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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a genetikai forrásokhoz való hozzáférésről és az uniós hasznosításukból származó 
előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett 
javaslatára (COM(2012)0576),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0322/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a francia szenátus, az olasz szenátus és a svéd parlament által a szubszidiaritás 
és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. számú jegyzőkönyv alapján 
előterjesztett indokolt véleményekre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem 
egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. március 20-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Fejlesztési Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, 
valamint a Halászati Bizottság véleményére (A7-0000/2013]),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 HL C 0., 0000.0.0., 0. o.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A genetikai források a természetes és a 
nemesített, illetve a vad és a háziasított 
élőlények genetikai állományát jelentik, és 
szerepük számos gazdasági ágazatban – így 
az élelmiszeriparban, az erdészetben, a 
gyógyszerfejlesztésben vagy a biológiai 
alapú megújuló energiaforrások 
kifejlesztésében is – jelentős és egyre 
nagyobb. 

(2) A genetikai források a természetes és a 
nemesített, illetve a vad és a háziasított 
élőlények genetikai állományát jelentik, és 
szerepük számos gazdasági ágazatban – így 
az élelmiszeriparban, az erdészetben, a 
biotechnológiában, a 
gyógyszerfejlesztésben és -gyártásban, a 
kozmetikai iparban vagy a biológiai alapú 
energiaforrások kifejlesztésében is –
jelentős és egyre nagyobb. 

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bennszülött és helyi közösségek 
hagyományos ismeretei fontos feltáró 
adatokkal szolgálhatnak a genetikai 
források figyelemre méltó genetikai vagy 
biokémiai tulajdonságainak tudományos 
felfedezéséhez.

(3) A bennszülött és helyi közösségek 
hagyományos ismeretei fontos feltáró 
adatokkal szolgálhatnak a genetikai 
források potenciálisan értékes genetikai 
vagy biokémiai tulajdonságainak 
tudományos felfedezéséhez, beleértve a 
biológiai sokféleség megőrzése és 
fenntartható felhasználása szempontjából 
lényeges hagyományos életmódot folytató 
bennszülött és helyi közösségek ismereteit, 
innovációit és gyakorlatait is. Az ilyen 
közösségeknek a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet bennszülött és törzsi népekről 
szóló, 169. számú egyezményében és az 
őslakos népek jogairól szóló, az ENSZ 
Közgyűlése által 2007-ben elfogadott 
ENSZ-nyilatkozatban foglalt jogait 
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tiszteletben kell tartani, és ezt az uniós 
végrehajtási intézkedéseknek is elő kell 
segíteniük.

Or. en

Indokolás

E módosítás összhangban áll a biológiai sokféleségről szóló egyezmény 8. cikkével és az 
ENSZ jogi rendelkezéseivel. A bennszülött és helyi közösségek a hagyományos ismeretek 
megőrzése és alkalmazása révén nagymértékben hozzájárulnak a biológiai sokféleség 
helyszíni megőrzéséhez, amit fontos lenne elismerni.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Fontos emlékeztetni arra, hogy az 
Európai Szabadalmi Egyezmény 
értelmében a növény- és állatfajták, 
valamint a növények vagy állatok 
előállítására szolgáló biológiai eljárások 
nem szabadalmaztathatók. Ha a 
találmányok genetikai forrásokon vagy 
genetikai források alkotóelemein 
alapulnak, a többek között e forrásokra, 
termékekre – köztük a származékokra –, 
valamint a biotechnológiai 
felhasználásból származó eljárásokra 
vagy a genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretekre is kiterjedő 
szabadalmi bejelentésekben a releváns 
hatóságok számára meg kell jelölni a 
forrásokat és azok eredetét, és ezeket az 
illetékes hatóság számára is továbbítani 
kell. Ugyanez a kötelezettség vonatkozik 
az új növényfajta-oltalmi jogokra.

Or. en

Indokolás

Fontos emlékeztetni az élőlények szabadalmazhatósági tilalmának lényeges tényére, amint azt 
az Európai Szabadalmi Egyezmény is kimondja. Az átláthatóság és hatékonyság, valamint az 
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eredményesebb nyomon követés érdekében a szabadalmak bejegyzésekor a genetikai 
forrásokra és származásukra való hivatkozásokat is fel kell tüntetni.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A genetikai forrásokat helyben kell 
megőrizni, és fenntartható módon kell 
felhasználni, a hasznosításukból származó 
előnyöket pedig igazságosan és 
méltányosan kell megosztani. Ez 
hozzájárulna a szegénység 
felszámolásához, ezáltal pedig az ENSZ 
millenniumi fejlesztési céljainak 
megvalósításához, amit a Biológiai 
Sokféleség Egyezményhez csatolt, a 
genetikai forrásokhoz való hozzáférésről 
és a hasznosításukból származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztásáról 
szóló, az Egyezmény részes felei által 
2010. október 29-én elfogadott Nagojai 
Jegyzőkönyv („Nagojai Jegyzőkönyv”) 
preambuluma is megerősít. Az Egyezmény 
részes feleiként az Unió és tagállamainak 
többsége aláírta a Nagojai Jegyzőkönyvet. 
Támogatni kell a Jegyzőkönyv hatékony 
végrehajtására irányuló kapacitás 
megteremtését.

Or. en

Indokolás

Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a világ népességének milyen jelentős hányada függ 
– bevételi forrásként – közvetlenül a biológiai sokféleségtől. Amennyiben a világ 
legszegényebb térségeiben helytelen megközelítést alkalmazunk a genetikai forrásokkal 
kapcsolatban, annak végzetes következményei lehetnek az ott élők számára. Ezt a Nagojai 
Jegyzőkönyv is elismeri, ezért azt megfelelően végre kell hajtani.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Egyezmény elismeri, hogy az 
államok szuverén jogokkal rendelkeznek a 
joghatóságuk alá tartozó biológiai források 
felett, és hogy hatáskörükbe tartozik a 
genetikai forrásaikhoz való hozzáférés 
meghatározása. Az Egyezmény értelmében 
valamennyi részes fél köteles 
megkönnyíteni a hozzáférést azokhoz a 
genetikai forrásokhoz, amelyek felett 
szuverén jogokkal rendelkezik. Az 
Egyezmény értelmében továbbá 
valamennyi részes fél köteles 
intézkedéseket tenni annak érdekében, 
hogy a forrást biztosító részes féllel 
méltányos és egyenlő módon osztozzon 
meg a kutatás és fejlesztés eredményein, 
valamint a genetikai források kereskedelmi 
vagy egyéb hasznosításából származó 
előnyökön. A fenti megosztás kölcsönösen 
elfogadott feltételek alapján történik. Az 
Egyezmény továbbá a bennszülött és helyi 
közösségeknek a biológiai sokféleség 
megőrzése és fenntartható használata 
szempontjából fontos ismeretei, innovációi 
és gyakorlatai kapcsán is foglalkozik a 
hozzáférés és az előnymegosztás 
kérdésével.

