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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***ΙΙΙ Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους στην Ένωση
(COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0576),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0322/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υπεβλήθησαν, στο πλαίσιο του 
Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, από τη γερουσία της Γαλλικής Δημοκρατίας, τη γερουσία της Ιταλικής 
Δημοκρατίας και το κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στις οποίες υποστηρίζεται 
ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
20ής Μαρτίου 20131,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της 
Επιτροπής Γεωργίας και της Επιτροπής Αλιείας (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 ΕΕ C 0 της 0.0.0000, σ. 0.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι γενετικοί πόροι αντιστοιχούν στη 
γονιδιακή δεξαμενή τόσο των άγριων όσο 
και των καλλιεργούμενων ή κατοικίδιων 
ζωντανών οργανισμών και διαδραματίζουν 
σημαντικό και ολοένα μεγαλύτερο ρόλο σε 
πολλούς τομείς της οικονομίας, μεταξύ 
των οποίων η παραγωγή τροφίμων, η 
δασοκομία και η ανάπτυξη φαρμάκων ή 
βιολογικών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. 

(2) Οι γενετικοί πόροι αντιστοιχούν στη 
γονιδιακή δεξαμενή τόσο των άγριων όσο 
και των καλλιεργούμενων ή κατοικίδιων 
ζωντανών οργανισμών και διαδραματίζουν 
σημαντικό και ολοένα μεγαλύτερο ρόλο σε 
πολλούς τομείς της οικονομίας, μεταξύ 
των οποίων η παραγωγή τροφίμων, η 
δασοκομία, η βιοτεχνολογία, η ανάπτυξη 
και παραγωγή φαρμάκων, καλλυντικών ή 
βιολογικών πηγών ενέργειας. 

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι παραδοσιακές γνώσεις τις οποίες 
κατέχουν αυτόχθονες και τοπικές 
κοινότητες μπορούν να προσφέρουν 
σημαντικές ενδείξεις για την επιστημονική 
ανακάλυψη αξιόλογων γενετικών ή 
βιοχημικών ιδιοτήτων των γενετικών 
πόρων.

(3) Οι παραδοσιακές γνώσεις τις οποίες 
κατέχουν αυτόχθονες και τοπικές 
κοινότητες μπορούν να προσφέρουν 
σημαντικές ενδείξεις για την επιστημονική 
ανακάλυψη εν δυνάμει πολύτιμων 
γενετικών ή βιοχημικών ιδιοτήτων των 
γενετικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων 
γνώσεων, καινοτομιών και πρακτικών 
των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων 
που ενσαρκώνουν παραδοσιακούς 
τρόπους ζωής σημαντικούς για τη 
διατήρηση και αειφορική χρήση της 
βιολογικής ποικιλότητας. Τα δικαιώματα 
των κοινοτήτων αυτών, όπως ορίζονται 
στη Σύμβαση 169 της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με τους 
αυτόχθονες πληθυσμούς και τις φυλές και 
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τα οποία περιέχονται επίσης στη Δήλωση 
των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα 
δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών 
που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση 
του ΟΗΕ το 2007, θα πρέπει να 
τυγχάνουν σεβασμού και αυτό θα πρέπει 
να διευκολύνεται με εκτελεστικά μέτρα σε 
επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 8 της σύμβασης για τη βιολογική 
ποικιλότητα και με τις νομοθετικές πράξεις των Ηνωμένων Εθνών. Οι αυτόχθονες και τοπικές 
κοινότητες συνεισφέρουν σημαντικά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας in situ μέσω της 
διατήρησης και εφαρμογής παραδοσιακών γνώσ εων και θα πρέπει να αναγνωρίζεται αυτός ο 
ρόλος τους.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε 
ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση για το 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, οι 
φυτικές και ζωικές ποικιλίες, καθώς και 
οι βιολογικές διαδικασίες για την 
παραγωγή φυτών και ζώων, δεν είναι 
κατοχυρώσιμες με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας.  Όταν οι εφευρέσεις 
βασίζονται σε γενετικούς πόρους ή σε 
συστατικά γενετικών πόρων, οι αιτήσεις 
για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που καλύπτει, 
μεταξύ άλλων, αυτούς τους πόρους, τα 
προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των 
παραγώγων τους, και τις διαδικασίες που 
απορρέουν από τη χρήση της 
βιοτεχνολογίας ή τις παραδοσιακές 
γνώσεις που σχετίζονται με τους 
γενετικούς πόρους, θα πρέπει να 
αναφέρουν τους πόρους και η προέλευσή 
τους θα πρέπει να παρέχεται στις 
συναφείς αρχές και να διαβιβάζεται στην 
αρμόδια αρχή. Η υποχρέωση αυτή θα 
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πρέπει να ισχύει για τα δικαιώματα επί 
νέων φυτικών ποικιλιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπενθυμίζεται η ουσιαστική επισήμανση περί μη κατοχύρωσης μορφών 
ζωής με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, όπως ορίζεται στη Σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας. Για λόγους διαφάνειας και αποδοτικότητας, και προκειμένου να καταστεί εφικτή 
η καλύτερη παρακολούθηση, στις καταχωρίσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται παραπομπές σε γενετικούς πόρους και στην προέλευσή τους.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Οι γενετικοί πόροι θα πρέπει να 
διατηρούνται in situ και να 
χρησιμοποιούνται με αειφορικούς 
τρόπους και τα οφέλη που προκύπτουν 
από τη χρήση τους θα πρέπει να 
κατανέμονται δίκαια και ισότιμα. Αυτό 
θα συνεισφέρει στην εξάλειψη της 
φτώχειας και κατ’ επέκταση στην 
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 
χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών, όπως 
αναγνωρίζονται στο προοίμιο του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους το οποίο 
επισυνάπτεται στη Σύμβαση σχετικά με 
τη βιολογική ποικιλότητα («το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια»), που 
εγκρίθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2010 από 
τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης. Ως 
συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης, η 
Ένωση και τα περισσότερα κράτη μέλη 
αυτής έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο 
της Ναγκόγια. Θα πρέπει να 
υποστηρίζονται οι δυνατότητες για 
αποτελεσματική εφαρμογή του εν λόγω 
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πρωτοκόλλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να λησμονείται πόσοι άνθρωποι στον κόσμο εξαρτώνται άμεσα από τη 
βιοποικιλότητα ως πηγή εισοδήματος. Οι συνέπειες μιας εσφαλμένης προσέγγισης ως προς τους 
γενετικούς πόρους στις φτωχότερες περιοχές του κόσμου θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές 
για τους κατοίκους αυτών των περιοχών. Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια αναγνωρίζει αυτό το 
γεγονός και ως εκ τούτου θα πρέπει να εφαρμόζεται ορθά.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η Σύμβαση αναγνωρίζει τα κυριαρχικά 
δικαιώματα των κρατών επί των φυσικών 
πόρων που βρίσκονται στην περιοχή 
δικαιοδοσίας τους, καθώς και την εξουσία 
των κρατών όσον αφορά τον καθορισμό 
της πρόσβασης στους γενετικούς πόρους 
τους. Επιβάλλει σε όλα τα συμβαλλόμενα 
μέρη την υποχρέωση να διευκολύνουν την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους επί 
των οποίων έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. 
Καθιστά επίσης υποχρεωτική για κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος τη λήψη μέτρων με 
στόχο τον δίκαιο και ισόρροπο 
καταμερισμό των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και των 
οφελών που προκύπτουν από την εμπορική 
και άλλου είδους χρησιμοποίηση 
γενετικών πόρων, μεταξύ του ιδίου και του 
συμβαλλομένου μέρους που παρέχει τους 
πόρους αυτούς. Ο εν λόγω καταμερισμός 
των οφελών συμφωνείται με βάση 
αμοιβαία αποδεκτούς όρους. Η Σύμβαση 
καλύπτει επίσης την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών ως προς τις 
γνώσεις, καινοτομίες και πρακτικές των 
αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων, που 
είναι συναφείς με τη διατήρηση και την 
αειφορική χρήση της βιολογικής 

(5) Η Σύμβαση αναγνωρίζει τα κυριαρχικά 
δικαιώματα των κρατών επί των φυσικών 
πόρων που βρίσκονται στην περιοχή 
δικαιοδοσίας τους, καθώς και την εξουσία 
των κρατών όσον αφορά τον καθορισμό 
της πρόσβασης στους γενετικούς πόρους 
τους. Επιβάλλει σε όλα τα συμβαλλόμενα 
μέρη την υποχρέωση να διευκολύνουν, για 
περιβαλλοντικά ορθές χρήσεις από άλλα 
συμβαλλόμενα μέρη, την πρόσβαση στους 
γενετικούς πόρους επί των οποίων έχουν 
κυριαρχικά δικαιώματα. Καθιστά επίσης 
υποχρεωτική για κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος τη λήψη μέτρων με στόχο τον δίκαιο 
και ισόρροπο καταμερισμό των 
αποτελεσμάτων της έρευνας και 
ανάπτυξης, καθώς και των οφελών που 
προκύπτουν από την εμπορική και άλλου 
είδους χρησιμοποίηση γενετικών πόρων, 
μεταξύ του ιδίου και του συμβαλλομένου 
μέρους που παρέχει τους πόρους αυτούς. Ο 
εν λόγω καταμερισμός των οφελών 
συμφωνείται με βάση αμοιβαία 
αποδεκτούς όρους. Η Σύμβαση καλύπτει 
επίσης την πρόσβαση και τον καταμερισμό 
των οφελών ως προς τις γνώσεις, 
καινοτομίες και πρακτικές των 
αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων, που 
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ποικιλότητας. είναι συναφείς με τη διατήρηση και την 
αειφορική χρήση της βιολογικής 
ποικιλότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει το κείμενο με το άρθρο 15 της σύμβασης για τη 
βιολογική ποικιλότητα.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («Πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια»), είναι διεθνής συνθήκη που 
εγκρίθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2010 από τα 
συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης. Με το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια διευρύνθηκαν 
σημαντικά οι γενικοί κανόνες της 
Σύμβασης που αφορούν την πρόσβαση και 
τον καταμερισμό των οφελών για τη 
χρήση γενετικών πόρων και 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους.

(6) Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («Πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια»), είναι διεθνής συνθήκη που 
εγκρίθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2010 από τα 
συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης. Με το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια διευρύνθηκαν 
σημαντικά οι γενικοί κανόνες της 
Σύμβασης που αφορούν την πρόσβαση και 
τον καταμερισμό των οφελών για τη 
χρησιμοποίηση και μετέπειτα εμπορική 
εκμετάλλευση γενετικών πόρων και 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους.

Or. en



PR\932319EL.doc 11/59 PE508.195v01-00

EL

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Είναι σημαντικό να διαμορφωθεί ένα 
σαφές και ισχυρό πλαίσιο εφαρμογής του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, το οποίο θα 
πρέπει να ενισχύει τις διαθέσιμες 
δυνατότητες στην Ένωση για 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
που βασίζονται στη φύση. Επίσης, είναι 
απαραίτητο να αποτραπεί η χρήση, στην 
Ένωση, γενετικών πόρων ή συνδεόμενων 
με γενετικούς πόρους παραδοσιακών 
γνώσεων που έχουν αποκτηθεί παράνομα 
και να υποστηριχθεί η αποτελεσματική 
τήρηση των δεσμεύσεων που αφορούν τον 
καταμερισμό των οφελών και 
καθορίζονται σε αμοιβαία αποδεκτούς 
όρους οι οποίοι συμφωνούνται μεταξύ 
παρόχων και χρηστών.

