev dejavnosti 
specifične uporabe. Ti začasni ukrepi 
morajo biti učinkoviti, sorazmerni in 
odvračilni.

Or. en

Obrazložitev

Kot določa člen 11(2), bi bilo treba pojasniti, da mora načelo učinkovitih, sorazmernih in 
odvračilnih sankcij veljati tudi za začasne ukrepe.

Predlog spremembe 172
Pavel Poc

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega lahko države članice glede na 
naravo ugotovljenih pomanjkljivosti 
nemudoma sprejmejo začasne ukrepe, med 
drugim zaseg nezakonito pridobljenih 
genskih virov in prekinitev dejavnosti 
specifične uporabe.

Poleg tega lahko države članice glede na 
naravo ugotovljenih pomanjkljivosti 
nemudoma sprejmejo začasne ukrepe, med 
drugim zaseg nezakonito pridobljenih 
genskih virov in prekinitev dejavnosti 
specifične uporabe. Takšni začasni ukrepi 
morajo biti učinkoviti, sorazmerni in 
odvračilni.

Or. en

Obrazložitev

Kot določa člen 11(2) predloga Komisije, je treba pojasniti, da bi moralo načelo učinkovitih, 
sorazmernih in odvračilnih sankcij veljati tudi za začasne ukrepe.
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Predlog spremembe 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega lahko države članice glede na 
naravo ugotovljenih pomanjkljivosti 
nemudoma sprejmejo začasne ukrepe, med 
drugim zaseg nezakonito pridobljenih 
genskih virov in prekinitev dejavnosti 
specifične uporabe.

Države članice lahko glede na naravo 
ugotovljenih pomanjkljivosti nemudoma 
sprejmejo ustrezne začasne ukrepe, med 
drugim zaseg nezakonito pridobljenih 
genskih virov in prekinitev dejavnosti 
specifične uporabe.

Or. en

Predlog spremembe 174
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice omogočijo strankam, 
da podajo pripombe ali pritožbe zoper 
odločbe, sprejete na podlagi členov 7 in 9 
v primerih domnevnih kršitev.

Or. en

Predlog spremembe 175
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organi si s pristojnimi organi 
drugih držav članic in Komisijo 

2. Pristojni organi si s pristojnimi organi 
drugih držav članic in Komisijo 
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izmenjujejo informacije glede hujših 
pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene med 
pregledi iz člena 9(1), in o vrstah kazni, 
izrečenih v skladu s členom 11.

izmenjujejo informacije glede organizacije 
svojih sistemov pregledov za spremljanje 
izpolnjevanja obveznosti uporabnikov iz te 
uredbe, glede hujših pomanjkljivosti, ki so 
bile ugotovljene med pregledi iz
členov 9(4) in 10(1), in o vrstah kazni, 
izrečenih v skladu s členom 11.

Or. de

Predlog spremembe 176
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organi si s pristojnimi organi 
drugih držav članic in Komisijo 
izmenjujejo informacije glede hujših 
pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene med 
pregledi iz člena 9(1), in o vrstah kazni, 
izrečenih v skladu s členom 11.

2. Pristojni organi si s pristojnimi organi 
drugih držav članic in Komisijo 
izmenjujejo informacije glede organizacije 
svojih sistemov pregledov za spremljanje 
izpolnjevanja obveznosti uporabnikov iz te 
uredbe, glede hujših pomanjkljivosti, ki so 
bile ugotovljene med pregledi iz člena 9(1), 
in o vrstah kazni, izrečenih v skladu s 
členom 11.

Or. en

Predlog spremembe 177
Pavel Poc

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organi si s pristojnimi organi 
drugih držav članic in Komisijo 
izmenjujejo informacije glede hujših 
pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene med 
pregledi iz člena 9(1), in o vrstah kazni, 
izrečenih v skladu s členom 11.

2. Pristojni organi si s pristojnimi organi 
drugih držav članic in Komisijo 
izmenjujejo informacije glede organizacije 
svojih sistemov pregledov za spremljanje 
izpolnjevanja obveznosti uporabnikov iz te 
uredbe, glede hujših pomanjkljivosti, ki so 
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bile ugotovljene med pregledi iz člena 9(1), 
in o vrstah kazni, izrečenih v skladu s 
členom 11.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili usklajen sistem pregledov v celotni Evropski uniji, in kolikor je mogoče, s 
tretjimi državami, bi se morali pristojni organi zavzemati za dialog in sodelovanje za 
izmenjavo najboljših praks v zvezi z organizacijo pregledov.