(5) Az Egyezmény elismeri, hogy az 
államok szuverén jogokkal rendelkeznek a 
joghatóságuk alá tartozó biológiai források 
felett, és hogy hatáskörükbe tartozik a 
genetikai forrásaikhoz való hozzáférés 
meghatározása. Az Egyezmény értelmében 
valamennyi részes fél köteles – e források 
más részes felek által történő 
környezetkímélő felhasználása érdekében 
– megkönnyíteni a hozzáférést azokhoz a 
genetikai forrásokhoz, amelyek felett 
szuverén jogokkal rendelkezik. Az 
Egyezmény értelmében továbbá 
valamennyi részes fél köteles 
intézkedéseket tenni annak érdekében, 
hogy a forrást biztosító részes féllel 
méltányos és egyenlő módon osztozzon 
meg a kutatás és fejlesztés eredményein, 
valamint a genetikai források kereskedelmi 
vagy egyéb hasznosításából származó 
előnyökön. A fenti megosztás kölcsönösen 
elfogadott feltételek alapján történik. Az 
Egyezmény továbbá a bennszülött és helyi 
közösségeknek a biológiai sokféleség 
megőrzése és fenntartható használata 
szempontjából fontos ismeretei, innovációi 
és gyakorlatai kapcsán is foglalkozik a 
hozzáférés és az előnymegosztás 
kérdésével.

Or. en

Indokolás

E módosítás összhangba hozza a szöveget a biológiai sokféleségről szóló egyezmény 15. 
cikkével.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A biológiai sokféleségről szóló 
egyezményhez csatolt, a genetikai 
erőforrásokhoz való hozzáférésről és a 
hasznosításukból származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztásáról 
szóló nagojai jegyzőkönyv (a 
továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) egy 
nemzetközi szerződés, amelyet az 
Egyezmény részes felei 2010. október 29-
én fogadtak el. A Nagojai Jegyzőkönyv a 
genetikai források és a genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretek használatát illetően jelentősen 
bővíti a hozzáférésnek és az 
előnymegosztásnak az Egyezményben 
foglalt általános szabályait.

(6) A biológiai sokféleségről szóló 
egyezményhez csatolt, a genetikai 
erőforrásokhoz való hozzáférésről és a 
hasznosításukból származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztásáról 
szóló nagojai jegyzőkönyv (a 
továbbiakban: Nagojai Jegyzőkönyv) egy 
nemzetközi szerződés, amelyet az 
Egyezmény részes felei 2010. október 29-
én fogadtak el. A Nagojai Jegyzőkönyv a 
genetikai források és a genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretek hasznosítását és későbbi 
forgalomba hozatalát illetően jelentősen 
bővíti a hozzáférésnek és az 
előnymegosztásnak az Egyezményben 
foglalt általános szabályait.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Fontos a Nagojai Jegyzőkönyv 
végrehajtása céljára olyan egyértelmű és 
szilárd keretet meghatározni, amely bővíti 
a természettudományos kutató-fejlesztő 
munka már meglévő uniós lehetőségeit. 
Kiemelten fontos továbbá megakadályozni 
a jogellenesen szerzett genetikai 
forrásoknak vagy genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismereteknek az 
Unióban történő használatát, valamint
előmozdítani a források rendelkezésre 
bocsátója és felhasználója által 

(8) Fontos a Nagojai Jegyzőkönyv és az 
Egyezmény vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtása céljára olyan egyértelmű és 
szilárd keretet meghatározni, amely bővíti 
a természettudományos kutató-fejlesztő 
munka már meglévő uniós lehetőségeit. 
Kiemelten fontos továbbá megakadályozni 
a jogellenesen szerzett genetikai 
forrásoknak vagy genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismereteknek az 
Unióban történő használatát, valamint 
előmozdítani a források rendelkezésre 
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kölcsönösen elfogadott feltételekben 
foglalt előnymegosztási 
kötelezettségvállalások tényleges érvényre 
jutását.

bocsátója és felhasználója által 
kölcsönösen elfogadott feltételekben 
foglalt előnymegosztási 
kötelezettségvállalások tényleges érvényre 
jutását.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A genetikai források engedély nélküli 
beszerzéséből, illetve az ilyen forrásokon 
vagy a kapcsolódó hagyományos 
ismereteken alapuló termékek engedély 
nélküli hasznosításából vagy későbbi 
forgalomba hozatalából álló 
biokalózkodást meg kell tiltani, és a 
környezet büntetőjog általi védelméről 
szóló, 2008. november 19-i 2008/99/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel1

összhangban büntetőjogi szankciókkal 
kell sújtani.
_______________
1 HL L 328., 2008.12.6., 28. o.

Or. en

Indokolás

A hatékonyság érdekében a kellő gondosság követelményét a jogellenesen szerzett genetikai 
források hasznosításának vagy későbbi forgalomba hozatalának tilalmával kell 
megtámogatni. Egyúttal naprakésszé kell tenni a környezet büntetőjog általi védelméről szóló 
irányelvet, hogy annak hatálya a biokalózkodás bűncselekményére is kiterjedjen szándékos 
vagy súlyos hanyagságból történő elkövetés esetén.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) A rendelet által létrehozott keretre 
annak érdekében is szükség van, hogy 
fenntartsák és növeljék a genetikai 
forrásokhoz való hozzáférésben és a 
belőlük származó előnyök megosztásában 
érintett részes felek, bennszülött és helyi 
közösségek, valamint érdekelt csoportok 
közötti bizalmat.

Or. en

Indokolás

A genetikai források jelentős többsége a déli országokban összpontosul, ahol a lakosságot 
sokszor erős szálak fűzik e biológiai sokféleséghez. Egy hatékony rendelet növelni fogja külső 
partnereink bizalmát, ezáltal pedig garantálja az európai felhasználók fenntartható 
hozzáférését a genetikai forrásokhoz.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A jogbiztonság érdekében fontos, hogy 
a Nagojai Jegyzőkönyvet végrehajtó 
szabályok alkalmazása csak azokra a 
genetikai forrásokra és genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretekre terjedjen ki, amelyekhez 
azután történik hozzáférés, hogy a Nagojai 
Jegyzőkönyv az Unióra nézve hatályba 
lépett. 

(9) A jogbiztonság érdekében fontos, hogy 
a Nagojai Jegyzőkönyvet végrehajtó 
szabályok alkalmazása csak a genetikai 
források és a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek olyan 
új megszerzésére és hasznosítására
terjedjen ki, amelyekre a Nagojai 
Jegyzőkönyvnek az Unióra nézve történő 
hatálybalépését követően kerül sor. 

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a genetikai forrásokhoz kapcsolódó, használatot megvalósító tevékenységek 
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teljes körével foglalkozzunk, összhangban a biológiai sokféleségről szóló egyezmény és a 
Nagojai Jegyzőkönyv alapján megvalósuló nemzetközi szerepvállalásainkkal.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Fontos a Nagojai Jegyzőkönyvvel 
összhangban rögzíteni, hogy genetikai 
források használatán a genetikai anyagból 
vett minták genetikai vagy biokémiai 
összetételével kapcsolatos kutatás és 
fejlesztés értendő, amely magában foglalja 
az olyan genetikai anyagból kivont izolált 
vegyületekkel kapcsolatos kutatást és 
fejlesztést, amelyhez a Nagojai 
Jegyzőkönyv valamely részes felének 
joghatósága alatt fértek hozzá.

(11) Fontos a Nagojai Jegyzőkönyvvel 
összhangban rögzíteni, hogy genetikai 
források hasznosításán a genetikai 
anyagból vett minták genetikai vagy 
biokémiai összetételével kapcsolatos 
kutatás és fejlesztés értendő, amely 
magában foglalja az olyan genetikai 
forrásokból kivont izolált vegyületekkel 
kapcsolatos kutatást és fejlesztést, 
amelyhez a Nagojai Jegyzőkönyv valamely 
részes felének joghatósága alatt fértek 
hozzá. Kutatás és fejlesztés alatt a 
genetikai források genetikai vagy 
biokémiai összetételének vizsgálata és 
tanulmányozása értendő, azzal a céllal, 
hogy ténymegállapításokat tegyenek és 
következtetéseket vonjanak le, az 
innovációk és gyakorlati alkalmazások 
kifejlesztését is ideértve.