(8) Είναι σημαντικό να διαμορφωθεί ένα 
σαφές και ισχυρό πλαίσιο εφαρμογής του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια και των 
συναφών διατάξεων της Σύμβασης, το 
οποίο θα πρέπει να ενισχύει τις διαθέσιμες 
δυνατότητες στην Ένωση για 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
που βασίζονται στη φύση. Επίσης, είναι 
απαραίτητο να αποτραπεί η χρήση, στην 
Ένωση, γενετικών πόρων ή συνδεόμενων 
με γενετικούς πόρους παραδοσιακών 
γνώσεων που έχουν αποκτηθεί παράνομα 
και να υποστηριχθεί η αποτελεσματική 
τήρηση των δεσμεύσεων που αφορούν τον 
καταμερισμό των οφελών και 
καθορίζονται σε αμοιβαία αποδεκτούς 
όρους οι οποίοι συμφωνούνται μεταξύ 
παρόχων και χρηστών.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Η βιοπειρατεία, που συνίσταται στην 
άνευ άδειας απόκτηση γενετικών πόρων 
ή την άνευ άδειας χρησιμοποίηση ή 
μετέπειτα εμπορική εκμετάλλευση 
προϊόντων που βασίζονται στους εν λόγω 
πόρους ή σε σχετικές παραδοσιακές 
γνώσεις, θα πρέπει να απαγορεύεται και 
να επισύρει ποινικές κυρώσεις σύμφωνα 
με την οδηγία 2008/99/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου σχετικά 
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με την προστασία του περιβάλλοντος 
μέσω του ποινικού δικαίου1.
_______________
1 ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να είναι αποτελεσματική, η δέουσα επιμέλεια πρέπει να ενισχύεται από 
απαγόρευση της χρησιμοποίησης ή μετέπειτα εμπορικής εκμετάλλευσης γενετικών πόρων που 
έχουν αποκτηθεί παράνομα. Η οδηγία σχετικά την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του 
ποινικού δικαίου επίσης πρέπει να επικαιροποιηθεί, ώστε να περιλαμβάνει τη βιοπειρατεία ως 
ποινικό αδίκημα, εφόσον διαπράττεται από πρόθεση ή βαρεία αμέλεια.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Το πλαίσιο που διαμορφώνεται από 
τον παρόντα κανονισμό είναι επίσης 
απαραίτητο για τη διατήρηση και την 
αύξηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών, των αυτοχθόνων 
και τοπικών κοινοτήτων, καθώς και των 
ομάδων ενδιαφερομένων που 
συμμετέχουν στην πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών που απορρέουν 
από τους γενετικούς πόρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντριπτική πλειονότητα γενετικών πόρων εντοπίζεται σε χώρες του Νότου, όπου οι 
πληθυσμοί συχνά έχουν στενή σύνδεση με την εν λόγω βιοποικιλότητα. Ένας αποτελεσματικός 
κανονισμός θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των εξωτερικών μας εταίρων και θα διασφαλίσει με 
τον τρόπο αυτό μια αειφορική πρόσβαση στους γενετικούς πόρους για τους ευρωπαίους 
χρήστες.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι 
σημαντικό να ισχύουν οι κανόνες 
εφαρμογής του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια μόνο για τους γενετικούς 
πόρους και τις παραδοσιακές γνώσεις που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους, στα 
οποία παρέχεται πρόσβαση μετά την 
έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια για την Ένωση. 

(9) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι 
σημαντικό να ισχύουν οι κανόνες 
εφαρμογής του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια μόνο για νέες αποκτήσεις ή νέες 
χρήσεις γενετικών πόρων και 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους, οι οποίες 
λαμβάνουν χώρα ή ξεκινούν μετά την 
έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια για την Ένωση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καλύπτεται το πλήρες φάσμα δραστηριοτήτων χρήσης που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο της 
σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα και το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Είναι σημαντικό να οριστεί, σύμφωνα 
με το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια, ότι η 
χρήση γενετικών πόρων αναφέρεται στην 
έρευνα και ανάπτυξη με αντικείμενο τη 
γενετική ή βιοχημική σύνθεση δειγμάτων 
γενετικού υλικού, στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται η έρευνα και ανάπτυξη 
με αντικείμενο ενώσεις που 
απομονώνονται από γενετικό υλικό στο 
οποίο αποκτήθηκε πρόσβαση σε 
συμβαλλόμενο μέρος του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια.

(11) Είναι σημαντικό να οριστεί, σύμφωνα 
με το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια, ότι η 
χρησιμοποίηση γενετικών πόρων 
αναφέρεται στην έρευνα και ανάπτυξη με 
αντικείμενο τη γενετική ή βιοχημική 
σύνθεση δειγμάτων γενετικού υλικού, στην 
οποία συμπεριλαμβάνεται η έρευνα και 
ανάπτυξη με αντικείμενο ενώσεις που 
απομονώνονται από γενετικούς πόρους
στους οποίους αποκτήθηκε πρόσβαση σε 
συμβαλλόμενο μέρος του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια. Ως έρευνα και ανάπτυξη θα 
πρέπει να νοούνται η διερεύνηση και 
μελέτη της γενετικής ή βιοχημικής 
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σύνθεσης των γενετικών πόρων για τη 
διαπίστωση γεγονότων και την άντληση 
συμπερασμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των καινοτομιών και των πρακτικών 
εφαρμογών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «έρευνα και ανάπτυξη» όπως νοείται στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, 
σύμφωνα με τον Επεξηγηματικό Οδηγό της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης 
IUCN, βασίζεται στους ορισμούς του Λεξικού της Οξφόρδης και στη συνήθη σημασία του όρου, 
ο οποίος εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 της Σύμβασης της Βιέννης για το 
δίκαιο των Συνθηκών.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Δεν υπάρχει επί του παρόντος διεθνώς 
συμφωνημένος ορισμός της έννοιας 
«παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους» ούτε της «κατοχής» 
των γνώσεων αυτών από αυτόχθονες και 
τοπικές κοινότητες. Οι διεθνείς ορισμοί 
των εν λόγω όρων και εννοιών αποτελούν 
το αντικείμενο διαπραγματεύσεων στη 
διακυβερνητική επιτροπή του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας. 
Συνεπώς, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ευελιξία και ασφάλεια δικαίου για τους 
παρόχους και τους χρήστες, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να παραπέμπει στις 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους, όπως αυτές 
περιγράφονται σε συμφωνίες 
καταμερισμού των οφελών.

(13) Δεν υπάρχει επί του παρόντος διεθνώς 
συμφωνημένος ορισμός της έννοιας 
«παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους» ούτε της «κατοχής» 
των γνώσεων αυτών από αυτόχθονες και 
τοπικές κοινότητες. Οι διεθνείς ορισμοί 
των εν λόγω όρων και εννοιών αποτελούν 
το αντικείμενο διαπραγματεύσεων στη 
διακυβερνητική επιτροπή του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια δεν περιορίζει την παραδοσιακή γνώση που σχετίζεται με 
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γενετικούς πόρους στους αμοιβαία αποδεκτούς όρους.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, θα πρέπει 
όλοι οι χρήστες γενετικών πόρων και 
παραδοσιακών γνώσεων οι οποίες 
συνδέονται με τους πόρους αυτούς να 
επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια, για να 
εξακριβώνουν ότι η πρόσβαση στους 
χρησιμοποιούμενους γενετικούς πόρους 
και στις χρησιμοποιούμενες σχετικές 
παραδοσιακές γνώσεις έχει αποκτηθεί 
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 
απαιτήσεις και για να εξασφαλίζουν, κατά
περίπτωση, ότι τα οφέλη καταμερίζονται. 
Ωστόσο, με δεδομένη την ποικιλία 
χρηστών στην Ένωση, δεν είναι σκόπιμο 
να υποχρεούνται όλοι οι χρήστες να 
λαμβάνουν τα ίδια μέτρα για να επιδείξουν 
τη δέουσα επιμέλεια. Για τον λόγο αυτό, 
θα πρέπει να καθοριστούν μόνο τα 
ελάχιστα χαρακτηριστικά των μέτρων 
δέουσας επιμέλειας. Οι συγκεκριμένες 
επιλογές των χρηστών, όσον αφορά τα 
μέσα και τα μέτρα που εφαρμόζουν 
προκειμένου να επιδείξουν τη δέουσα 
επιμέλεια, θα πρέπει να υποστηρίζονται με 
την αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών, 
καθώς και με συμπληρωματικά μέτρα για 
τη στήριξη της ανάπτυξης τομεακών 
κωδίκων δεοντολογίας, υποδειγμάτων 
συμβατικών ρητρών και κατευθυντήριων 
γραμμών, με προοπτική την αύξηση της 
ασφάλειας δικαίου και τη μείωση των 
δαπανών. Η υποχρέωση των χρηστών να 
φυλάσσουν τις πληροφορίες που είναι 
συναφείς με την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών θα πρέπει να 
είναι χρονικά περιορισμένη, ανάλογα με το 

(14) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, θα πρέπει 
όλοι οι χρήστες γενετικών πόρων και 
παραδοσιακών γνώσεων οι οποίες 
συνδέονται με τους πόρους αυτούς να 
επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια, για να 
εξακριβώνουν ότι η πρόσβαση στους 
χρησιμοποιούμενους γενετικούς πόρους 
και στις χρησιμοποιούμενες σχετικές 
παραδοσιακές γνώσεις έχει αποκτηθεί 
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 
απαιτήσεις και για να εξασφαλίζουν ότι τα 
οφέλη καταμερίζονται. Ωστόσο, με 
δεδομένη την ποικιλία χρηστών στην 
Ένωση, δεν είναι σκόπιμο να υποχρεούνται 
όλοι οι χρήστες να λαμβάνουν τα ίδια 
μέτρα για να επιδείξουν τη δέουσα 
επιμέλεια. Οι συγκεκριμένες επιλογές των 
χρηστών, όσον αφορά τα μέσα και τα 
μέτρα που εφαρμόζουν προκειμένου να 
επιδείξουν τη δέουσα επιμέλεια, θα πρέπει 
να υποστηρίζονται με την αναγνώριση των 
βέλτιστων πρακτικών, καθώς και 
τομεακών κωδίκων δεοντολογίας, 
υποδειγμάτων συμβατικών ρητρών και 
κατευθυντήριων γραμμών, με προοπτική 
την αύξηση της ασφάλειας δικαίου και τη 
μείωση των δαπανών. Η υποχρέωση των 
χρηστών να φυλάσσουν τις πληροφορίες 
που είναι συναφείς με την πρόσβαση και 
τον καταμερισμό των οφελών θα πρέπει να 
είναι χρονικά περιορισμένη, ανάλογα με το 
χρονικό διάστημα που απαιτούν οι 
ενδεχόμενες καινοτομίες.
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χρονικό διάστημα που απαιτούν οι 
ενδεχόμενες καινοτομίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δέουσα επιμέλεια, ως ραχοκοκαλιά του παρόντος κανονισμού, δεν θα πρέπει να 
υπονομεύεται με την προσθήκη ειδικών προδιαγραφών που στην ουσία περιορίζουν και 
αποδυναμώνουν το πεδίο εφαρμογής του. Μια αποδυναμωμένη υποχρέωση για δέουσα 
επιμέλεια αντιβαίνει στον στόχο του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια και ως εκ τούτου θα πρέπει να 
αποφεύγεται.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι βέλτιστες πρακτικές που 
αναπτύσσονται από τους χρήστες θα 
πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 
στον καθορισμό μέτρων δέουσας 
επιμέλειας που είναι ιδιαίτερα πρόσφορα 
για την επίτευξη συμμόρφωσης με το 
σύστημα εφαρμογής του Πρωτοκόλλου της
Ναγκόγια, με υψηλή ασφάλεια δικαίου και 
χαμηλό κόστος. Οι χρήστες θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να βασίζονται σε 
υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας 
σχετικά με την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών, οι οποίοι έχουν 
καταρτιστεί για τα πανεπιστήμια και 
διάφορους βιομηχανικούς κλάδους. Οι 
ενώσεις χρηστών θα πρέπει να μπορούν να 
ζητούν από την Επιτροπή να κρίνει αν ένας 
συγκεκριμένος συνδυασμός διαδικασιών, 
μέσων ή μηχανισμών, που επιβλέπει η 
εκάστοτε ένωση, είναι δυνατόν να 
αναγνωριστεί ως βέλτιστη πρακτική. Οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι η 
εφαρμογή αναγνωρισμένης βέλτιστης 
πρακτικής από χρήστη περιορίζει τον 
κίνδυνο αδυναμίας συμμόρφωσης του εν 
λόγω χρήστη και δικαιολογεί μείωση των 

(16) Οι βέλτιστες πρακτικές που 
αναπτύσσονται από τους χρήστες ή από 
οργανώσεις με ενδιαφέρον και 
εμπειρογνωμοσύνη ως προς τη 
χρησιμοποίηση γενετικών πόρων και την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό οφελών, 
θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στον καθορισμό μέτρων δέουσας 
επιμέλειας που είναι ιδιαίτερα πρόσφορα 
για την επίτευξη συμμόρφωσης με το 
σύστημα εφαρμογής του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια, με υψηλή ασφάλεια δικαίου και 
χαμηλό κόστος. Οι χρήστες θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να βασίζονται σε 
υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας 
σχετικά με την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών, οι οποίοι έχουν 
καταρτιστεί για τα πανεπιστήμια και 
διάφορους βιομηχανικούς κλάδους εφόσον 
συνάδουν με το Πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια και με τον παρόντα κανονισμό. 
Οι ενώσεις χρηστών θα πρέπει να μπορούν 
να ζητούν από την Επιτροπή να κρίνει αν 
ένας συγκεκριμένος συνδυασμός 
διαδικασιών, μέσων ή μηχανισμών, που 
επιβλέπει η εκάστοτε ένωση, είναι δυνατόν 
να αναγνωριστεί ως βέλτιστη πρακτική. Οι 
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ελέγχων της συμμόρφωσης. Το ίδιο θα 
πρέπει να ισχύει για τις βέλτιστες 
πρακτικές που εγκρίνονται από το 
συλλογικό όργανο των συμβαλλομένων 
μερών του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.

αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι η 
εφαρμογή αναγνωρισμένης βέλτιστης 
πρακτικής από χρήστη περιορίζει τον 
κίνδυνο αδυναμίας συμμόρφωσης του εν 
λόγω χρήστη και δικαιολογεί μείωση των 
ελέγχων της συμμόρφωσης. Το ίδιο θα 
πρέπει να ισχύει για τις βέλτιστες 
πρακτικές που εγκρίνονται από το 
συλλογικό όργανο των συμβαλλομένων 
μερών του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι συναφείς παράγοντες θα πρέπει να μπορούν να προτείνουν μια βέλτιστη πρακτική. Αυτό 
ισχύει κυρίως για τις οργανώσεις Βορρά-Νότου, τους εκπροσώπους αυτοχθόνων και τοπικών 
κοινοτήτων, τις οργανώσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τις οργανώσεις χρηστών, 
που ήδη εφαρμόζουν την αρχή του καταμερισμού των οφελών και συμμετέχουν άμεσα. Ο 
σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι η ενθάρρυνση φιλόδοξων βέλτιστων πρακτικών που θα 
συνάδουν με τον στόχο της διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Σε καθορισμένα σημεία της αλυσίδας 
των δραστηριοτήτων που απαρτίζουν τη 
χρήση, οι χρήστες θα πρέπει να δηλώνουν 
ότι επέδειξαν τη δέουσα επιμέλεια. 
Κατάλληλα σημεία για τις σχετικές 
δηλώσεις είναι κατά τη λήψη δημόσιων
χρηματοδοτικών πόρων για έρευνα, όταν 
ζητείται άδεια εμπορίας για προϊόν που 
αναπτύχθηκε με βάση γενετικούς πόρους 
ή, εφόσον δεν απαιτείται άδεια εμπορίας, 
κατά τον χρόνο της εμπορικής 
εκμετάλλευσης. Επισημαίνεται ότι οι 
δηλώσεις που υποβάλλονται όταν ζητείται 
άδεια εμπορίας δεν θα αποτελούν μέρος 
της καθαυτό διαδικασίας χορήγησης 
άδειας και θα απευθύνονται στις αρμόδιες 

(17) Σε καθορισμένα σημεία της αλυσίδας 
των δραστηριοτήτων, οι χρήστες θα πρέπει 
να δηλώνουν ότι επέδειξαν τη δέουσα 
επιμέλεια και να παρέχουν συναφή 
αποδεικτικά στοιχεία. Κατάλληλα σημεία 
για τις σχετικές δηλώσεις είναι η επίτευξη 
συναίνεσης μετά από ενημέρωση και η 
συνομολόγηση αμοιβαία αποδεκτών 
όρων, η λήψη χρηματοδοτικών πόρων για 
έρευνα, κατά την αίτηση για αναγνώριση 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε 
αρμόδιο εθνικό, περιφερειακό ή διεθνή 
φορέα, όταν ζητείται άδεια εμπορίας για 
προϊόν που αναπτύχθηκε με βάση 
γενετικούς πόρους ή, εφόσον δεν 
απαιτείται άδεια εμπορίας, κατά τον χρόνο 
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αρχές που ορίζονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

της εμπορικής εκμετάλλευσης. 
Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις που 
υποβάλλονται όταν αιτείται η αναγνώριση 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή 
ζητείται άδεια εμπορίας δεν θα αποτελούν 
μέρος της καθαυτό διαδικασίας χορήγησης 
άδειας και θα απευθύνονται στις αρμόδιες 
αρχές που ορίζονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της αλυσίδας επιτήρησης σταδίων παραγωγής και 
να εξασφαλίζεται ιχνηλασιμότητα και ασφάλεια δικαίου για όλους, είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των χρηστών. Η παρούσα τροπολογία θεσπίζει 
σημεία ελέγχου σε καίριες χρονικές στιγμές της αλυσίδας επιτήρησης σταδίων παραγωγής, ενώ 
παράλληλα οργανώνεται ορθολογικά η διαδικασία και αποφεύγονται πιθανά νομικά κενά.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η συλλογή γενετικών πόρων στην 
άγρια φύση πραγματοποιείται ως επί το 
πλείστον από πανεπιστημιακούς ερευνητές 
ή από συλλέκτες για μη εμπορικούς 
σκοπούς. Στη συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων και σχεδόν σε όλους τους 
τομείς, πρόσβαση σε πρόσφατα 
συλλεχθέντες γενετικούς πόρους 
αποκτάται μέσω μεσαζόντων, συλλογών ή 
αντιπροσώπων που αποκτούν τους πόρους 
αυτούς σε τρίτες χώρες.

(18) Η συλλογή γενετικών πόρων στην 
άγρια φύση πραγματοποιείται ως επί το 
πλείστον από πανεπιστημιακούς ερευνητές 
ή από συλλέκτες για μη εμπορικούς 
σκοπούς. Στη συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων και σχεδόν σε όλους τους 
τομείς, πρόσβαση σε πρόσφατα 
συλλεχθέντες γενετικούς πόρους 
αποκτάται μέσω μεσαζόντων, συλλογών ή 
αντιπροσώπων που αποκτούν τους πόρους 
αυτούς σε τρίτες χώρες. Ο παρών 
κανονισμός πρέπει να διασφαλίζει ότι οι 
διατάξεις των αμοιβαία αποδεκτών όρων 
ως προς την αρχική πρόσβαση που 
αφορά τη διαβίβαση σε τρίτους 
εφαρμόζονται από όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη. Σε πολλές περιπτώσεις η μετέπειτα 
χρησιμοποίηση ή εμπορική εκμετάλλευση 
είναι πιθανό να προϋποθέτει νέα 
συναίνεση μετά από ενημέρωση και νέους 
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αμοιβαία αποδεκτούς όρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χρήστες πρέπει πάντοτε να τηρούν την αλυσίδα επιτήρησης σταδίων παραγωγής και να 
συμμορφώνονται προς τις προϋποθέσεις της συναίνεσης μετά από ενημέρωση και προς τους 
αμοιβαία αποδεκτούς όρους. Επομένως είναι σημαντικό να προσδιορίζονται σαφώς οι 
υποχρεώσεις των χρηστών να αιτούνται νέους όρους, εφόσον μια νέα χρησιμοποίηση διαφέρει 
ή πρόκειται να υπερβεί τους αρχικά αμοιβαία αποδεκτούς όρους.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι συλλογές αποτελούν μεγάλους
προμηθευτές των χρησιμοποιούμενων στην 
Ένωση γενετικών πόρων και 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους. Θα πρέπει να 
συγκροτηθεί ένα σύστημα αξιόπιστων 
συλλογών της Ένωσης. Το σύστημα αυτό 
θα εξασφαλίζει ότι οι συλλογές που 
περιλαμβάνονται στο μητρώο αξιόπιστων 
συλλογών της Ένωσης εφαρμόζουν 
πράγματι μέτρα ώστε να προμηθεύουν σε 
τρίτους μόνο δείγματα γενετικών πόρων 
που συνοδεύονται από έγγραφα 
τεκμηρίωσης, τα οποία αποδεικνύουν τη 
νόμιμη απόκτηση και, όπου απαιτείται, τη 
συνομολόγηση αμοιβαία αποδεκτών όρων. 
Με το σύστημα αξιόπιστων συλλογών της 
Ένωσης θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά ο 
κίνδυνος χρήσης παρανόμως 
αποκτηθέντων γενετικών πόρων στην 
Ένωση. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών θα ελέγχουν αν η συλλογή 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
αναγνώρισης ως αξιόπιστη συλλογή της 
Ένωσης. Θα πρέπει να θεωρείται ότι οι 
χρήστες που αποκτούν γενετικό πόρο από 
συλλογή η οποία περιλαμβάνεται στο 
ενωσιακό μητρώο έχουν επιδείξει τη 

(19) Οι συλλογές αποτελούν τους πιο 
εύκολα προσβάσιμους προμηθευτές των 
χρησιμοποιούμενων στην Ένωση 
γενετικών πόρων και παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους. Ως προμηθευτές, μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 
βοηθώντας άλλους χρήστες να 
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 
τους. Προκειμένου αυτό να καταστεί 
εφικτό, θα πρέπει να συγκροτηθεί ένα 
σύστημα αξιόπιστων συλλογών της 
Ένωσης. Το σύστημα αυτό θα εξασφαλίζει 
ότι οι συλλογές που περιλαμβάνονται στο 
μητρώο αξιόπιστων συλλογών της Ένωσης 
εφαρμόζουν πράγματι μέτρα ώστε να 
προμηθεύουν σε τρίτους μόνο δείγματα 
γενετικών πόρων που συνοδεύονται από 
έγγραφα τεκμηρίωσης, τα οποία 
αποδεικνύουν τη νόμιμη απόκτηση και, 
όπου απαιτείται, τη συνομολόγηση 
αμοιβαία αποδεκτών όρων. Με το σύστημα 
αξιόπιστων συλλογών της Ένωσης θα 
πρέπει να μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος 
χρησιμοποίησης παρανόμως 
αποκτηθέντων γενετικών πόρων στην 
Ένωση. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών θα ελέγχουν αν η συλλογή 



PE508.195v01-00 20/59 PR\932319EL.doc

EL

δέουσα επιμέλεια ως προς την αναζήτηση 
όλων των απαραίτητων πληροφοριών. 
Αυτό αναμένεται να ωφελήσει ιδιαίτερα 
τους πανεπιστημιακούς ερευνητές, καθώς 
και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
αναγνώρισης ως αξιόπιστη συλλογή της 
Ένωσης. Θα πρέπει να θεωρείται ότι οι 
χρήστες που αποκτούν γενετικό πόρο από 
συλλογή η οποία περιλαμβάνεται στο 
ενωσιακό μητρώο έχουν επιδείξει τη 
δέουσα επιμέλεια ως προς την αναζήτηση 
όλων των απαραίτητων πληροφοριών. 
Αυτό αναμένεται να ωφελήσει ιδιαίτερα 
τους πανεπιστημιακούς ερευνητές, καθώς 
και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συλλογές διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην αλυσίδα επιτήρησης σταδίων παραγωγής 
των γενετικών πόρων στην Ένωση. Επομένως είναι απαραίτητο να επισημαίνεται ρητώς ο 
ρόλος τους ως προμηθευτών και όχι ως παρόχων, και να υπογραμμίζεται η κεφαλαιώδης 
σημασία τους ως ενδιάμεσων φορέων που συχνά βρίσκονται στην αρχή της αλυσίδας.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22a) Η Ένωση θα πρέπει να ενεργεί με 
προορατικό τρόπο ώστε να διασφαλίζεται 
η επίτευξη των στόχων του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια όσον αφορά τους 
πολυμερείς μηχανισμούς καταμερισμού 
των οφελών σε παγκόσμιο επίπεδο, 
προκειμένου να χορηγούνται 
περισσότεροι πόροι για την υποστήριξη 
της διατήρησης της βιολογικής 
ποικιλότητας και της αειφορικής χρήσης 
των συστατικών αυτής σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διεθνείς διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα είναι 
επί του παρόντος σε εξέλιξη ώστε να υλοποιηθεί ο παγκόσμιος πολυμερής μηχανισμός 
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καταμερισμού των οφελών όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια. Η 
Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος των διαπραγματεύσεων αυτών και θα πρέπει να επιδείξει τη 
δέσμευσή της εφαρμόζοντας τους στόχους αυτούς μέσω ενός ταμείου καταμερισμού των οφελών 
σε επίπεδο Ένωσης, πρόδρομο της σύστασης των παγκόσμιων μηχανισμών, προκειμένου να 
συνεισφέρει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22β) Η αρχή του καταμερισμού των 
οφελών, όπως περιέχεται στο άρθρο 10 
του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, θα 
πρέπει να εφαρμόζεται από την Ένωση
έως ότου θεσπιστεί ένας παγκόσμιος 
πολυμερής μηχανισμός, όπως 
προβλέπεται στο εν λόγω πρωτόκολλο. 
Έως ότου συσταθεί ο πολυμερής 
μηχανισμός, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα 
ταμείο καταμερισμού των οφελών σε 
επίπεδο Ένωσης, ώστε να συλλέγει τις 
συνεισφορές καταμερισμού των οφελών 
και να τις διοχετεύει προς τη διατήρηση 
της βιολογικής ποικιλότητας σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Προς αυτόν τον 
σκοπό, θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
πράξεων σχετικά με τον σεβασμό των 
αναλυτικών κριτηρίων και κανόνων για 
τον καταμερισμό των οφελών σε 
περιπτώσεις στις οποίες οι γενετικοί 
πόροι προέρχονται από περιοχές εκτός 
δικαιοδοσίας των κρατών μελών ή 
εφόσον δεν μπορεί να προσδιορισθεί η 
χώρα προέλευσης των πόρων αυτών ή 
δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί ή να 
αποκτηθεί συναίνεση μετά από 
ενημέρωση. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
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εμπειρογνωμόνων. Κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές που συνδέονται με τις διατάξεις για 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο πλαίσιο του καταμερισμού των οφελών που απορρέουν από 
γενετικούς πόρους που προέρχονται από περιοχές εκτός της εθνικής δικαιοδοσίας ή όταν δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί η χώρα προέλευσης ή δεν μπορούν να συμφωνηθούν αμοιβαία 
αποδεκτοί όροι και που επίσης συνδέονται με τους μηχανισμούς συμμόρφωσης και με τη 
σύσταση του ενωσιακού ταμείου καταμερισμού των οφελών.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος του παρόντα κανονισμού είναι ο 
δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των 
οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίηση γενετικών πόρων, 
συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό στη 
διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας 
και την αειφορική χρήση των συστατικών 
της, σύμφωνα με τους στόχους της 
σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα 
(«η Σύμβαση»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπενθυμίζεται ο στόχος του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, όπως περιέχεται 
στο άρθρο 1 αυτού, καθώς και οι στόχοι του βασικού εγγράφου, της σύμβασης για τη βιολογική 
ποικιλότητα.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στους 
γενετικούς πόρους επί των οποίων 
ασκούνται κυριαρχικά δικαιώματα 
κρατών, καθώς και στις παραδοσιακές 
γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους, στα οποία αποκτάται πρόσβαση 
μετά την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια για την Ένωση. 
Εφαρμόζεται επίσης στα οφέλη που 
απορρέουν από τη χρήση των εν λόγω 
γενετικών πόρων και των παραδοσιακών 
γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους. 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στους 
γενετικούς πόρους, καθώς και στις 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους, στα οποία αποκτάται 
πρόσβαση και τα οποία χρησιμοποιούνται 
μετά την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια για την Ένωση. 
Εφαρμόζεται επίσης στα οφέλη που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίηση των εν 
λόγω γενετικών πόρων και των 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους, καθώς και με 
μετέπειτα εφαρμογές και εμπορική 
εκμετάλλευση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καλύπτεται το πλήρες φάσμα δραστηριοτήτων χρήσης που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο της 
σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα και το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια. Σύμφωνα με το 
άρθρο 15 της Σύμβασης και το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, τα οφέλη που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων καθώς και από μετέπειτα εφαρμογές 
και την εμπορική εκμετάλλευση αυτών υπόκεινται σε δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό. Ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να ισχύει για το σύνολο των γενετικών πόρων και όχι μόνο για αυτούς 
που εμπίπτουν στα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «γενετικοί πόροι»: γενετικό υλικό 
υφιστάμενης ή δυνητικής αξίας·