Predlog spremembe 178
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vzpostavi se platforma Unije za dostop 
do genskih virov in tradicionalnega 
znanja v zvezi z njimi.

1. Vzpostavi se platforma Unije za dostop 
do genskih virov.

Or. en

Obrazložitev

Tradicionalno znanje je pristojnost držav članic in ga uredba ne bi smela obravnavati.

Predlog spremembe 179
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vzpostavi se platforma Unije za dostop 
do genskih virov in tradicionalnega znanja 
v zvezi z njimi.

1. Vzpostavi se platforma Unije za dostop 
do genskih virov in tradicionalnega znanja 
v zvezi z njimi. Države članice, ki 
nameravajo sprejeti pravila glede dostopa 
do svojih genskih virov, najprej izvedejo 
oceno učinka teh pravil in predložijo 
rezultate te ocene v obravnavo platformi 
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Unije za preverbo v skladu s postopkom iz 
odstavka 5.

Or. de

Predlog spremembe 180
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vzpostavi se platforma Unije za dostop 
do genskih virov in tradicionalnega znanja 
v zvezi z njimi.

1. Vzpostavi se platforma Unije za dostop 
do genskih virov in tradicionalnega znanja 
v zvezi z njimi. Države članice, ki 
nameravajo sprejeti pravila glede dostopa 
v zvezi s svojimi genskimi viri, najprej 
izvedejo oceno učinka teh pravil in 
predložijo rezultate te ocene v obravnavo 
platformi Unije za preverbo v skladu s 
postopkom iz odstavka 5.

Or. en

Predlog spremembe 181
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Platforma Unije bo prispevala k 
racionalizaciji pogojev za dostop na ravni 
Unije z razpravami o povezanih vprašanjih, 
vključno z načrtovanjem in delovanjem 
režimov dostopa, vzpostavljenih v državah 
članicah, poenostavljenim dostopom za 
nekomercialne raziskave, praksami glede 
dostopa do zbirk v Uniji, dostopom 
zainteresiranih strani iz Unije v tretjih 
državah ter izmenjavo dobrih praks.

2. Platforma Unije bo prispevala k 
racionalizaciji pogojev za dostop na ravni 
Unije z razpravami o povezanih vprašanjih, 
vključno z načrtovanjem in delovanjem 
režimov dostopa, vzpostavljenih v državah 
članicah, poenostavljenim dostopom za 
nekomercialne raziskave, praksami glede 
dostopa do zbirk v Uniji, dostopom 
zainteresiranih strani iz Unije v tretjih 
državah ter izmenjavo dobrih praks.
Platforma bi se morala zavzemati 
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predvsem za to, da se v primerih, kadar 
pristojni organi ne odgovorijo na prošnje 
za dostop, obveznost ravnanja s primerno 
skrbnostjo šteje za izpolnjeno in je dostop 
zagotovljen brez dodatnih obveznosti.

Or. de

Predlog spremembe 182
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Platforma Unije bo prispevala k 
racionalizaciji pogojev za dostop na ravni 
Unije z razpravami o povezanih vprašanjih, 
vključno z načrtovanjem in delovanjem 
režimov dostopa, vzpostavljenih v državah 
članicah, poenostavljenim dostopom za 
nekomercialne raziskave, praksami glede 
dostopa do zbirk v Uniji, dostopom 
zainteresiranih strani iz Unije v tretjih 
državah ter izmenjavo dobrih praks.

2. Platforma Unije bo prispevala k 
racionalizaciji pogojev za dostop na ravni 
Unije z razpravami o povezanih vprašanjih, 
vključno z načrtovanjem in delovanjem 
režimov dostopa, vzpostavljenih v državah 
članicah, poenostavljenim dostopom za 
nekomercialne raziskave, praksami glede 
dostopa do zbirk v Uniji, dostopom 
zainteresiranih strani iz Unije v tretjih 
državah ter izmenjavo dobrih praks.
Platforma bi se morala zavzemati 
predvsem za to, da se v primerih, kadar 
pristojni organi ne odgovorijo na prošnje 
za dostop, obveznost potrebne skrbnosti 
šteje za izpolnjeno in je dostop zagotovljen 
brez dodatnih obveznosti.