Or. en

Indokolás

A Nagojai Jegyzőkönyv összefüggésében vizsgálva – az IUCN magyarázó kézikönyve szerint –
a „kutatás és fejlesztés” fogalma az Oxford angol értelmező szótárban foglalt definíciókon és 
a kifejezés szokásos jelentésén alapul, amely a szerződések jogáról szóló bécsi egyezmény 31. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban alkalmazandó.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A „genetikai forrásokhoz kapcsolódó (13) A „genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
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hagyományos ismereteknek” és az ilyen 
ismeretek őshonos és helyi közösségek 
általi „birtoklásának” egyelőre nincs 
nemzetközileg elfogadott meghatározása. 
A Szellemi Tulajdon Világszervezetének 
kormányközi bizottsága jelenleg tárgyal e 
kifejezések és fogalmak nemzetközi 
meghatározásáról. A források 
rendelkezésre bocsátóinak és 
felhasználóinak biztosítandó rugalmasság 
és jogbiztonság érdekében tehát indokolt, 
hogy ebben a rendeletben a genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretek ugyanazt jelentsék, mint az 
előnymegosztásról létrejött 
megállapodásokban.

hagyományos ismereteknek” és az ilyen 
ismeretek őshonos és helyi közösségek 
általi „birtoklásának” egyelőre nincs 
nemzetközileg elfogadott meghatározása. 
A Szellemi Tulajdon Világszervezetének 
kormányközi bizottsága jelenleg tárgyal e 
kifejezések és fogalmak nemzetközi 
meghatározásáról.

Or. en

Indokolás

A Nagojai Jegyzőkönyv nem korlátozza a genetikai forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismereteket a kölcsönösen elfogadott feltételekre.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Nagojai Jegyzőkönyv hatékony 
végrehajtása érdekében a genetikai 
források és a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
felhasználóit kötelezni kell arra, hogy kellő 
gondossággal eljárva meggyőződjenek a 
genetikai forrásokhoz és a hozzájuk 
kapcsolódó hagyományos ismeretekhez 
való hozzáférésnek a vonatkozó jogi 
szabályozással való összhangjáról, és adott 
esetben gondoskodjanak az előnyök 
megosztásáról. Ám mivel az Unióban 
sokféle felhasználó létezik, nem indokolt, 
hogy a kellő gondosság követelményét 
minden felhasználó ugyanazon 
intézkedések megtételével legyen köteles 

(14) A Nagojai Jegyzőkönyv hatékony 
végrehajtása érdekében a genetikai 
források és a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
felhasználóit kötelezni kell arra, hogy kellő 
gondossággal eljárva meggyőződjenek a 
genetikai forrásokhoz és a hozzájuk 
kapcsolódó hagyományos ismeretekhez 
való hozzáférésnek a vonatkozó jogi 
szabályozással való összhangjáról, és 
gondoskodjanak az előnyök megosztásáról. 
Ám mivel az Unióban sokféle felhasználó 
létezik, nem indokolt, hogy a kellő 
gondosság követelményét minden 
felhasználó ugyanazon intézkedések 
megtételével legyen köteles teljesíteni. A 
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teljesíteni. Ezért a kellő gondosságot 
szolgáló intézkedéseknek csak a minimális 
jellemzőit indokolt rögzíteni. A 
felhasználóknak a kellő gondosság 
érdekében alkalmazott eszközök és 
intézkedések megválasztásában való 
támogatására indokolt a bevált 
megoldásokat elismerni, és az ágazati 
magatartási kódexek, szerződésbeli 
záradékminták és iránymutatások
kialakítását kiegészítő intézkedésekkel 
támogatni a jogbiztonság fokozása és a 
költségcsökkentés érdekében. A 
felhasználókat csupán korlátozott – egy 
esetleges innováció megvalósítási idejének 
megfelelő – időtartamra indokolt a 
hozzáférés és az előnymegosztás 
szempontjából releváns információk 
megőrzésére kötelezni.

felhasználóknak a kellő gondosság 
érdekében alkalmazott eszközök és 
intézkedések megválasztását a bevált 
megoldások elismerésével, valamint 
ágazati magatartási kódexekkel, 
szerződésbeli záradékmintákkal és 
iránymutatásokkal kell támogatni a 
jogbiztonság fokozása és a 
költségcsökkentés érdekében. A 
felhasználókat csupán korlátozott – egy 
esetleges innováció megvalósítási idejének 
megfelelő – időtartamra indokolt a 
hozzáférés és az előnymegosztás 
szempontjából releváns információk 
megőrzésére kötelezni.

Or. en

Indokolás

A kellő gondosságot – amely e rendelet gerincét adja – nem szabad olyan előírások 
beillesztésével aláásni, amelyek a gyakorlatban szűkítik és gyengítik annak hatályát. A kellő 
gondosságra vonatkozó enyhébb követelmény ellentétes lenne a Nagojai Jegyzőkönyv 
célkitűzésével, ezért azt el kell kerülni.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A felhasználók által kifejlesztett 
bevált megoldásoknak jelentős szerepet 
kell játszaniuk a kellő gondosságot 
szolgáló azon intézkedések azonosításában, 
amelyek különösen alkalmasak a Nagojai 
Jegyzőkönyv végrehajtási rendszerének 
nagyfokú jogbiztonság mellett és csekély 
költség árán történő betartására. Lehetővé 
kell tenni, hogy a felhasználók a 
tudományos szféra és különböző országok 
céljaira kifejlesztett, már meglévő 

(16) A felhasználók vagy a genetikai 
források hasznosítása, illetve a hozzáférés 
és az előnymegosztás terén érdekeltséggel 
és szakértelemmel rendelkező szervezetek 
által kifejlesztett bevált megoldásoknak 
jelentős szerepet kell játszaniuk a kellő 
gondosságot szolgáló azon intézkedések 
azonosításában, amelyek különösen 
alkalmasak a Nagojai Jegyzőkönyv 
végrehajtási rendszerének nagyfokú 
jogbiztonság mellett és csekély költség 
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hozzáférési és előnymegosztási magatartási 
kódexekből induljanak ki. Felhasználói 
egyesületeknek lehetővé kell tenni, hogy a 
Bizottságot felkérjék annak 
megállapítására, hogy az általuk felügyelt 
eljárások, eszközök vagy technikák egy 
adott kombinációja elismertethető-e bevált 
megoldásként. A tagállamok illetékes 
hatóságainak figyelembe kell venniük, 
hogy az elismert bevált megoldások 
alkalmazása a felhasználók körében 
mérsékli a jogsértés kockázatát, így ilyen 
esetben indokolt a jogkövetést kevésbé 
szigorúan ellenőrizni. Ugyanez áll a 
Nagojai Jegyzőkönyv részes felei által 
közösen elfogadott bevált megoldásokra is.

árán történő betartására. Lehetővé kell 
tenni, hogy a felhasználók a tudományos 
szféra és különböző országok céljaira 
kifejlesztett, már meglévő hozzáférési és 
előnymegosztási magatartási kódexekből 
induljanak ki, amennyiben azok 
összhangban állnak a Nagojai 
Jegyzőkönyvvel és e rendelettel. 
Felhasználói egyesületeknek lehetővé kell 
tenni, hogy a Bizottságot felkérjék annak 
megállapítására, hogy az általuk felügyelt 
eljárások, eszközök vagy technikák egy 
adott kombinációja elismertethető-e bevált 
megoldásként. A tagállamok illetékes 
hatóságainak figyelembe kell venniük, 
hogy az elismert bevált megoldások 
alkalmazása a felhasználók körében 
mérsékli a jogsértés kockázatát, így ilyen 
esetben indokolt a jogkövetést kevésbé 
szigorúan ellenőrizni. Ugyanez áll a 
Nagojai Jegyzőkönyv részes felei által 
közösen elfogadott bevált megoldásokra is.