(3) «γενετικοί πόροι»: γενετικό υλικό 
υφιστάμενης ή δυνητικής αξίας, ή τα 
παράγωγα αυτού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα παράγωγα αποτελούν σημαντικό μέρος των γενετικών πόρων και θα πρέπει να καλύπτονται 
ρητά από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) «παράγωγο»: βιοχημική ένωση που 
απαντά στη φύση και προκύπτει από τη 
γενετική έκφραση ή τον μεταβολισμό 
βιολογικών ή γενετικών πόρων, έστω και 
αν δεν περιέχει λειτουργικές μονάδες 
κληρονομικότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προσθέτει τον ορισμό που περιέχεται στο άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «πρόσβαση»: η απόκτηση γενετικών 
πόρων ή παραδοσιακών γνώσεων που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους σε
συμβαλλόμενο μέρος του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
εσωτερικές νομοθετικές διατάξεις ή 
ρυθμιστικές απαιτήσεις του εν λόγω 
συμβαλλομένου μέρους που αφορούν την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών· 

(4) «πρόσβαση»: η απόκτηση γενετικών 
πόρων ή παραδοσιακών γνώσεων που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες εσωτερικές 
νομοθετικές διατάξεις ή ρυθμιστικές 
απαιτήσεις της χώρας προέλευσης των εν 
λόγω γενετικών πόρων που αφορούν την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών·

Or. en
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «χρήστης»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
το οποίο χρησιμοποιεί γενετικούς πόρους ή 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους·

(5) «χρήστης»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
το οποίο χρησιμοποιεί γενετικούς πόρους ή 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους ή το οποίο στη 
συνέχεια προβαίνει στην εμπορική 
εκμετάλλευση γενετικών πόρων ή 
προϊόντων που βασίζονται σε γενετικούς 
πόρους ή παραδοσιακές γνώσεις που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ακολουθεί πιο πιστά το κείμενο του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια και 
διευκρινίζει ότι τόσο η χρησιμοποίηση όσο και η εμπορική εκμετάλλευση εντάσσονται στις 
δραστηριότητες χρήσης.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «χρήση γενετικών πόρων»: η 
διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης με 
αντικείμενο τη γενετική ή βιοχημική 
σύνθεση γενετικών πόρων·

(6) «χρησιμοποίηση γενετικών πόρων»: η 
διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης με 
αντικείμενο τη γενετική ή βιοχημική 
σύνθεση γενετικών πόρων μεταξύ άλλων 
με την εφαρμογή βιοτεχνολογίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει την ορολογία του κανονισμού με την ορολογία που 
χρησιμοποιείται στο άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) «βιοτεχνολογία»: οιαδήποτε 
τεχνολογική εφαρμογή χρησιμοποιεί 
βιολογικά συστήματα, ζώντες 
οργανισμούς ή παράγωγα αυτών για την 
παραγωγή ή τροποποίηση προϊόντων ή 
για διαδικασίες ειδικών σκοπών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προσθέτει τον ορισμό που περιέχεται στο άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) «έρευνα και ανάπτυξη»: η 
διερεύνηση και μελέτη της γενετικής ή 
βιοχημικής σύνθεσης των γενετικών 
πόρων για τη διαπίστωση γεγονότων και 
την άντληση συμπερασμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των καινοτομιών 
και των πρακτικών εφαρμογών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «έρευνα και ανάπτυξη» ορίζεται όπως χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια, σύμφωνα με τον Επεξηγηματικό Οδηγό της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία 
της Φύσης IUCN που προσαρτάται στο Πρωτόκολλο της Ναγκόγια, σ. 65.
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «παραδοσιακές γνώσεις που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους»: 
παραδοσιακές γνώσεις που κατέχει 
αυτόχθων ή τοπική κοινότητα και οι οποίες 
είναι συναφείς με τη χρήση γενετικών 
πόρων και περιγράφονται με την ιδιότητά 
τους αυτή στους αμοιβαία αποδεκτούς 
όρους που ισχύουν για τη χρήση των 
γενετικών πόρων·

(8) «παραδοσιακές γνώσεις που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους»: 
παραδοσιακές γνώσεις που κατέχει 
αυτόχθων ή τοπική κοινότητα και οι οποίες 
είναι συναφείς με τη χρήση γενετικών 
πόρων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια δεν περιορίζει τις παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους στους αμοιβαία αποδεκτούς  όρους.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) «γενετικοί πόροι που έχουν 
αποκτηθεί παρανόμως»: οι γενετικοί 
πόροι και οι παραδοσιακές γνώσεις που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους και οι 
οποίοι έχουν αποκτηθεί με τρόπο που 
αντιβαίνει στην ισχύουσα διεθνή και 
εθνική νομοθεσία ή στις ρυθμιστικές 
απαιτήσεις σχετικά με την πρόσβαση και 
τον καταμερισμό των οφελών στη χώρα 
προέλευσης· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός είναι απαραίτητος προκειμένου να εδραιωθεί η έννοια της απαγόρευσης όπως 
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αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) «βιοπειρατεία»: η χρησιμοποίηση ή 
μετέπειτα εμπορική εκμετάλλευση 
παράνομα αποκτηθέντων γενετικών 
πόρων ή παραγώγων αυτών ή 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός είναι απαραίτητος προκειμένου να εδραιωθεί η έννοια της απαγόρευσης όπως 
παρουσιάζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1. 

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) «διεθνώς αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης»: άδεια 
πρόσβασης ή ισοδύναμο έγγραφο που 
εκδίδεται από αρμόδια εθνική αρχή, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 
στοιχείο ε) του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια, και τίθεται στη διάθεση του 
Κέντρου Πληροφοριών για την Πρόσβαση 
και τον Καταμερισμό των Οφελών·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «Κέντρο Πληροφοριών για την 
Πρόσβαση και τον Καταμερισμό των 
Οφελών»: η ηλεκτρονική πύλη παγκόσμιας 
ανταλλαγής πληροφοριών που έχει ιδρυθεί 
βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 1 του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1a. Απαγορεύεται η βιοπειρατεία εντός 
της Ένωσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να είναι αποτελεσματική, η δέουσα επιμέλεια πρέπει να ενισχύεται από 
απαγόρευση της χρησιμοποίησης ή επακόλουθης εμπορικής εκμετάλλευσης γενετικών πόρων 
που έχουν αποκτηθεί παράνομα. Η παρούσα τροπολογία ακολουθεί παρόμοιες έννοιες που 
περιέχονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των 
φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά, ΕΕ L 295 της 
12.11.2010, σ. 23.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι χρήστες επιδεικνύουν τη δέουσα 1. Οι χρήστες επιδεικνύουν τη δέουσα 
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επιμέλεια για να εξακριβώνουν ότι η 
πρόσβαση στους χρησιμοποιούμενους 
γενετικούς πόρους και στις 
χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές γνώσεις 
που συνδέονται με γενετικούς πόρους 
αποκτήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες 
νομοθετικές διατάξεις ή ρυθμιστικές 
απαιτήσεις που αφορούν την πρόσβαση και 
τον καταμερισμό των οφελών και, κατά 
περίπτωση, ότι τα οφέλη καταμερίζονται 
δίκαια και ισότιμα υπό αμοιβαία
αποδεκτούς όρους. Οι χρήστες ζητούν, 
φυλάσσουν και διαβιβάζουν στους 
επόμενους χρήστες πληροφορίες που είναι 
συναφείς με την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών.

επιμέλεια για να εξακριβώνουν ότι η 
πρόσβαση στους χρησιμοποιούμενους 
γενετικούς πόρους και στις 
χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές γνώσεις 
που συνδέονται με γενετικούς πόρους 
αποκτήθηκε με συναίνεση μετά από 
ενημέρωση και βασίζεται σε αμοιβαία 
αποδεκτούς όρους όπως ορίζονται από τις 
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις ή 
ρυθμιστικές απαιτήσεις που αφορούν την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών και ότι τα οφέλη καταμερίζονται 
δίκαια και ισότιμα υπό τους εν λόγω
αποδεκτούς όρους. Οι χρήστες ζητούν, 
φυλάσσουν και διαβιβάζουν στους 
επόμενους χρήστες όλες τις πληροφορίες 
και τα έγγραφα που είναι συναφή με την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών και με τη συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν σαφήνειας είναι σημαντικό να αναφέρεται η συναίνεση μετά από ενημέρωση και οι 
αμοιβαία αποδεκτοί όροι και να διασφαλίζεται η ορθή διαβίβαση όλων των απαραίτητων 
εγγράφων και πληροφοριών που αφορούν τη συμμόρφωση των γενετικών πόρων που 
χρησιμοποιούνται από τους χρήστες.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι γενετικοί πόροι και οι 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
αυτούς διαβιβάζονται σε άλλους χρήστες 
μόνο εάν αυτό συνάδει με τη συναίνεση 
μετά από ενημέρωση και τους αμοιβαία 
αποδεκτούς όρους. Οι μετέπειτα χρήστες 
μπορούν να χρησιμοποιούν το υλικό που 
έχουν λάβει σύμφωνα με τους αμοιβαία 
αποδεκτούς όρους. Ελλείψει συναίνεσης 
μετά από ενημέρωση και αμοιβαία 
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αποδεκτών όρων ή εάν οι μετέπειτα 
χρήστες που χρησιμοποιούν τους εν λόγω 
γενετικούς πόρους ή τις παραδοσιακές 
γνώσεις υπό προϋποθέσεις που δεν 
περιλαμβάνονται στους αρχικούς όρους, 
ζητείται από τους χρήστες αυτούς να 
επιδιώξουν συναίνεση μετά από 
ενημέρωση από τη χώρα προέλευσης, 
καθώς και αμοιβαία αποδεκτούς όρους 
πριν προβούν σε τυχόν νέα 
χρησιμοποίηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χρήστες πρέπει πάντοτε να τηρούν την αλυσίδα επιτήρησης σταδίων παραγωγής και να 
συμμορφώνονται προς τις προϋποθέσεις της συναίνεσης μετά από ενημέρωση και τους 
αμοιβαία αποδεκτούς όρους. Επομένως είναι σημαντικό να προσδιορίζονται σαφώς οι 
υποχρεώσεις των χρηστών να αναζητούν νέους όρους εάν μια νέα χρησιμοποίηση διαφέρει ή 
πρόκειται να υπερβεί τους αρχικά αμοιβαία αποδεκτούς όρους ή όταν αυτοί δεν υφίστανται.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Στην περίπτωση γενετικών πόρων που 
προέρχονται από περιοχές εκτός εθνικών 
δικαιοδοσιών ή εάν δεν μπορεί να 
προσδιορισθεί η χώρα προέλευσης, ή εάν 
δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί ή να 
αποκτηθεί συναίνεση μετά από 
ενημέρωση, οι νέοι χρήστες παρέχουν 
καταμερισμό των οφελών σε ενωσιακό 
ταμείο καταμερισμού των οφελών που 
λειτουργεί υπέρ της διατήρησης της 
βιολογικής ποικιλότητας, έως ότου 
συσταθεί ένας παγκόσμιος πολυμερής 
μηχανισμός καταμερισμού των οφελών 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον στόχο της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα και το Πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια, ο καταμερισμός των οφελών δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε περιπτώσεις όπου 
είναι δυνατόν να συνομολογηθούν αμοιβαία αποδεκτοί όροι. Αυτό αφορά κυρίως τους 
γενετικούς πόρους σε διεθνή ύδατα και τους «ιστορικής σημασίας» πόρους. Ο καταμερισμός 
των οφελών που απορρέει από τους εν λόγω πόρους θα πρέπει να χορηγείται σε ταμείο της 
Ένωσης που λειτουργεί υπέρ της διατήρησης της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) τις αποφάσεις παροχής πρόσβασης και 
τους αμοιβαία αποδεκτούς όρους, κατά 
περίπτωση·

(5) τις αποφάσεις παροχής πρόσβασης και 
τους αμοιβαία αποδεκτούς όρους, 
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων 
περί καταμερισμού των οφελών, κατά 
περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι χρήστες φυλάσσουν τις πληροφορίες 
που είναι συναφείς με την πρόσβαση και 
τον καταμερισμό των οφελών επί είκοσι 
έτη από τη λήξη της περιόδου χρήσης.