Or. en

Predlog spremembe 183
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) pripravijo katalog razpoložljivih in 
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pristnih genskih virov iz vsake države 
članice v skladu s členom 7 Konvencije o 
biotski raznovrstnosti. Cilj tega bo boljše 
poznavanje biotske raznovrstnosti. 
Istočasno bodo podprle tretje države, da 
pripravijo katalog svojih genskih virov, da 
bi izboljšale preglednost dostopa do 
genskih virov;

Or. en

Obrazložitev

Podpora tretjim državam je lahko v obliki tehnične pomoči, izmenjave znanja, sredstev, če je 
to potrebno.

Predlog spremembe 184
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 –točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) spodbudijo sklad, katerega 
ustanovitev predvideva Konvencija o 
biološki raznovrstnosti, ali kateri koli 
drug sklad, ki bi bil ustanovljen v zvezi s 
tem, da ob začetku svojega delovanja 
predvidi načine financiranja raziskav o 
genskih virih in izdelavo katalogov 
genskih virov.

Or. es

Predlog spremembe 185
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podprejo razvoj in uporabo stroškovno (c) podprejo razvoj in uporabo stroškovno 
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učinkovitih komunikacijskih orodij in
podpornih sistemov za nadzor in sledenje
uporabe genskih virov in tradicionalnega 
znanja v zvezi z njimi prek zbirk in 
uporabnikov;

učinkovitih komunikacijskih orodij in 
sistemov v podporo nadzoru in sledenju
uporabe genskih virov prek zbirk in 
uporabnikov;

Or. en

Obrazložitev

Tradicionalno znanje je pristojnost držav članic in ga uredba ne bi smela obravnavati.

Predlog spremembe 186
Kriton Arsenis

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija vsakih deset let po prvem 
poročilu na podlagi poročanja in izkušenj z 
izvajanjem te uredbe pregleda delovanje in 
učinkovitost te uredbe. Pri pripravi poročil 
Komisija upošteva zlasti upravne posledice 
za javne raziskovalne zavode, mala in 
srednje velika podjetja ter mikropodjetja. 
Upošteva tudi potrebo po nadaljnjih 
ukrepih Unije glede dostopa do genskih 
virov in tradicionalnega znanja v zvezi z 
njimi.

3. Komisija vsakih pet let po prvem 
poročilu na podlagi poročanja in izkušenj z 
izvajanjem te uredbe pregleda delovanje in 
učinkovitost te uredbe. Pri pripravi poročil 
Komisija upošteva zlasti:

(a) upravne posledice za javne 
raziskovalne zavode, mala in srednje velika 
podjetja ter mikropodjetja;

(b) potrebo po pregledu izvajanja določb 
te uredbe v zvezi s tradicionalnim 
znanjem, povezanim z genskimi viri, glede 
na razvoj v drugih ustreznih mednarodnih 
organizacijah, med drugim vključno s 
Svetovno organizacijo za intelektualno 
lastnino, če ni v nasprotju s cilji te uredbe, 
Konvencijo o biološki raznovrstnosti in 
Nagojskim protokolom;
(c) potrebo po nadaljnjih ukrepih Unije 
glede dostopa do genskih virov in 
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tradicionalnega znanja v zvezi z njimi, da 
bi v celoti izvajali pravice avtohtonih in 
lokalnih skupnosti v skladu s členi 5.2, 
6.2, 7 in 12 Nagojskega protokola.

Or. en

Predlog spremembe 187
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija vsakih deset let po prvem 
poročilu na podlagi poročanja in izkušenj z 
izvajanjem te uredbe pregleda delovanje in 
učinkovitost te uredbe. Pri pripravi poročil 
Komisija upošteva zlasti upravne posledice 
za javne raziskovalne zavode, mala in 
srednje velika podjetja ter mikropodjetja.
Upošteva tudi potrebo po nadaljnjih 
ukrepih Unije glede dostopa do genskih 
virov in tradicionalnega znanja v zvezi z 
njimi.

3. Komisija vsakih deset let po prvem 
poročilu na podlagi poročanja in izkušenj z 
izvajanjem te uredbe pregleda delovanje in 
učinkovitost te uredbe. Pri pripravi poročil 
Komisija upošteva zlasti upravne posledice 
za javne raziskovalne zavode, mala in 
srednje velika podjetja ter mikropodjetja.
Upošteva tudi potrebo po nadaljnjih 
ukrepih Unije glede dostopa do genskih 
virov.

Or. en

Obrazložitev

Tradicionalno znanje je pristojnost držav članic in ga uredba ne bi smela obravnavati.