Or. en

Indokolás

Valamennyi érintett szereplő számára lehetővé kell tenni, hogy bevált megoldásokra tegyenek 
javaslatot. Ez különösen igaz az észak-déli irányú szervezetekre, a bennszülött és helyi 
közösségek képviselőire, a biológiai sokféleség megőrzésével foglalkozó szervezetekre, 
valamint a felhasználói egyesületekre, amelyek már eleve alkalmazzák az előnymegosztás 
elvét, és közvetlenül érintettek. E módosítás célja, hogy a biológiai sokféleség megőrzésének 
célkitűzésével összhangban nagyra törő bevált megoldásokra ösztönözzenek.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A használatot megvalósító
tevékenységek láncolatának egyes pontjain 
a felhasználókat nyilatkozattételre kell 
kötelezni arról, hogy kellő gondossággal 
jártak el. E nyilatkozattételre megfelelő 

(17) A tevékenységek láncolatának egyes 
pontjain a felhasználókat nyilatkozattételre 
kell kötelezni arról, hogy kellő 
gondossággal jártak el, és ezt 
bizonyítaniuk is kell. E nyilatkozattételre 
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alkalom, amikor a felhasználó kutatási 
közfinanszírozásban részesül, illetőleg 
amikor genetikai források alapján 
kifejlesztett termék forgalomba hozatalát 
engedélyezteti vagy – ha a forgalomba 
hozatal nem engedélyköteles – ilyen 
terméket forgalomba hoz. Fontos 
megjegyezni, hogy a forgalomba hozatal 
engedélyeztetésekor tett nyilatkozat nem 
része az engedélyezési eljárásnak, így azt 
az e rendelet szerinti illetékes 
hatóságokhoz kell intézni.

megfelelő alkalom az előzetes 
tájékoztatáson alapuló beleegyezés és a 
kölcsönösen elfogadott feltételek 
megállapítása, vagy amikor a felhasználó 
kutatási finanszírozásban részesül, 
továbbá amikor a megfelelő nemzeti, 
regionális vagy nemzetközi 
intézményeknél szellemi tulajdonjog iránti 
kérelmet nyújtanak be, és a genetikai 
források alapján kifejlesztett termék 
forgalomba hozatalát engedélyeztetik vagy 
– ha a forgalomba hozatal nem 
engedélyköteles – ilyen terméket 
forgalomba hoznak. Fontos megjegyezni, 
hogy a szellemi tulajdonjog iránti kérelem 
benyújtásakor vagy a forgalomba hozatal 
engedélyeztetésekor tett nyilatkozat nem 
része az engedélyezési eljárásnak, így azt 
az e rendelet szerinti illetékes 
hatóságokhoz kell intézni.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy garantáljuk a felügyeleti lánc megfelelő működését, ezáltal pedig 
mindenki számára biztosítsuk a nyomon követhetőséget és a jogbiztonságot, fontos a 
felhasználói jogkövetés figyelemmel kísérésének megerősítése. E módosítás ellenőrzési 
pontokat jelöl ki a felügyeleti lánc lényeges állomásain, ugyanakkor pedig egyszerűsíti a 
folyamatot, és elősegíti az esetleges kiskapuk kialakulásának elkerülését.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Genetikai forrásoknak a vadonban 
történő gyűjtésével elsősorban egyetemi 
kutatók vagy gyűjtők foglalkoznak, 
nonprofit céllal. Az esetek túlnyomó 
többségében és szinte minden ágazatban 
közvetítők, gyűjtemények vagy a genetikai 
forrásokat harmadik országokban beszerző 
ügynökök révén nyílik hozzáférés az 
újonnan gyűjtött genetikai forrásokhoz.

(18) Genetikai forrásoknak a vadonban 
történő gyűjtésével elsősorban egyetemi 
kutatók vagy gyűjtők foglalkoznak, 
nonprofit céllal. Az esetek túlnyomó 
többségében és szinte minden ágazatban 
közvetítők, gyűjtemények vagy a genetikai 
forrásokat harmadik országokban beszerző 
ügynökök révén nyílik hozzáférés az 
újonnan gyűjtött genetikai forrásokhoz. E 
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rendeletnek biztosítania kell, hogy az 
eredeti hozzáférés kölcsönösen elfogadott 
feltételeinek harmadik felekhez való 
továbbítás szempontjából releváns 
rendelkezéseit valamennyi érintett fél 
betartja. A későbbi hasznosítás vagy 
forgalomba hozatal számos esetben új, 
előzetes tájékoztatáson alapuló 
beleegyezést és kölcsönösen elfogadott 
feltételeket tehet szükségessé.

Or. en

Indokolás

A felhasználóknak mindenkor tiszteletben kell tartaniuk a felügyeleti láncot, és igazodniuk kell 
az előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezés feltételeihez, illetve a kölcsönösen elfogadott 
feltételekhez. Ezért is fontos a felhasználók arra vonatkozó kötelezettségeinek egyértelmű 
meghatározása, hogy a kölcsönösen elfogadott eredeti feltételektől eltérő vagy azokon 
túlmutató új hasznosítás esetén új feltételek megállapítását kérjék.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A gyűjtemények a genetikai források 
és a genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek fontos lelőhelyei. 
A megbízható uniós gyűjteményeknek 
olyan rendszerét kell kialakítani, amely 
biztosítja, hogy a megbízható uniós 
gyűjtemények nyilvántartásába felvett 
gyűjtemények ténylegesen intézkednek 
arról, hogy genetikai forrásokból vett 
mintákat csak a beszerzés jogszerűségét és 
– szükség esetén – a kölcsönösen 
elfogadott feltételek meglétét bizonyító 
dokumentáció kíséretében adjanak át 
harmadik személyeknek. A megbízható 
uniós gyűjteményeknek e rendszere révén 
jelentősen csökkenthető a jogellenesen 
beszerzett genetikai források 
használatának kockázata az Unióban. Azt, 
hogy a gyűjtemények teljesítik-e a 

(19) A gyűjtemények az Unióban 
hasznosított genetikai források és a 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek legkönnyebben 
hozzáférhető lelőhelyei. Lelőhelyekként
fontos szerepet játszhatnak abban, hogy 
elősegítsék más felhasználók számára 
kötelezettségeik teljesítését. Ennek 
érdekében a megbízható uniós 
gyűjteményeknek olyan rendszerét kell 
kialakítani, amely biztosítja, hogy a 
megbízható uniós gyűjtemények 
nyilvántartásába felvett gyűjtemények 
ténylegesen intézkednek arról, hogy 
genetikai forrásokból vett mintákat csak a 
beszerzés jogszerűségét és – szükség 
esetén – a kölcsönösen elfogadott feltételek 
meglétét bizonyító dokumentáció 
kíséretében adjanak át harmadik 
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megbízható uniós gyűjteményként való 
elismerés kritériumait, a tagállamok 
illetékes hatóságainak indokolt 
ellenőrizniük. Ha a felhasználó az uniós 
jegyzékben szereplő gyűjtemények 
valamelyikéből szerez genetikai forrást, 
akkor úgy kell tekinteni, hogy a szükséges 
információk felkutatása tekintetében kellő 
gondossággal járt el. Ez különösen a 
tudományos kutatókat és a kis- és 
középvállalkozásokat fogja előnyösen 
érinteni.

személyeknek. A megbízható uniós 
gyűjteményeknek e rendszere révén 
jelentősen csökkenthető a jogellenesen 
beszerzett genetikai források 
hasznosításának kockázata az Unióban. 
Azt, hogy a gyűjtemények teljesítik-e a 
megbízható uniós gyűjteményként való 
elismerés kritériumait, a tagállamok 
illetékes hatóságainak indokolt 
ellenőrizniük. Ha a felhasználó az uniós 
jegyzékben szereplő gyűjtemények 
valamelyikéből szerez genetikai forrást, 
akkor úgy kell tekinteni, hogy a szükséges 
információk felkutatása tekintetében kellő 
gondossággal járt el. Ez különösen a 
tudományos kutatókat és a kis- és 
középvállalkozásokat fogja előnyösen 
érinteni.