3. Οι χρήστες φυλάσσουν τις πληροφορίες 
που είναι συναφείς με την πρόσβαση και 
τον καταμερισμό των οφελών επί είκοσι 
έτη από τη λήξη της περιόδου 
χρησιμοποίησης ή μετέπειτα εμπορικής 
εκμετάλλευσης.

Or. en
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι χρήστες που αποκτούν γενετικό πόρο 
από συλλογή, η οποία περιλαμβάνεται στο 
αναφερόμενο στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
ενωσιακό μητρώο αξιόπιστων συλλογών, 
θεωρείται ότι έχουν επιδείξει τη δέουσα 
επιμέλεια ως προς την αναζήτηση 
πληροφοριών που είναι συναφείς με την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών για γενετικούς πόρους και 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους.

4. Οι χρήστες που αποκτούν γενετικό πόρο 
από συλλογή, η οποία περιλαμβάνεται στο 
αναφερόμενο στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
ενωσιακό μητρώο αξιόπιστων συλλογών, 
θεωρείται ότι έχουν επιδείξει τη δέουσα 
επιμέλεια ως προς την αναζήτηση 
πληροφοριών που είναι συναφείς με την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών για γενετικούς πόρους και 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους, με την επιφύλαξη των 
παραγράφων 1, 1α και 1β του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 14β για τη θέσπιση 
των κανόνων για τον καταμερισμό των 
οφελών σύμφωνα με την παράγραφο 1γ 
έως τις ...*. Οι κανόνες αυτοί 
προϋποθέτουν τον καταμερισμό των 
οφελών τουλάχιστον σε επίπεδο 
βέλτιστων πρακτικών στον οικείο τομέα 
και ορίζουν τους όρους για τον 
καταμερισμό των μη χρηματικών 
οφελών.
____________
* ΕΕ: έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος κανονισμού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1γ.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δημιουργεί και διατηρεί 
ενωσιακό μητρώο αξιόπιστων συλλογών. 
Το μητρώο αυτό είναι διαδικτυακό και 
εύκολα προσβάσιμο από τους χρήστες, 
περιλαμβάνει δε τις συλλογές γενετικών 
πόρων που κρίνεται ότι πληρούν τα 
κριτήρια της αξιόπιστης συλλογής της 
Ένωσης.

1. Προκειμένου να συνεισφέρει στον 
στόχο να παρέχονται μόνο γενετικοί πόροι 
που έχουν αποκτηθεί με τις ισχύουσες 
προϋποθέσεις, θεσπίζεται με τον παρόντα 
κανονισμό ένα εθελοντικό σύστημα 
αξιόπιστων συλλογών σε επίπεδο 
Ένωσης.  Η Επιτροπή δημιουργεί και 
διατηρεί ενωσιακό μητρώο αξιόπιστων 
συλλογών. Το μητρώο αυτό είναι ανοικτού 
τύπου, διαδικτυακό και εύκολα 
προσβάσιμο από τους χρήστες, 
περιλαμβάνει δε τις συλλογές γενετικών 
πόρων που κρίνεται ότι πληρούν τα 
κριτήρια της αξιόπιστης συλλογής της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινίζεται η εθελοντική φύση του μηχανισμού των αξιόπιστων 
συλλογών σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να προμηθεύει σε τρίτους, για ιδία 
χρήση μόνο, δείγματα γενετικών πόρων 
και συναφείς πληροφορίες που 
συνοδεύονται από έγγραφα τεκμηρίωσης, 

β) να προμηθεύει σε τρίτους, για ιδία 
χρησιμοποίηση μόνο, δείγματα γενετικών 
πόρων και συναφείς πληροφορίες που 
συνοδεύονται από έγγραφα τεκμηρίωσης, 
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τα οποία αποδεικνύουν ότι για την 
πρόσβαση στους πόρους και στις 
πληροφορίες, τηρήθηκαν οι ισχύουσες 
νομοθετικές απαιτήσεις και, κατά 
περίπτωση, οι αμοιβαία αποδεκτοί όροι 
για τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό 
των οφελών·

τα οποία αποδεικνύουν ότι για την 
πρόσβαση στους πόρους και στις 
πληροφορίες, τηρήθηκαν η ισχύουσα 
νομοθεσία περί πρόσβασης και 
καταμερισμού των οφελών και οι 
ισχύουσες ρυθμιστικές απαιτήσεις και οι 
αμοιβαία αποδεκτοί όροι για τον δίκαιο και 
ισότιμο καταμερισμό των οφελών·

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να τηρεί αρχείο όλων των δειγμάτων 
γενετικών πόρων και συναφών 
πληροφοριών που έχει προμηθεύσει σε 
τρίτους για ιδία χρήση·

γ) να τηρεί αρχείο όλων των δειγμάτων 
γενετικών πόρων και συναφών 
πληροφοριών που έχει προμηθεύσει σε 
τρίτους για ιδία χρησιμοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι αρμόδιες αρχές και ο κόμβος 
συντονισμού για την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών παρέχουν 
συμβουλές στο κοινό και στους πιθανούς 
χρήστες που ζητούν πληροφορίες σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντα 
κανονισμού και των συναφών διατάξεων 
της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια εντός της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ζητούν 
από όλους τους δικαιούχους δημόσιας 
χρηματοδότησης για έρευνα, η οποία 
περιλαμβάνει χρήσεις γενετικών πόρων 
και παραδοσιακών γνώσεων που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους, να 
δηλώνουν ότι θα επιδείξουν τη δέουσα 
επιμέλεια σύμφωνα με το άρθρο 4.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι χρήστες δηλώνουν στις αρμόδιες 
αρχές που έχουν συσταθεί βάσει του 
άρθρου 6 παράγραφος 1 ότι επέδειξαν τη 
δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με το άρθρο 
4, όταν ζητούν άδεια εμπορίας για προϊόν 
που αναπτύχθηκε με βάση γενετικούς 
πόρους ή παραδοσιακές γνώσεις που 
συνδέονται με τους πόρους αυτούς ή, 
εφόσον δεν απαιτείται άδεια εμπορίας, 
κατά τον χρόνο της εμπορικής 
εκμετάλλευσης.

2. Οι χρήστες δηλώνουν στις αρμόδιες 
αρχές που έχουν συσταθεί βάσει του 
άρθρου 6 παράγραφος 1 ότι 
συμμορφώθηκαν προς το άρθρο 4 και 
υποβάλλουν τις συναφείς πληροφορίες 
όταν:

α) αποκτούν συναίνεση μετά από 
ενημέρωση και θεσπίζουν αμοιβαία 
αποδεκτούς όρους·
β) λαμβάνουν χρηματοδότηση για έρευνα 
που αφορά τη χρησιμοποίηση γενετικών 
πόρων και παραδοσιακών γνώσεων που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους· 
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γ) αιτούνται τη χορήγηση διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας ή δικαιωμάτων επί νέας 
φυτικής ποικιλίας στους αρμόδιους 
εθνικούς, περιφερειακούς ή διεθνείς 
θεσμικούς φορείς που καλύπτουν, μεταξύ 
άλλων, τους γενετικούς πόρους στους 
οποίους έχει αποκτηθεί πρόσβαση, τα 
προϊόντα, καθώς και τα παράγωγα, και 
τις διαδικασίες που απορρέουν από τη 
χρήση βιοτεχνολογίας ή τις παραδοσιακές 
γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους· 
δ) ζητούν άδεια εμπορίας για προϊόν που 
αναπτύχθηκε με βάση γενετικούς πόρους ή 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με 
τους πόρους αυτούς· ή 

ε) εφόσον δεν απαιτείται άδεια εμπορίας, 
κατά τον χρόνο της εμπορικής 
εκμετάλλευσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της αλυσίδας επιτήρησης σταδίων παραγωγής και 
να εξασφαλίζεται ιχνηλασιμότητα και ασφάλεια δικαίου για όλους, είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των χρηστών.   Η παρούσα τροπολογία θεσπίζει 
σημεία ελέγχου σε καίριες χρονικές στιγμές της αλυσίδας επιτήρησης σταδίων παραγωγής, ενώ 
παράλληλα οργανώνεται ορθολογικά η διαδικασία και αποφεύγονται πιθανά νομικά κενά.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανά διετία, οι αρμόδιες αρχές 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις 
πληροφορίες που λαμβάνουν βάσει των 
παραγράφων 1 και 2. Η Επιτροπή 
συνοψίζει τις πληροφορίες που λαμβάνει 
και τις θέτει στη διάθεση του Κέντρου 
Πληροφοριών για την Πρόσβαση και τον 
Καταμερισμό των Οφελών.

3. Εντός τριμήνου, οι αρμόδιες αρχές 
επαληθεύουν τις πληροφορίες που 
παρέχονται δυνάμει των στοιχείων β) έως 
ε) και διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις 
πληροφορίες που λαμβάνουν στο πλαίσιο 
του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή εντός 
τριμήνου συνοψίζει τις πληροφορίες που 
λαμβάνει και θέτει τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για το διεθνώς 



PE508.195v01-00 38/59 PR\932319EL.doc

EL

αναγνωρισμένο πιστοποιητικό στη 
διάθεση του Κέντρου Πληροφοριών για 
την Πρόσβαση και τον Καταμερισμό των 
Οφελών καθώς και στο κοινό με εύκολα 
προσβάσιμο, ανοικτού τύπου, 
διαδικτυακό μορφότυπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ευθυγραμμιστεί το παρόν κείμενο με το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 17 αυτού σχετικά με το διεθνώς 
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε ένωση χρηστών μπορεί να 
υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή για την 
αναγνώριση συνδυασμού διαδικασιών, 
μέσων ή μηχανισμών, που έχει αναπτύξει 
και επιβλέπει η εν λόγω ένωση, ως 
βέλτιστης πρακτικής. Η αίτηση 
υποστηρίζεται με αποδεικτικά στοιχεία και 
με πληροφορίες. 

1. Κάθε ένωση χρηστών ή οργάνωση με 
ενδιαφέρον και εμπειρογνωμοσύνη ως 
προς τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων 
και την πρόσβαση και τον καταμερισμό 
των οφελών μπορεί να υποβάλλει αίτηση 
στην Επιτροπή για την αναγνώριση 
συνδυασμού διαδικασιών, μέσων ή 
μηχανισμών, που έχει αναπτύξει και 
επιβλέπει η εν λόγω ένωση, ως βέλτιστης 
πρακτικής. Η αίτηση υποστηρίζεται με 
αποδεικτικά στοιχεία και με πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι συναφείς παράγοντες θα πρέπει να μπορούν να προτείνουν μια βέλτιστη πρακτική. Αυτό 
ισχύει κυρίως για τις οργανώσεις Βορρά-Νότου, τους εκπροσώπους αυτοχθόνων και τοπικών 
κοινοτήτων, τις οργανώσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τις οργανώσεις χρηστών, 
που ήδη εφαρμόζουν την αρχή του καταμερισμού των οφελών και συμμετέχουν άμεσα. Ο 
σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι η ενθάρρυνση φιλόδοξων βέλτιστων πρακτικών που θα 
συνάδουν με τον στόχο της διατήρησης της βιοποικιλότητας.
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Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον η Επιτροπή κρίνει, με βάση τις 
πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία 
που της προσκομίζει η ένωση χρηστών, ότι 
όταν ο συγκεκριμένος συνδυασμός 
διαδικασιών, μέσων ή μηχανισμών 
εφαρμόζεται πράγματι από χρήστη, 
παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τα άρθρα 4 και 7, χορηγεί 
αναγνώριση βέλτιστης πρακτικής.

2. Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε αίτηση, 
λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες και 
αποδεικτικά στοιχεία που προέρχονται 
από τον αιτούντα, συναφείς παρόχους, 
χρήστες, αρχές, θεσμικούς φορείς, 
διακυβερνητικές οργανώσεις και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και 
εκπροσώπους οργανώσεων αυτοχθόνων 
και τοπικών κοινοτήτων και άλλους 
παράγοντες, κατά περίπτωση. Εφόσον η 
Επιτροπή κρίνει, με βάση τις πληροφορίες 
και τα αποδεικτικά στοιχεία που της 
προσκομίζει η ένωση χρηστών, ότι όταν ο 
συγκεκριμένος συνδυασμός διαδικασιών, 
μέσων ή μηχανισμών εφαρμόζεται 
πράγματι από χρήστη, παρέχει στον 
χρήστη τη δυνατότητα να εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τα 
άρθρα 4 και 7, χορηγεί αναγνώριση 
βέλτιστης πρακτικής.

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν από στοιχεία προερχόμενα από τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή από 
άλλες πηγές προκύπτει ότι, σε 
επανειλημμένες περιπτώσεις, χρήστες που 
εφαρμόζουν βέλτιστη πρακτική δεν 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν βάσει του παρόντος κανονισμού, 
η Επιτροπή εξετάζει, με διάλογο με την 
αντίστοιχη ένωση χρηστών, το κατά πόσον 

4. Εάν από στοιχεία προερχόμενα από τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή από 
άλλες πηγές προκύπτει ότι, σε κάποιες
περιπτώσεις, χρήστες που εφαρμόζουν 
βέλτιστη πρακτική δεν εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
εξετάζει, με διάλογο με την αντίστοιχη 
ένωση χρηστών, το κατά πόσον οι 
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οι επανειλημμένες περιπτώσεις αδυναμίας 
συμμόρφωσης αποτελούν ένδειξη πιθανών 
ανεπαρκειών της βέλτιστης πρακτικής. 

περιπτώσεις αδυναμίας συμμόρφωσης 
αποτελούν ένδειξη πιθανών ανεπαρκειών 
της βέλτιστης πρακτικής. 

Or. en

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή ανακαλεί την αναγνώριση 
βέλτιστης πρακτικής, όταν διαπιστώνει ότι 
η βέλτιστη πρακτική έχει υποστεί αλλαγές 
που κλονίζουν τη δυνατότητα του χρήστη 
να τηρεί τους όρους των άρθρων 4 και 7 ή 
όταν επανειλημμένες περιπτώσεις 
αδυναμίας συμμόρφωσης των χρηστών 
σχετίζονται με ανεπάρκειες της πρακτικής.

5. Η Επιτροπή ανακαλεί την αναγνώριση 
βέλτιστης πρακτικής, όταν διαπιστώνει ότι 
η βέλτιστη πρακτική έχει υποστεί αλλαγές 
που κλονίζουν τη δυνατότητα του χρήστη 
να τηρεί τους όρους των άρθρων 4 και 7 ή 
όταν περιπτώσεις αδυναμίας 
συμμόρφωσης των χρηστών σχετίζονται με 
ανεπάρκειες της πρακτικής.

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν ελέγχους 
για να εξακριβώνουν αν οι χρήστες 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των 
άρθρων 4 και 7.

1. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν ελέγχους 
για να εξακριβώνουν αν οι χρήστες 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των 
άρθρων 4 και 7 και, κατά περίπτωση, ότι 
εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις 
δηλωμένες βέλτιστες πρακτικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν στην προσέγγιση βάσει κινδύνου για τους ελέγχους λαμβάνεται υπόψη η εφαρμογή 
βέλτιστης πρακτικής, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να επαληθεύουν και τις διαδικασίες, 
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τα εργαλεία ή τους μηχανισμούς αποτελεσματικής εφαρμογής της αναγνωρισμένης βέλτιστης 
πρακτικής.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που 
υπόκειται σε περιοδική επανεξέταση και 
με την εφαρμογή προσέγγισης βάσει 
κινδύνου. Κατά τη διαμόρφωση της 
προσέγγισης βάσει κινδύνου, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν υπόψη ότι με την 
εφαρμογή βέλτιστης πρακτικής από 
χρήστη, η οποία έχει αναγνωριστεί βάσει 
του άρθρου 8 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού ή βάσει του άρθρου 20 
παράγραφος 2 του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια, μειώνεται ο κίνδυνος αδυναμίας 
συμμόρφωσης του εν λόγω χρήστη.

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που 
υπόκειται σε περιοδική επανεξέταση και 
με την εφαρμογή προσέγγισης βάσει 
κινδύνου. Κατά τη διαμόρφωση της 
προσέγγισης βάσει κινδύνου, τα κράτη 
μέλη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη ότι με 
την εφαρμογή βέλτιστης πρακτικής από 
χρήστη, η οποία έχει αναγνωριστεί βάσει 
του άρθρου 8 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού ή βάσει του άρθρου 20 
παράγραφος 2 του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια, μειώνεται ο κίνδυνος αδυναμίας 
συμμόρφωσης του εν λόγω χρήστη.

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Είναι δυνατόν να διεξάγονται έλεγχοι 
όταν η αρμόδια αρχή διαθέτει ουσιαστικές 
πληροφορίες σχετικά με την αδυναμία 
συμμόρφωσης χρήστη με τον παρόντα 
κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
βάσιμων ανησυχιών που εκφράζονται από 
τρίτους.

3. Διεξάγονται επιπρόσθετοι έλεγχοι όταν 
η αρμόδια αρχή διαθέτει ουσιαστικές 
πληροφορίες σχετικά με την αδυναμία 
συμμόρφωσης χρήστη με τον παρόντα 
κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
βάσιμων ανησυχιών που εκφράζονται από 
τρίτους.

Or. en
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Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εξέταση των μέτρων που λαμβάνουν οι 
χρήστες για να επιδείξουν τη δέουσα 
επιμέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 4·

α) εξέταση των μέτρων που λαμβάνουν οι 
χρήστες για να συμμορφωθούν με το 
άρθρο 4·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος συμμόρφωσης θα πρέπει να καλύπτει όλα τα στοιχεία του άρθρου 4, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της βιοπειρατείας.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εξέταση των εγγράφων τεκμηρίωσης και 
των αρχείων που αποδεικνύουν ότι έχει 
επιδειχθεί η δέουσα επιμέλεια, σύμφωνα
με το άρθρο 4, όσον αφορά συγκεκριμένες 
δραστηριότητες χρήσης·

β) εξέταση των εγγράφων τεκμηρίωσης και 
των αρχείων που αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση προς το άρθρο 4, όσον 
αφορά συγκεκριμένες δραστηριότητες 
χρήσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος συμμόρφωσης θα πρέπει να καλύπτει όλα τα στοιχεία του άρθρου 4, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της βιοπειρατείας.
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Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, 
εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις κατά τους 
ελέγχους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η 
αρμόδια αρχή εκδίδει ειδοποίηση για τις 
επανορθωτικές ενέργειες στις οποίες 
πρέπει να προβεί ο χρήστης.

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, 
εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις κατά τους 
ελέγχους που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 3 του παρόντος 
άρθρου, ή κατόπιν επαλήθευσης δυνάμει 
του άρθρου 7 παράγραφος 2, η αρμόδια 
αρχή εκδίδει ειδοποίηση για τις 
επανορθωτικές ενέργειες στις οποίες 
πρέπει να προβεί ο χρήστης.

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, και ανάλογα με τον χαρακτήρα 
των διαπιστούμενων ελλείψεων, τα κράτη 
μέλη μπορούν να λαμβάνουν άμεσα 
προσωρινά μέτρα, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται η κατάσχεση γενετικών 
πόρων που έχουν αποκτηθεί παράνομα και 
η αναστολή συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων χρήσης.

Εάν δεν δοθεί θετική ή ικανοποιητική 
απάντηση από τον χρήστη και ανάλογα με 
τον χαρακτήρα των διαπιστούμενων 
ελλείψεων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν άμεσα προσωρινά μέτρα, 
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η 
κατάσχεση γενετικών πόρων που έχουν 
αποκτηθεί παράνομα και η αναστολή 
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής 
εκμετάλλευσης προϊόντων που βασίζονται 
σε γενετικούς πόρους και σχετικές 
παραδοσιακές γνώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να ενθαρρύνει τους χρήστες να αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις. Θα 
πρέπει να διευκρινίζεται ότι η αναστολή των δραστηριοτήτων χρήσης περιλαμβάνει την 
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πιθανότητα απόσυρσης από την αγορά προϊόντων που είναι αποτέλεσμα βιοπειρατείας.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 
των διαδικασιών εφαρμογής των 
παραγράφων 1 έως 7 του παρόντος 
άρθρου. Οι εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 2.

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 14β, για τον καθορισμό των 
διαδικασιών εφαρμογής των παραγράφων 
1 έως 7 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις είναι καταλληλότερες για τη θέσπιση των διαδικασιών ελέγχου 
της συμμόρφωσης των χρηστών και την εφαρμογή της προσέγγισης βάσει κινδύνου, καθώς οι εν 
λόγω πράξεις συμπληρώνουν μη ουσιώδη στοιχεία του κανονισμού.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 
πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες 
σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/EΚ.

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δημοσιοποιούνται σύμφωνα 
με την οδηγία 2003/4/ΕΚ με εύκολα 
προσβάσιμο, ανοικτού τύπου, 
διαδικτυακό μορφότυπο.

Or. en
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Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) χρηματικές ποινές· α) χρηματικές ποινές ανάλογες της αξίας 
των δραστηριοτήτων χρήσης που 
σχετίζονται με τους εκάστοτε συναφείς 
γενετικούς πόρους και οι οποίες 
τουλάχιστον στερούν αποτελεσματικά 
από τους υπευθύνους τα οικονομικά 
οφέλη που απορρέουν από την 
παραβίαση, και αυξάνονται για κατ’ 
επανάληψη παραβιάσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να είναι αποτελεσματικές οι τυχόν χρηματικές ποινές, θα πρέπει τουλάχιστον να 
στερούν από τους υπευθύνους τα πιθανά οικονομικά οφέλη που θα απέρρεαν από την 
παραβίαση. Η αρχή αυτή περιέχεται επίσης στο άρθρο 46 του κανονισμού αριθ. 1005/2008 του 
Συμβουλίου σχετικά με την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την άμεση αναστολή συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων χρήσης·

β) την άμεση αναστολή συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων χρήσης 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής 
εκμετάλλευσης προϊόντων που βασίζονται 
σε γενετικούς πόρους και σχετικές 
παραδοσιακές γνώσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

 Θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι η αναστολή των δραστηριοτήτων χρήσης περιλαμβάνει την 
πιθανότητα απόσυρσης από την αγορά προϊόντων που είναι αποτέλεσμα βιοπειρατείας.
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Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται 
μεταξύ τους, με τις διοικητικές αρχές 
τρίτων χωρών και με την Επιτροπή, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση των 
χρηστών με τον παρόντα κανονισμό.

1. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται 
μεταξύ τους, με τις διοικητικές αρχές 
τρίτων χωρών και με την Επιτροπή, ώστε 
να ενισχύεται ο συντονισμός και να 
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση των 
χρηστών με τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή επιδιώκει τη θέσπιση 
ρυθμίσεων με το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και την 
Παγκόσμια Οργάνωση Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας ώστε να διασφαλίζεται ότι 
στις καταχωρίσεις διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας περιλαμβάνονται 
παραπομπές σε γενετικούς πόρους και 
στην προέλευση αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και η ΠΟΔΙ θα ήταν εύλογα 
σημεία ελέγχου της συμμόρφωσης προς το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια, δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντα κανονισμού. Εντούτοις, η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώξει τη θέσπιση 
ρυθμίσεων με τις εν λόγω οργανώσεις, ώστε να διασφαλίσει ότι στις καταχωρίσεις διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας εμφαίνονται οι παραπομπές σε γενετικούς πόρους και στην προέλευση αυτών.
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Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενωσιακή πλατφόρμα συμβάλλει στον 
εξορθολογισμό των όρων πρόσβασης σε 
ενωσιακό επίπεδο μέσω της συζήτησης 
των σχετικών ζητημάτων, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται ο σχεδιασμός και οι 
επιδόσεις των καθεστώτων πρόσβασης που 
εγκαθιδρύονται από τα κράτη μέλη, η 
απλουστευμένη πρόσβαση για έρευνα 
διεξαγόμενη από μη εμπορικούς φορείς, οι 
πρακτικές πρόσβασης που εφαρμόζονται 
από τις συλλογές στη Ένωση, η πρόσβαση 
των ενδιαφερομένων φορέων της Ένωσης 
σε τρίτες χώρες και η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών.