Predlog spremembe 188
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija vsakih deset let po prvem 
poročilu na podlagi poročanja in izkušenj z 
izvajanjem te uredbe pregleda delovanje in 

3. Komisija vsakih deset let po prvem 
poročilu na podlagi poročanja in izkušenj z 
izvajanjem te uredbe pregleda delovanje in 
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učinkovitost te uredbe. Pri pripravi poročil 
Komisija upošteva zlasti upravne posledice 
za javne raziskovalne zavode, mala in 
srednje velika podjetja ter mikropodjetja.
Upošteva tudi potrebo po nadaljnjih 
ukrepih Unije glede dostopa do genskih 
virov in tradicionalnega znanja v zvezi z 
njimi.

učinkovitost te uredbe. Pri pripravi poročil 
Komisija upošteva zlasti upravne posledice 
za določene gospodarske panoge, javne 
raziskovalne zavode, mala in srednje velika 
podjetja ter mikropodjetja. Upošteva tudi 
potrebo po nadaljnjih ukrepih Unije glede 
dostopa do genskih virov in 
tradicionalnega znanja v zvezi z njimi.

Or. de

Predlog spremembe 189
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija vsakih deset let po prvem 
poročilu na podlagi poročanja in izkušenj z 
izvajanjem te uredbe pregleda delovanje in 
učinkovitost te uredbe. Pri pripravi poročil 
Komisija upošteva zlasti upravne posledice 
za javne raziskovalne zavode, mala in 
srednje velika podjetja ter mikropodjetja.
Upošteva tudi potrebo po nadaljnjih 
ukrepih Unije glede dostopa do genskih 
virov in tradicionalnega znanja v zvezi z 
njimi.

3. Komisija vsakih deset let po prvem 
poročilu na podlagi poročanja in izkušenj z 
izvajanjem te uredbe pregleda delovanje in 
učinkovitost te uredbe. Pri pripravi poročil 
Komisija upošteva zlasti upravne posledice 
za posamezne sektorje, javne raziskovalne 
zavode, mala in srednje velika podjetja ter 
mikropodjetja. Upošteva tudi potrebo po 
nadaljnjih ukrepih Unije glede dostopa do 
genskih virov in tradicionalnega znanja v 
zvezi z njimi.

Or. en

Predlog spremembe 190
Pavel Poc

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija vsakih deset let po prvem 
poročilu na podlagi poročanja in izkušenj z 
izvajanjem te uredbe pregleda delovanje in 

3. Komisija vsakih deset let po prvem 
poročilu na podlagi poročanja in izkušenj z 
izvajanjem te uredbe pregleda delovanje in 
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učinkovitost te uredbe. Pri pripravi poročil 
Komisija upošteva zlasti upravne posledice 
za javne raziskovalne zavode, mala in 
srednje velika podjetja ter mikropodjetja.
Upošteva tudi potrebo po nadaljnjih 
ukrepih Unije glede dostopa do genskih 
virov in tradicionalnega znanja v zvezi z 
njimi.

učinkovitost te uredbe. Pri pripravi poročil 
Komisija upošteva zlasti upravne posledice 
za posamezne sektorje, javne raziskovalne 
zavode, mala in srednje velika podjetja ter 
mikropodjetja. Upošteva tudi potrebo po 
nadaljnjih ukrepih Unije glede dostopa do 
genskih virov in tradicionalnega znanja v 
zvezi z njimi.

Or. en

Obrazložitev

Ker se učinek uredbe od sektorja do sektorja lahko razlikuje, kar je odvisno od načina, kako 
različni sektorji delujejo in se sčasoma razvijajo, bi Komisija morala meriti tudi učinke na 
posamezne sektorje. Nadalje bi morale pogodbenice pri izvajanju protokola v svoji 
zakonodaji v skladu s členom 8(c) Nagojskega protokola posebej upoštevati pomen genskih 
virov za prehrano in kmetijstvo.

Predlog spremembe 191
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog uredbe
Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16a
Sprememba Direktive 2008/99/ES

Direktiva 2008/99/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 
2008 o kazenskopravnem varstvu okolja1

se s tem spremeni, z začetkom veljavnosti 
od ...*, kot sledi:
(1) Členu 3 se doda naslednja točka:
„(j) „nezakonita pridobitev genskih virov“
(2) V Prilogi A se doda naslednja alinea:
„– Uredba (EU) št. .../2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne ... o dostopu do 
genskih virov ter pošteni in pravični 
delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove 
uporabe v Uniji“.
__________________
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1 UL L 328, 6.12.2008, str. 28.
* OJ: eno leto od datuma začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. en