Or. en

Indokolás

A gyűjtemények alapvető fontosságú szerepet játszanak a genetikai források uniós felügyeleti 
láncában. Ezért is van szükség arra, hogy kifejezetten hivatkozzunk lelőhelyként – nem pedig 
rendelkezésre bocsátóként – betöltött szerepükre, és ismételten hangsúlyozzuk kiemelt 
fontosságukat – gyakran a felügyeleti lánc elején elhelyezkedő – közvetítőkként.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Globális szinten a biológiai 
sokféleség megőrzésének és komponensei 
fenntartható felhasználásának 
támogatására fordított források növelése 
érdekében az Uniónak proaktívan kell 
fellépnie, hogy biztosítsa a Nagojai 
Jegyzőkönyvben foglalt, az előnyök 
megosztására szolgáló globális 
multilaterális mechanizmushoz fűződő 
célkitűzések teljesítését.

Or. en
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Indokolás

A biológiai sokféleségről szóló egyezmény égisze alatt jelenleg is nemzetközi tárgyalások 
folynak, amelyek célja az előnymegosztásra szolgáló globális multilaterális mechanizmus 
megvalósítása, a Nagojai Jegyzőkönyv 10. cikkében meghatározottak szerint. Az Unió is 
részes fele e tárgyalásoknak, elkötelezettségéről pedig oly módon is tanúbizonyságot kellene 
tennie, hogy saját célkitűzéseit egy uniós előnymegosztási alap révén megvalósítja, a globális 
mechanizmus kialakításának előzményeként, hogy ezáltal hozzájáruljon a biológiai sokféleség 
világszintű megőrzéséhez.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22b) Az Uniónak érvényesítenie kell az 
előnyök megosztásának a Nagojai 
Jegyzőkönyv 10. cikkében rögzített elvét 
addig is, amíg függőben van a 
Jegyzőkönyvben kilátásba helyezett 
globális multilaterális mechanizmus 
létrehozása. A multilaterális 
mechanizmus kialakításáig létre kell 
hozni az uniós előnymegosztási alapot, 
amely összegyűjti a szerzett előnyök 
megosztásával kapcsolatos 
hozzájárulásokat, és azokat a biológiai 
sokféleség globális megőrzésére fordítja. 
E célból a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkével összhangban 
jogi aktusokat fogadjon el az előnyök 
megosztására vonatkozó részletes 
kritériumokról és szabályokról azokban az 
esetekben, amikor a genetikai források a 
tagállamok joghatóságán kívül eső 
területekről származnak, vagy nem 
állapítható meg e források származási 
országa, vagy nincs lehetőség az előzetes 
tájékoztatáson alapuló jóváhagyás 
megadására vagy megszerzésére. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
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alapuló jogi aktusok előkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, jól 
időzített és megfelelő továbbításáról.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy iránymutatással szolgáljunk a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra 
vonatkozó rendelkezésekkel összefüggésben, az alábbi területek viszonylatában: a genetikai 
forrásokból származó előnyök megosztása azokban az esetekben, amikor a genetikai források 
a tagállamok joghatóságán kívül eső területekről származnak, vagy nem állapítható meg a 
származási ország, vagy nincs lehetőség a kölcsönösen elfogadott feltételek megállapítására; 
a megfelelőségi mechanizmusok; valamint egy uniós előnymegosztási alap létrehozása.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet célkitűzése a genetikai források 
hasznosításából származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztása, ezzel 
járulva hozzá a biológiai sokféleség 
megőrzéséhez és alkotóelemeinek 
fenntartható felhasználásához, a biológiai 
sokféleségről szóló egyezmény (az 
„Egyezmény”) célkitűzéseivel 
összhangban.

Or. en

Indokolás

Fontos szem előtt tartanunk a Nagojai Jegyzőkönyv célkitűzését – amelyet az okmány 1. cikke 
ismertet –, valamint annak előfutárában, azaz a biológiai sokféleségről szóló egyezményben 
foglalt célkitűzéseket.
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet a tagállamok szuverén 
joghatósága alá tartozó azon genetikai 
forrásokra és genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretekre 
alkalmazandó, amelyekhez azután történik 
hozzáférés, hogy a Nagojai Jegyzőkönyv 
az Unióra nézve hatályba lépett. A rendelet 
továbbá az e genetikai forrásokból és 
genetikai erőforrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretekből származó 
előnyökre is alkalmazandó. 

Ez a rendelet azon genetikai forrásokra és 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretekre alkalmazandó, 
amelyekhez azután történik hozzáférés, 
illetve hasznosításukra azt követően kerül 
sor, hogy a Nagojai Jegyzőkönyv az 
Unióra nézve hatályba lépett. A rendelet 
továbbá az e genetikai források és 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek hasznosításából 
származó előnyökre is alkalmazandó, 
valamint a későbbi alkalmazásokra és 
forgalomba hozatalra. 

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a genetikai forrásokhoz kapcsolódó, használatot megvalósító tevékenységek 
teljes körével foglalkozzunk, összhangban a biológiai sokféleségről szóló egyezmény és a 
Nagojai Jegyzőkönyv alapján megvalósuló nemzetközi szerepvállalásainkkal. Az Egyezmény 
15. cikkének és a Nagojai Jegyzőkönyv 5. cikkének megfelelően a genetikai források 
hasznosításából, valamint a későbbi alkalmazásokból és forgalomba hozatalból származó 
előnyök megosztásának igazságos és méltányos módon kell történnie. E rendeletet valamennyi 
genetikai forrásra alkalmazni kell, és nem csupán azokra, amelyek a tagállamok szuverén 
joghatósága alá tartoznak.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „genetikai forrás”: tényleges vagy 
potenciális értékű genetikai anyag;

3. „genetikai forrás”: tényleges vagy 
potenciális értékű genetikai anyag, vagy 
annak származékai;

Or. en
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Indokolás

A származékok a genetikai források számottevő részét képezik, így azokra a rendelet 
hatályának egyértelműen ki kell terjednie.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. „származék”: olyan természetes 
előfordulású biokémiai komponens, amely 
biológiai vagy genetikai források 
genetikai expressziójának vagy 
anyagcseréjének a terméke, abban az 
esetben is, ha önmaga nem tartalmazza az 
öröklődés funkcionális egységeit;

Or. en

Indokolás

E módosítás beilleszti a Nagojai Jegyzőkönyv 2. cikkében foglalt fogalommeghatározást.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „hozzáférés”: genetikai források vagy 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek megszerzése a 
Nagojai Jegyzőkönyv valamely részes 
felének területén, az adott félnek a 
hozzáférésre és az előnymegosztásra 
vonatkozó hatályos belső jogi 
szabályozásával vagy szabályozási 
követelményeivel összhangban; 