2. Η ενωσιακή πλατφόρμα συμβάλλει στον 
εξορθολογισμό των όρων πρόσβασης σε 
ενωσιακό επίπεδο μέσω της συζήτησης 
των σχετικών ζητημάτων, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται ο σχεδιασμός και οι 
επιδόσεις των καθεστώτων πρόσβασης που 
εγκαθιδρύονται από τα κράτη μέλη, η
προαγωγή της έρευνας που συμβάλλει στη 
διατήρηση και την αειφορική χρήση της 
βιολογικής ποικιλότητας, ιδιαίτερα στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ άλλων με
απλουστευμένη πρόσβαση για έρευνα 
διεξαγόμενη από μη εμπορικούς φορείς, οι 
πρακτικές πρόσβασης που εφαρμόζονται 
από τις συλλογές στη Ένωση, η πρόσβαση 
των ενδιαφερομένων φορέων της Ένωσης 
σε τρίτες χώρες και η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) λαμβάνουν μέτρα ενίσχυσης χρηστών 
που συμβάλλουν στη διατήρηση της 
βιολογικής ποικιλότητας και της 
πολιτισμικής ποικιλομορφίας, οι οποίοι 
όμως δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους 
ώστε να καταστούν αξιόπιστες συλλογές·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή των ανισοτήτων μεταξύ συλλογών, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να 
λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να διευκολύνονται οι συλλογές με περιορισμένους πόρους 
να μετατρέπονται σε αξιόπιστες συλλογές. 

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – σημείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) διασφαλίζουν ότι, σε περιπτώσεις 
παράνομης χρησιμοποίησης γενετικών 
πόρων και σχετικών παραδοσιακών 
γνώσεων ή χρησιμοποίησης αυτών κατά 
τρόπο που δεν συνάδει με συναίνεση μετά 
από ενημέρωση ή αμοιβαία αποδεκτούς 
όρους, οι πάροχοι που είναι αρμόδιοι για 
τη χορήγηση πρόσβασης σε γενετικούς 
πόρους και τη συνομολόγηση αμοιβαία 
αποδεκτών όρων έχουν δικαίωμα 
προσφυγής, ώστε να αποτραπεί ή να 
διακοπεί η εν λόγω χρησιμοποίηση, 
μεταξύ άλλων με εντολή δικαστηρίου, και 
να ζητήσουν αποζημίωση για πιθανές 
ζημίες που υπέστησαν, καθώς και, κατά 
περίπτωση, την κατάσχεση των εν λόγω 
γενετικών πόρων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ενσωματώνει στον κανονισμό τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Αντίστοιχη 
διάταξη περιέχεται και στη δανική νομοθεσία περί πρόσβασης και καταμερισμού των οφελών.
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Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – στοιχείο (δ γ) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δγ) ενθαρρύνουν τους χρήστες και τους 
παρόχους να διοχετεύουν στη διατήρηση 
της βιολογικής ποικιλότητας και την 
αειφορική χρήση των συστατικών της 
στοιχείων τα οφέλη που απορρέουν από 
τη χρησιμοποίηση και τη μετέπειτα 
εμπορική εκμετάλλευση γενετικών 
πόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οφέλη που προκύπτουν από δραστηριότητες που συνδέονται με γενετικούς πόρους θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – σημείο δ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δδ) στηρίζουν, εφόσον τους ζητηθεί, την 
περιφερειακή συνεργασία στον τομέα του 
καταμερισμού των οφελών όσον αφορά 
τους διασυνοριακούς γενετικούς πόρους 
και τις σχετικές παραδοσιακές γνώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τόσο τα είδη όσο και οι παραδοσιακές γνώσεις συχνά δεν γνωρίζουν τα σύνορα και όρια που 
υφίστανται μεταξύ των κρατών. Προκειμένου να αποφευχθεί ένα σύστημα δημοπρασίας που θα 
συνεπαγόταν αθέμιτο ανταγωνισμό για τους ίδιους γενετικούς πόρους, η Ένωση, μόνο κατόπιν 
αιτήματος των ενδιαφερομένων μερών, θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει τη θέσπιση 
μηχανισμών συνεργασίας για δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών προς όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.
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Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενωσιακό ταμείο καταμερισμού των 
οφελών

1. Δημιουργείται ενωσιακό ταμείο 
καταμερισμού των οφελών («το ταμείο»).
2. Το ταμείο εισπράττει έσοδα από την 
εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1γ.
3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 14β, για τη θέσπιση των 
διαδικασιών υλοποίησης και λειτουργίας 
του ταμείου για τη χρηματοδότηση της 
διατήρησης της βιοποικιλότητας σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ενωσιακό ταμείο καταμερισμού των οφελών θα πρέπει να εισπράττει έσοδα από τον 
χρηματικά αποτιμώμενο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση ή 
μετέπειτα εμπορική εκμετάλλευση γενετικών πόρων που προέρχονται από περιοχές εκτός της 
εθνικής δικαιοδοσίας και, όταν δεν μπορεί να προσδιορισθεί η χώρα προέλευσης, έως ότου 
συσταθούν οι διεθνείς μηχανισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14β
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
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Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Η προβλεπόμενη στα άρθρα 4 
παράγραφος 4a, 9 παράγραφος 8 και 14a 
παράγραφος 3 εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 
… [η ημερομηνία που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 1]. Η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες 
που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα 
μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των 
πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους 
ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν 
από τη λήξη της κάθε περιόδου. 
3. Η ανάθεση εξουσίας κατά το άρθρο 4 
παράγραφος 4α, το άρθρο 9 παράγραφος 
8 και το άρθρο 14α παράγραφος 3 μπορεί 
να ανακαλείται ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση αρμοδιοτήτων που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Τίθεται σε ισχύ την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σ’ αυτήν. Η ανάκληση δεν 
επηρεάζει το κύρος των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται 
ήδη σε ισχύ. 
4. Μόλις η Επιτροπή εκδώσει πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.
5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 4α, το άρθρο 9 παράγραφος 
8 και το άρθρο 14α παράγραφος 3 
τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν εγείρει 
αντίρρηση ούτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο, εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την 
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κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. 
Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 
δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις είναι απαραίτητες για τη θέσπιση των κανόνων για τον 
καταμερισμό των οφελών από τη χρήση γενετικών πόρων που προέρχονται από περιοχές εκτός 
εθνικής δικαιοδοσίας ή όταν η χώρα προέλευσης δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί, για τη θέσπιση 
των διαδικασιών ελέγχου της συμμόρφωσης των χρηστών και για την εφαρμογή της 
προσέγγισης βάσει κινδύνου, καθώς και για τη σύσταση του ενωσιακού ταμείου καταμερισμού 
των οφελών, δεδομένου ότι οι εν λόγω πράξεις συμπληρώνουν μη ουσιώδη στοιχεία του 
κανονισμού.  

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Φόρουμ διαβούλευσης

Η Επιτροπή μεριμνά για την 
ισορροπημένη συμμετοχή των 
εκπροσώπων των κρατών μελών και των 
συναφών οργανώσεων παρόχων, 
ενώσεων χρηστών, διακυβερνητικών 
οργανώσεων και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, καθώς και των 
εκπροσώπων των αυτοχθόνων και 
τοπικών κοινοτήτων κατά την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού. Τα εν λόγω 
μέρη συνεισφέρουν, ιδιαίτερα, στον 
προσδιορισμό και την αναθεώρηση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει των 
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άρθρων 4 παράγραφος 5, 9 παράγραφος 8 
και 14α παράγραφος 3 και στην 
εφαρμογή των άρθρων 5, 7 και 8, καθώς 
και τυχόν κατευθυντήριων γραμμών για 
τη συνομολόγηση αμοιβαία αποδεκτών 
όρων. Τα μέρη συνέρχονται στο πλαίσιο 
ενός Φόρουμ Συνεννόησης. Η Επιτροπή 
καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του 
εν λόγω φόρουμ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών καθώς και οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις θα πρέπει να 
έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν και να συμβάλλουν στην εφαρμογή του κανονισμού, καθώς 
και στην κατάρτιση εκτελεστικών και κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. Η ιδέα ακολουθεί το 
μοντέλου του Φόρουμ Συνεννόησης που περιέχεται στην οδηγία 2009/125/ΕΚ για τον 
οικολογικό σχεδιασμό.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανά δεκαετία μετά τη πρώτη της 
έκθεση, η Επιτροπή επανεξετάζει τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού, βασιζόμενη 
στις εκθέσεις και στην πείρα από την 
εφαρμογή του. Η Επιτροπή εξετάζει 
ειδικότερα στις εκθέσεις της τις 
διοικητικές συνέπειες για τα δημόσια 
ιδρύματα ερευνών και για τις μικρές, τις 
μεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. 
Εξετάζει επίσης την ανάγκη ανάληψης 
περαιτέρω δράσης από την Ένωση για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
στις παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους.

3. Ανά πενταετία μετά τη πρώτη της 
έκθεση, η Επιτροπή επανεξετάζει τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού, βασιζόμενη 
στις εκθέσεις και στην πείρα από την 
εφαρμογή του. Η Επιτροπή εξετάζει 
ειδικότερα στις εκθέσεις της τις 
διοικητικές συνέπειες για τα δημόσια 
ιδρύματα ερευνών και για τις μικρές, τις 
μεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. 
Εξετάζει επίσης την ανάγκη ανάληψης 
περαιτέρω δράσης από την Ένωση για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
στις παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους.

Or. en
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Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Τροποποίηση της οδηγίας 2008/99/ΕΚ

Η οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος μέσω του 
ποινικού δικαίου τροποποιείται, με ισχύ 
από ...*, ως εξής:
(1) Στο άρθρο 3, προστίθεται το εξής 
στοιχείο: 
«(ι)  βιοπειρατεία»
(2) Στο παράρτημα Α προστίθεται η 
ακόλουθη περίπτωση:
«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της... για την πρόσβαση 
στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο 
και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους 
στην Ένωση».
____________
* ΕΕ: ένα έτος από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
1 ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία σχετικά την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου πρέπει να 
επικαιροποιηθεί, ώστε να περιλαμβάνει τη βιοπειρατεία ως ποινικό αδίκημα, εφόσον 
διαπράττεται από πρόθεση ή βαρεία αμέλεια.
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Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα άρθρα 4, 7 και 9 εφαρμόζονται μετά 
την παρέλευση ενός έτους από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

2.  Τα άρθρα 4 παράγραφοι 1 έως 4, 7 και 
9 εφαρμόζονται μετά την παρέλευση ενός 
έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους (Πρωτόκολλο της Ναγκόγια): εφαρμογή και 
επικύρωση από την Ένωση 2012/0278(COD)

Γενικό πλαίσιο

Το πρόβλημα της απώλειας της βιοποικιλότητας επιδεινώνεται διαρκώς και με ταχύτατους 
ρυθμούς. Έχει αποδειχθεί ότι, παγκοσμίως, ένα στα τέσσερα είδη θηλαστικών, ένα στα οκτώ 
πτηνά και περισσότερα από ένα στα τρία αμφίβια απειλούνται με εξαφάνιση (IUCN, 2012). 
Τα τελευταία πενήντα χρόνια, έχει υποβαθμιστεί σχεδόν το 60% των οικοσυστημάτων (FAO, 
2010). Πέραν της ηθικής και δεοντολογικής ευθύνης που σχετίζεται με την υποβάθμιση αυτή, 
οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της λαμβάνουν τεράστιες διαστάσεις, με το ΑΕγχΠ 
να σημειώνει μείωση της τάξης του 7% σε ετήσια βάση έως το 2050 (TEEB, 2010).

Παραδόξως, για τον τομέα της επιστημονικής έρευνας, των τεχνολογικών εφαρμογών, των 
φαρμάκων, των τροφίμων, των καλλυντικών, καθώς και για άλλους τομείς, η βιολογική 
ποικιλότητα αποτελεί ανεξάντλητη πηγή καινοτομιών και ανακαλύψεων. Συνεπώς, η 
διατήρησή της είναι απαραίτητη όχι μόνο για το μέλλον όλης της ανθρωπότητας από τον 
Βορρά μέχρι τον Νότο του πλανήτη μας, αλλά και για την κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα 
της Ευρώπης και των πολιτών της, οι οποίοι επωφελούνται άμεσα από τη χρήση της. 