4. „hozzáférés”: genetikai források vagy 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek megszerzése e 
genetikai források származási országának
a hozzáférésre és az előnymegosztásra 
vonatkozó hatályos belső jogi 
szabályozásával vagy szabályozási 
követelményeivel összhangban;

Or. en
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „felhasználó”: genetikai forrásokat vagy 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismereteket felhasználó
természetes vagy jogi személy;

5. „felhasználó”: genetikai forrásokat vagy 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismereteket hasznosító
természetes vagy jogi személy, illetve
olyan személy, aki ezt követően 
forgalomba hozza a genetikai forrásokat 
vagy a genetikai forrásokon alapuló 
termékeket vagy a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismereteket; 

Or. en

Indokolás

E módosítás pontosabban igazodik a Nagojai Jegyzőkönyvhöz, és tisztázza, hogy a 
használatot megvalósító tevékenységek a hasznosítást és a forgalomba hozatalt egyaránt 
magukban foglalják.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „genetikai források használata”: kutatási 
és fejlesztési tevékenység folytatása a 
genetikai források genetikai vagy 
biokémiai összetételével kapcsolatban;

6. „genetikai források hasznosítása”: 
kutatási és fejlesztési tevékenység 
folytatása a genetikai források genetikai 
vagy biokémiai összetételével 
kapcsolatban, többek között 
biotechnológiai alkalmazások útján;

Or. en

Indokolás

E módosítás terminológiai szempontból összhangot teremt a Nagojai Jegyzőkönyv 2. cikkével.
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Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „biotechnológia”: bármely olyan 
technológiai alkalmazás, amely biológiai 
rendszereket, élő szervezeteket vagy ezek 
származékait használja fel meghatározott 
felhasználási célú termékek vagy 
technológiai folyamatok előállítására vagy 
módosítására;

Or. en

Indokolás

E módosítás beilleszti a Nagojai Jegyzőkönyv 2. cikkében foglalt fogalommeghatározást.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. „kutatás és fejlesztés”: a genetikai 
források genetikai vagy biokémiai 
összetételének vizsgálata és 
tanulmányozása, azzal a céllal, hogy 
ténymegállapításokat tegyenek és 
következtetéseket vonjanak le, az 
innovációk és gyakorlati alkalmazások 
kifejlesztését is ideértve;

Or. en

Indokolás

A „kutatás és fejlesztés” fogalommeghatározása, amint az a Nagojai Jegyzőkönyv 
összefüggésében használatos, az IUCN Nagojai Jegyzőkönyvre vonatkozó magyarázó 
kézikönyve szerint (65. o.).
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek”: egy bennszülött 
vagy helyi közösség olyan hagyományos 
ismeretei, amelyek a genetikai források 
használata szempontjából relevánsak és a 
genetikai források használatára irányadó, 
kölcsönösen elfogadott feltételekben 
ekként vannak meghatározva;

8. „genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek”: egy bennszülött 
vagy helyi közösség olyan hagyományos 
ismeretei, amelyek a genetikai források 
használata szempontjából relevánsak;

Or. en

Indokolás

A Nagojai Jegyzőkönyv nem korlátozza a genetikai forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismereteket a kölcsönösen elfogadott feltételekre.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „jogellenesen beszerzett genetikai 
forrás”: olyan genetikai forrás és
genetikai forráshoz kapcsolódó 
hagyományos ismeret, amelyhez a 
származási országban a hozzáférésre és az 
előnymegosztásra irányadó nemzetközi és 
nemzeti jogi szabályozás vagy szabályozási 
követelmények megsértésével fértek 
hozzá; 

Or. en

Indokolás

E meghatározásra a tilalom fogalmának megállapítása érdekében van szükség, a 4. cikk (1) 
bekezdésében foglaltak szerint.
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 8 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b. „biokalózkodás”: a jogellenesen 
beszerzett genetikai források vagy ilyen 
forrásokból származó termékek vagy a 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek hasznosítása vagy 
későbbi forgalomba hozatala.

Or. en

Indokolás

E meghatározásra a tilalom fogalmának megállapítása érdekében van szükség, a 4. cikk (1) 
bekezdésében foglaltak szerint.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. „nemzetközileg elismert megfelelőségi 
bizonyítvány”: a Nagojai Jegyzőkönyv 6. 
cikke 3. pontja e) pontjának megfelelően 
egy illetékes nemzeti hatóság által kiadott, 
a hozzáféréssel és az előnyök 
megosztásával foglalkozó információs 
központ rendelkezésére bocsátott 
hozzáférési engedély vagy azzal 
egyenértékű okmány;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en
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Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „a hozzáféréssel és az előnyök 
megosztásával foglalkozó információs 
központ”: a Nagojai Jegyzőkönyv 14. 
cikkének 1. pontja alapján létrehozott 
globális információmegosztási pont.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az Unió területén tilos a 
biokalózkodás. 

Or. en

Indokolás

A hatékonyság érdekében a kellő gondosság követelményét a jogellenesen szerzett genetikai 
források hasznosításának vagy későbbi forgalomba hozatalának tilalmával kell 
megtámogatni. E módosítás a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők 
kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletben foglaltakhoz hasonló 
elveket követ (HL L 295., 2010.11.12., 23. o.).

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhasználók kellő gondossággal 
eljárva meggyőződnek arról, hogy a 
genetikai forrásokhoz és a hozzájuk 

(1) A felhasználók kellő gondossággal 
eljárva meggyőződnek arról, hogy a 
genetikai forrásokhoz és a hozzájuk 
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kapcsolódó hagyományos ismeretekhez 
való hozzáférés megfelel a hozzáférésre és 
az előnymegosztásra irányadó jogi 
szabályozásnak és szabályozási 
követelményeknek, és hogy – adott 
esetben – az előnyök a kölcsönösen
elfogadott feltételeknek megfelelően, 
igazságosan és méltányosan kerülnek 
megosztásra. A felhasználók felkutatják, 
megőrzik és a későbbi felhasználóknak 
átadják a hozzáférés és az előnymegosztás
szempontjából releváns információkat.

kapcsolódó hagyományos ismeretekhez 
való hozzáférés előzetes tájékoztatáson 
alapuló beleegyezés mellett, kölcsönösen 
elfogadott feltételek alapján történt, a 
hozzáférésre és az előnymegosztásra 
irányadó jogi szabályozásban és 
szabályozási követelményekben foglaltak 
szerint, és hogy az előnyök az elfogadott 
feltételeknek megfelelően, igazságosan és 
méltányosan kerülnek megosztásra. A 
felhasználók felkutatják, megőrzik és a 
későbbi felhasználóknak átadják a 
hozzáférés és az előnymegosztás, valamint 
e rendeletnek való megfelelés
szempontjából releváns információk és 
dokumentumok teljes körét.

Or. en

Indokolás

Az egyértelműsítés érdekében fontos megemlíteni az előzetes tájékoztatáson alapuló 
beleegyezést és a kölcsönösen elfogadott feltételeket, valamint gondoskodni arról, hogy 
helyesen továbbítják a felhasználók által hasznosított genetikai források megfelelése 
szempontjából releváns valamennyi dokumentumot és információt.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A genetikai források és a hozzájuk 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
kizárólag akkor továbbíthatók más 
felhasználók részére, ha erre az előzetes 
tájékoztatáson alapuló jóváhagyással és a 
kölcsönösen elfogadott feltételekkel 
összhangban kerül sor. A későbbi 
felhasználók a számukra átadott anyagot 
kizárólag az eredeti feltételekkel 
összhangban hasznosíthatják. Ha nem 
került sor előzetes tájékoztatáson alapuló 
jóváhagyásra és kölcsönösen elfogadott 
feltételek megállapítására, vagy a későbbi 
felhasználók kilátásba helyezik, hogy a 
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genetikai forrásokat vagy a hagyományos 
ismereteket olyan feltételek mellett 
kívánják hasznosítani, amelyeket az 
eredeti feltételek nem tartalmaznak, az új 
hasznosítás megkezdése előtt kötelesek 
kérni a származási ország előzetes 
tájékoztatáson alapuló jóváhagyását és a 
kölcsönösen elfogadott feltételek 
megállapítását.

Or. en

Indokolás

A felhasználóknak mindenkor tiszteletben kell tartaniuk a felügyeleti láncot, és igazodniuk kell 
az előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezés feltételeihez, illetve a kölcsönösen elfogadott 
feltételekhez. Ezért is fontos a felhasználók arra vonatkozó kötelezettségeinek egyértelmű 
meghatározása, hogy a kölcsönösen elfogadott eredeti feltételektől eltérő vagy azokon 
túlmutató új hasznosítás esetén – vagy ilyen feltételek hiányában – új feltételek megállapítását 
kérjék.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A nemzeti joghatóságon kívüli
területekről származó genetikai források 
esetében, illetve amennyiben nem 
állapítható meg a származási ország, vagy 
nincs lehetőség előzetes tájékoztatáson 
alapuló jóváhagyás megadására vagy 
beszerzésére, az új felhasználók –
mindaddig, amíg a Nagojai Jegyzőkönyv 
10. cikkének megfelelően létre nem jön az 
előnyök megosztására szolgáló globális 
multilaterális mechanizmus – az előnyök 
megosztását egy uniós előnymegosztási 
alap viszonylatában valósítják meg, amely 
a biológiai sokféleség globális megőrzését 
szolgálja. 

Or. en
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Indokolás

A biológiai sokféleségről szóló egyezmény és a Nagojai Jegyzőkönyv céljával összhangban az 
előnyök megosztását nem szabad azon helyzetekre korlátozni, amelyekben van lehetőség 
kölcsönösen elfogadott feltételek megállapítására. Ez főként a nemzetközi felségvizek 
genetikai forrásaira és a „történelmi” erőforrásokra vonatkozik. Az ilyen forrásokból 
származó előnymegosztás kedvezményezettjeként egy uniós alapot kell megjelölni, amely a 
biológiai sokféleség globális megőrzését szolgálja.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. hozzáféréssel kapcsolatos határozatok és 
kölcsönösen elfogadott feltételek, ha 
vannak ilyenek;

5. hozzáféréssel kapcsolatos határozatok és 
kölcsönösen elfogadott feltételek, beleértve 
az előnyök megosztásáról szóló 
rendelkezéseket is, ha vannak ilyenek;

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felhasználók a használati időszak 
végétől számított húsz évig megőrzik a 
hozzáférés és az előnyök megosztása 
szempontjából releváns információkat.

(3) A felhasználók a hasznosítási időszak 
vagy a későbbi forgalomba hozatal végétől 
számított húsz évig megőrzik a hozzáférés 
és az előnyök megosztása szempontjából 
releváns információkat.

Or. en
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Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a felhasználó a megbízható 
gyűjteményeknek az 5. cikk (1) bekezdése 
szerinti uniós jegyzékében szereplő 
gyűjtemények valamelyikéből szerez 
genetikai forrást, akkor úgy kell tekinteni, 
hogy kellő gondossággal járt el a genetikai 
forrásokra és a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretekre 
vonatkozó, a hozzáférés és az 
előnymegosztás szempontjából releváns 
információk felkutatása érdekében.

(4) Ha a felhasználó a megbízható 
gyűjteményeknek az 5. cikk (1) bekezdése 
szerinti uniós jegyzékében szereplő 
gyűjtemények valamelyikéből szerez 
genetikai forrást, akkor úgy kell tekinteni, 
hogy kellő gondossággal járt el a genetikai 
forrásokra és a genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretekre 
vonatkozó, a hozzáférés és az 
előnymegosztás szempontjából releváns 
információk felkutatása érdekében, e cikk 
(1), (1a) és (1b) bekezdésének sérelme 
nélkül.

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 14b. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy az 
(1b) bekezdéssel összhangban …-ig* 
megállapítsa az előnyök megosztására 
vonatkozó szabályokat. E szabályok 
előírják az előnyök megosztását legalább 
az érintett ágazatban alkalmazott bevált 
megoldások szintjén, és megállapítják a 
nem pénzbeli előnyök megosztásának 
feltételeit.
____________
* HL: hat hónappal e rendelet 
hatálybalépését követően.
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Or. en

Indokolás

E módosítás a 4. cikk (1b) bekezdésének végrehajtásához kapcsolódik.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság létrehozza és fenntartja a 
megbízható gyűjtemények uniós jegyzékét. 
A jegyzék internetalapú, a felhasználók 
számára könnyen hozzáférhető, és a 
genetikai források azon gyűjteményeit 
sorolja fel, amelyekről megállapítást nyert, 
hogy megfelelnek a megbízható uniós 
gyűjtemény kritériumainak.

(1) Azon célkitűzéshez történő 
hozzájárulás érdekében, hogy kizárólag az 
alkalmazandó követelményeknek 
megfelelően szerzett genetikai források 
átadására kerüljön sor, ezúton létrejön a 
megbízható uniós gyűjtemények önkéntes 
rendszere. A Bizottság létrehozza és 
fenntartja a megbízható gyűjtemények 
uniós jegyzékét. A jegyzék nyílt 
formátumú, internetalapú, a felhasználók 
számára könnyen hozzáférhető, és a 
genetikai források azon gyűjteményeit 
sorolja fel, amelyekről megállapítást nyert, 
hogy megfelelnek a megbízható uniós 
gyűjtemény kritériumainak.

Or. en

Indokolás

Fontos tisztázni a megbízható uniós gyűjtemények mechanizmusának önkéntes jellegét.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) genetikai forrásokat és kapcsolódó 
információkat csak olyan dokumentáció 
kíséretében adjon át használat céljára 
harmadik személynek, amely bizonyítja, 
hogy a forrásokhoz és az információkhoz a 

b) genetikai forrásokat és kapcsolódó 
információkat csak olyan dokumentáció 
kíséretében adjon át hasznosítás céljára 
harmadik személynek, amely bizonyítja, 
hogy a forrásokhoz és az információkhoz a 



PE508.195v02-00 34/58 PR\935365HU.doc

HU

jogi követelményekkel és – adott esetben –
az előnyök igazságos és méltányos 
megosztására irányadó, kölcsönösen 
elfogadott feltételekkel összhangban fértek 
hozzá;

hozzáférésre és az előnymegosztásra 
irányadó szabályozással vagy szabályozási 
követelményekkel és az előnyök igazságos 
és méltányos megosztására irányadó, 
kölcsönösen elfogadott feltételekkel 
összhangban fértek hozzá;

Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nyilvántartást vezessen minden olyan, 
genetikai forrásból vett mintáról és 
kapcsolódó információról, amely harmadik 
személynek használat céljára átadásra 
kerül;

c) nyilvántartást vezessen minden olyan, 
genetikai forrásból vett mintáról és 
kapcsolódó információról, amely harmadik 
személynek hasznosítás céljára átadásra 
kerül;

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az illetékes hatóságok, valamint a 
hozzáférési és előnymegosztási 
kapcsolattartó pont tanácsadást nyújtanak 
a nyilvánosság és azon potenciális 
felhasználók számára, akik tájékozódni 
kívánnak e rendelet, valamint az 
Egyezmény és a Nagojai Jegyzőkönyv 
uniós szempontból lényeges 
rendelkezéseinek végrehajtásáról.