Για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, των πληθυσμών και των σχετικών γνώσεων, είναι 
απαραίτητο σήμερα ο καταμερισμός των οφελών που απορρέουν από τη χρήση των 
γενετικών πόρων και των παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με αυτούς να γίνεται με 
δίκαιο και ισότιμο τρόπο. Ο καταμερισμός αυτός πρέπει να συμβάλλει στην επιτόπια 
διατήρηση της βιολογικής και πολιτισμικής ποικιλότητας και να διασφαλίζει την αειφορική 
χρήση της για τους τοπικούς πληθυσμούς. 

Στο πνεύμα αυτό υπεγράφη, το 2010, το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια σχετικά με την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών, στο πλαίσιο της δέκατης διάσκεψης των μερών 
της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα.

Η πρόταση της εισηγήτριας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την παρούσα πρόταση κανονισμού της Επιτροπής, δεσμεύεται για 
τη μεταφορά στο δίκαιο του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια. Η εισηγήτρια θεωρεί σημαντικό ο 
εν λόγω κανονισμός να ακολουθεί όσο το δυνατόν περισσότερο πιστά το πνεύμα και το 
γράμμα αυτής της διεθνούς συνθήκης. 

Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί στέρεα βάση για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού 
συστήματος σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Ωστόσο, για την πλήρη συμμόρφωση με το Πρωτόκολλο 
της Ναγκόγια, απαιτείται η ενίσχυση ορισμένων μηχανισμών, όπως προτείνεται από την 
εισηγήτρια. Εάν το ζήτημα της πρόσβασης στους πόρους αποτελέσει εν τέλει αρμοδιότητα 
των κρατών μελών, θα πρέπει να καθοριστεί ένα σαφές κοινοτικό πλαίσιο όσον αφορά το 



PR\932319EL.doc 57/59 PE508.195v01-00

EL

σκέλος του δίκαιου και ισότιμου καταμερισμού των οφελών που προκύπτουν από τη 
χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων. 

Το συγκεκριμένο σχέδιο κανονισμού που παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η 
εισηγήτρια αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των διαφορετικών καταστάσεων και αναγκών που 
έχουν επί του παρόντος προσδιοριστεί από τους ευρωπαϊκούς φορείς αλλά και από τις τρίτες 
χώρες-εταίρους της ΕΕ. 

Ως εκ τούτου, σκοπός των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι να ωφεληθούν κατά κύριο 
λόγο οι ευρωπαίοι πολίτες, παρέχοντας εγγυήσεις όσον αφορά την ανιχνευσιμότητα και τη 
δεοντολογία, την τήρηση των διεθνών νομικών υποχρεώσεων και τον δίκαιο και ισότιμο 
καταμερισμό των οφελών.

Στη συνέχεια, η θέσπιση ενός σαφούς νομοθετικού πλαισίου θα ωφελήσει το σύνολο των 
χρηστών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οικονομικοί φορείς, 
εξασφαλίζοντάς τους, αφενός, βιώσιμη πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και, αφετέρου, 
ασφάλεια δικαίου σε ολόκληρη την αλυσίδα χρήσης. 

Επιπλέον, οι δημόσιες ή ιδιωτικές συλλογές και τα ιδρύματα ερευνών –βασικοί μεσάζοντες 
στην ευρωπαϊκή αλυσίδα χρήσης–, θα μπορούν να ανατρέχουν σε απλούς και 
προσαρμοσμένους κανόνες. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σχετικές διατάξεις του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, ο παρών κανονισμός πρέπει να ισχύει για το σύνολο των 
φορέων, και ιδίως για τους μη εμπορικούς φορείς που διεξάγουν έρευνα, καθώς αυτοί είναι 
αρμόδιοι για την παροχή γενετικών πόρων και πολύτιμων πληροφοριών στους χρήστες, στους 
οποίους πρέπει να παρέχονται εγγυήσεις όσον αφορά την ανιχνευσιμότητα και την ασφάλεια 
δικαίου. 

Τέλος, οι τροποποιήσεις που προτείνει η εισηγήτρια αποσκοπούν στην ενίσχυση της ισότητας 
σε διεθνές επίπεδο και της εμπιστοσύνης των τρίτων χωρών-προμηθευτών, γεγονός το οποίο 
ευνοεί τις ανταλλαγές με τις χώρες-χρήστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δίκαιος και ισότιμος 
καταμερισμός των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων δεν 
περιορίζεται μόνο στον καταμερισμό των οικονομικών οφελών, καθώς αναμένεται να 
συμβάλλει στη διατήρηση του περιβάλλοντος, στην κοινωνική πρόοδο και στην αειφορική 
επιτόπια χρήση των πόρων. 

Τα κύρια σημεία

Βελτίωση της αλυσίδας χρήσης των γενετικών πόρων και των συναφών παραδοσιακών 
γνώσεων
Η διασφάλιση της ακεραιότητας της αλυσίδας χρήσης είναι απαραίτητη για την παροχή 
εγγυήσεων στους χρήστες, όσον αφορά την ανιχνευσιμότητα και την ασφάλεια δικαίου. Από 
αυτό προκύπτει ότι ένας γενετικός πόρος πρέπει να χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή 
σύμφωνα με όσα έχουν οριστεί από κοινού με τον προμηθευτή. Εάν προβλέπεται διαφορετική 
χρήση, απαιτείται η εκ των προτέρων σύναψη νέας σύμβασης για την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές τροποποιήσεις.
Η εισηγήτρια προτείνει τη διατήρηση των σημείων ελέγχου κατά την υποβολή αίτησης για 
άδεια εμπορίας ή κατά την παροχή δημόσιων ή ιδιωτικών πιστώσεων για ερευνητικούς 
σκοπούς, ώστε να μην περιέλθουν σε μειονεκτική θέση τα δημόσια πανεπιστήμια και τα 
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ιδρύματα ερευνών. 
Επίσης, είναι εξίσου απαραίτητη η πρόβλεψη υποχρέωσης κοινοποίησης κατά τη σύναψη της 
σύμβασης πρόσβασης και καταμερισμού των οφελών, ώστε να γνωστοποιείται πότε ένας 
γενετικός πόρος εισάγεται στο ευρωπαϊκό σύστημα. 
Θα πρέπει επίσης να προβλέπεται η δυνατότητα επαλήθευσης από τις αρμόδιες αρχές κατά 
την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Η δυνατότητα αυτή θα 
αφορά πρωτίστως τα εθνικά γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αλλά και το Ευρωπαϊκό 
Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, το οποίο είναι αρμόδιο για την πλειονότητα των 
ευρεσιτεχνιών και με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία.
Με την εν λόγω βελτίωση της αλυσίδας χρήσης θα αποφευχθεί η επιβολή πρόσθετου 
διοικητικού φόρτου που προκύπτει από τη διενέργεια ελέγχων, χάρη στη λειτουργικότητα και 
τον σαφή καθορισμό της παρακολούθησης. Επιπλέον, κατά τον τρόπο αυτόν, αποφεύγεται η 
επιβολή κυρώσεων στο τέλος της διαδικασίας, όπως, παραδείγματος χάριν, σε περίπτωση 
απόρριψης αίτησης για άδεια εμπορίας σε μια επιχείρηση που έχει επενδύσει σημαντικά ποσά 
στην έρευνα και την ανάπτυξη η οποία, ωστόσο, έχει χρησιμοποιήσει έναν γενετικό πόρο 
χωρίς να έχει λάβει τη σχετική άδεια.

Ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου
Ένα ακόμα ζήτημα που, κατά την εισηγήτρια, είναι θεμελιώδους σημασίας είναι η 
απαγόρευση στην Ευρώπη της παράνομης απόκτησης και χρήσης γενετικών πόρων, ή αλλιώς 
της «βιοπειρατείας». Οι εν λόγω πρακτικές, οι οποίες είναι αντίθετες προς την ισότητα και τις 
αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός του ότι προκαλούν ανθρώπινα δράματα, υπονομεύουν 
τη διεθνή εικόνα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχέσεις της με τις χώρες-
προμηθευτές ενώ, επιπλέον, εκθέτουν τους ευρωπαίους χρήστες σε νομικούς κινδύνους.
Σύμφωνα με την υποχρέωση δέουσας επιμέλειας, απαιτείται από τους χρήστες να προβαίνουν 
στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συμμορφώνονται με την προτεινόμενη νομοθεσία. 
Ωστόσο, ο μηχανισμός αυτός πρέπει να ενισχυθεί με την επιβολή απαγόρευσης της 
«βιοπειρατείας», ώστε να λειτουργήσει σταδιακά ως αποτελεσματικός αποτρεπτικός 
παράγοντας. Ο συνδυασμός των δύο αυτών μέσων θα συμβάλλει στην ενίσχυση της 
αξιοπιστίας και της ευελιξίας των μηχανισμών πρόσβασης και καταμερισμού των οφελών.
Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να δοθεί νομικός ορισμός στο αδίκημα της «βιοπειρατείας» και 
να θεσπιστούν οι κατάλληλες κυρώσεις. Κατά τον τρόπο αυτόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
διαθέτει έναν μηχανισμό πολύ παρόμοιο με εκείνον που είχε καθοριστεί το 2010 από το 
Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των 
υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην 
αγορά.

Νέες χρήσεις των γενετικών πόρων και των συναφών παραδοσιακών γνώσεων και 
σταδιακή συμμόρφωση
Η σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα και το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια προβλέπουν τον 
δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών για κάθε χρήση γενετικών πόρων και των 
σχετικών παραδοσιακών γνώσεων. Ως εκ τούτου, για κάθε νέα χρήση που δεν έχει 
προσδιοριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η εισηγήτρια προτείνει 
να συνάπτεται σύμβαση πρόσβασης και καταμερισμού των οφελών. Κατά τον τρόπο αυτόν, 
θα επιτευχθεί σταδιακή συμμόρφωση του συνόλου των γενετικών πόρων που υπάρχουν στην 
Ευρώπη. Μεγάλο μέρος των παγκόσμιων γενετικών πόρων περιλαμβάνεται ήδη στις 
ευρωπαϊκές συλλογές. Η κάλυψη των εν λόγω γενετικών πόρων δεν προβλέπεται στην 
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πρόταση της Επιτροπής, γεγονός το οποίο προκαλεί πολλά σοβαρά προβλήματα, το πιο 
σημαντικό εκ των οποίων είναι, κατά την άποψη της εισηγήτριας, ότι ορισμένες χρήσεις 
πόρων που ενδέχεται να έχουν αποκτηθεί παράνομα θα μπορούσαν κατά τον τρόπο αυτόν να 
νομιμοποιηθούν. Επιπλέον, πρέπει αφενός να εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες που εφαρμόζουν 
ήδη την αρχή του «καταμερισμού των οφελών» δεν περιέρχονται σε μειονεκτική θέση σε 
σχέση με εκείνους που δεν το πράττουν και, αφετέρου, να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ένας 
γενετικός πόρος που περιλαμβάνεται σε μια ευρωπαϊκή συλλογή να μην μπορεί πλέον να 
αποτελέσει αντικείμενο καταμερισμού των οφελών στη χώρα προέλευσής του. Ο εν λόγω 
μηχανισμός θα παροτρύνει τις τρίτες χώρες να ανοίξουν τις πόρτες τους στην ασφαλή και 
αειφορική χρήση των γενετικών πόρων και των παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με 
αυτούς.

Δημιουργία ταμείου της Ένωσης για τον καταμερισμό των οφελών και ανάπτυξη 
παγκόσμιας πολυμερούς διαδικασίας
Η εισηγήτρια θεωρεί ότι, στο πλαίσιο κάθε νέας χρήσης ενός γενετικού πόρου, οι χρήστες 
πρέπει να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύναψη σύμβασης πρόσβασης και 
καταμερισμού των οφελών. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι είναι αδύνατον να ανιχνευθεί η 
προέλευση ορισμένων γενετικών πόρων, όπως στην περίπτωση των πόρων που αποκτώνται 
εκτός εθνικής δικαιοδοσίας και των αποκαλούμενων «ιστορικών» πόρων. Για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, η εισηγήτρια προτείνει τη δημιουργία ενός ταμείου 
καταμερισμού των οφελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τους 
χρήστες των γενετικών πόρων και θα αποσκοπεί στη διατήρηση της παγκόσμιας 
βιοποικιλότητας. Το εν λόγω ευρωπαϊκό ταμείο θα μπορέσει μακροπρόθεσμα να συμβάλει 
στην ανάπτυξη ενός παγκόσμιου πολυμερούς μηχανισμού καταμερισμού των οφελών, όπως 
αυτός ορίζεται στο άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια. 

Όλες οι προτάσεις της εισηγήτριας αποσκοπούν στη διατήρηση της πρωτοκαθεδρίας και του 
ηγετικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των τρεχουσών αλλά και των 
μελλοντικών διεθνών διαπραγματεύσεων, μέσω της προώθησης μιας προοδευτικής θέσης, 
ώστε να επιτευχθεί σύντομα η ανάπτυξη ενός φιλόδοξου παγκόσμιου πολυμερούς 
μηχανισμού που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της διατήρησης και της 
βιώσιμης χρήσης της βιοποικιλότητας.