Or. en
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Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok és a Bizottság a 
genetikai források és genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretek használatával járó kutatás 
céljára közfinanszírozásban részesülőket 
arra kötelezik, hogy nyilatkozatban 
vállalják, hogy a 4. cikkben foglaltaknak 
megfelelően kellő gondossággal járnak el.

törölve

Or. en

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felhasználók a 6. cikk (1) bekezdése 
szerinti illetékes hatóságoknak 
nyilatkozatot tesznek arról, hogy genetikai 
források vagy genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó hagyományos ismeretek 
segítségével kifejlesztett termék 
forgalomba hozatalának 
engedélyeztetésekor, illetőleg – ha a 
forgalomba hozatal nem engedélyköteles –
forgalomba hozatalakor a 4. cikkben 
foglaltaknak megfelelően kellő 
gondossággal jártak el.

(2) A felhasználók a 6. cikk (1) bekezdése 
szerinti illetékes hatóságoknak 
nyilatkozatot tesznek arról, hogy 
teljesítették a 4. cikkben foglaltakat, és 
benyújtják a kapcsolódó információkat:

a) az előzetes tájékoztatáson alapuló 
jóváhagyás megadásakor és a 
kölcsönösen elfogadott feltételek 
megállapításakor;
b) a genetikai források és a genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretek hasznosításával összefüggésben 
kutatási finanszírozás odaítélésekor; 
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c) a releváns nemzeti, regionális vagy 
nemzetközi intézményeknél tett 
szabadalmi bejelentések vagy új 
növényfajta-oltalmi jogokra benyújtott 
kérelmek alkalmával, amelyek kiterjednek 
többek között azon genetikai forrásokra, a 
termékekre – köztük a származékokra –, 
amelyek esetében hozzáférés valósult meg, 
valamint a biotechnológiai 
felhasználásból származó eljárásokra 
vagy a genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretekre is; 
d) genetikai források vagy genetikai 
forrásokhoz kapcsolódó hagyományos 
ismeretek segítségével kifejlesztett termék 
forgalomba hozatalának 
engedélyeztetésekor, vagy
e) ha a forgalomba hozatal nem 
engedélyköteles, forgalomba hozatalkor. 

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy garantáljuk a felügyeleti lánc megfelelő működését, ezáltal pedig 
mindenki számára biztosítsuk a nyomon követhetőséget és a jogbiztonságot, fontos a 
felhasználói jogkövetés figyelemmel kísérésének megerősítése. E módosítás ellenőrzési 
pontokat jelöl ki a felügyeleti lánc lényeges állomásain, ugyanakkor pedig egyszerűsíti a 
folyamatot, és elősegíti az esetleges kiskapuk kialakulásának elkerülését.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságok az (1) és a (2) 
bekezdés alapján hozzájuk beérkezett 
információkat kétévente továbbítják a 
Bizottsághoz. A Bizottság összefoglalja a 
beérkezett információkat, és a 
hozzáféréssel és az előnyök megosztásával 
foglalkozó információs központ 
rendelkezésére bocsátja őket.

(3) Az illetékes hatóságok ellenőrzik a b)–
e) pontok szerint benyújtott 
információkat, és három hónapon belül 
továbbítják a Bizottsághoz az e cikk 
alapján hozzájuk beérkezett 
információkat. A Bizottság három 
hónapon belül összefoglalja a beérkezett 
információkat, és a nemzetközileg elismert 
bizonyítványhoz előírt információkat a 
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hozzáféréssel és az előnyök megosztásával 
foglalkozó információs központ 
rendelkezésére bocsátja, valamint könnyen 
elérhető, nyílt formátumban, internetes 
úton a nyilvánosság számára is 
hozzáférhetővé teszi.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy e szöveg összhangba kerüljön a Nagojai Jegyzőkönyvvel, különösen ami a 
Nagojai Jegyzőkönyv 17. cikkében meghatározott, a nemzetközileg elismert megfelelőségi 
bizonyítvány megszerzésére vonatkozó kritériumokat illeti.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bármely felhasználói egyesület a 
Bizottsághoz kérelemmel fordulhat általa 
kifejlesztett vagy felügyelt eljárások, 
eszközök vagy technikák egy adott 
kombinációjának bevált megoldásként való 
elismertetése céljából. A kérelmet 
bizonyítékokkal és információkkal alá kell 
támasztani. 

(1) Bármely felhasználói egyesület vagy a 
genetikai források hasznosítása, illetve a 
hozzáférés és az előnymegosztás terén 
érdekeltséggel és szakértelemmel 
rendelkező szervezet a Bizottsághoz 
kérelemmel fordulhat általa kifejlesztett 
vagy felügyelt eljárások, eszközök vagy 
technikák egy adott kombinációjának 
bevált megoldásként való elismertetése 
céljából. A kérelmet bizonyítékokkal és 
információkkal alá kell támasztani.

Or. en

Indokolás

Valamennyi érintett szereplő számára lehetővé kell tenni, hogy bevált megoldásokra tegyenek 
javaslatot. Ez különösen igaz az észak-déli irányú szervezetekre, a bennszülött és helyi 
közösségek képviselőire, a biológiai sokféleség megőrzésével foglalkozó szervezetekre, 
valamint a felhasználói egyesületekre, amelyek már eleve alkalmazzák az előnymegosztás 
elvét, és közvetlenül érintettek. E módosítás célja, hogy a biológiai sokféleség megőrzésének 
célkitűzésével összhangban nagyra törő bevált megoldásokra ösztönözzenek.
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a Bizottság – a felhasználói 
egyesület által benyújtott információk és 
bizonyítékok alapján – az eljárások, 
eszközök vagy technikák adott 
kombinációjáról azt állapítja meg, hogy a 
kombináció, amennyiben a felhasználó azt 
megfelelően alkalmazza, lehetővé teszi, 
hogy a felhasználó teljesítse a 4. és a 7. 
cikk szerinti kötelezettségeit, akkor a 
kombinációt a Bizottság bevált 
megoldásként elismeri.

(2) A Bizottság minden kérelmet 
megvizsgál, és adott esetben figyelembe 
veszi a kérelmező, a releváns 
rendelkezésre bocsátók, a felhasználók, a 
hatóságok, az intézmények, a 
kormányközi és nem kormányzati 
szervezetek, valamint a bennszülött és 
helyi közösségek szervezeteinek képviselői 
és más szereplők által szolgáltatott 
információkat és bizonyítékokat. Ha a 
Bizottság – a felhasználói egyesület által 
benyújtott információk és bizonyítékok 
alapján – az eljárások, eszközök vagy 
technikák adott kombinációjáról azt 
állapítja meg, hogy a kombináció, 
amennyiben a felhasználó azt megfelelően 
alkalmazza, lehetővé teszi, hogy a 
felhasználó teljesítse a 4. és a 7. cikk 
szerinti kötelezettségeit, akkor a 
kombinációt a Bizottság bevált 
megoldásként elismeri.

Or. en

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a tagállamok illetékes hatóságaitól 
vagy más forrásból származó bizonyítékok 
tanúsága szerint több alkalommal
előfordult, hogy a bevált megoldást 
alkalmazó felhasználók nem tettek eleget 
az e rendelet szerinti kötelezettségeiknek, 
akkor a Bizottság az érintett felhasználói 
egyesülettel egyeztetésben megvizsgálja, 

(4) Ha a tagállamok illetékes hatóságaitól 
vagy más forrásból származó bizonyítékok 
tanúsága szerint előfordult, hogy a bevált 
megoldást alkalmazó felhasználók nem 
tettek eleget az e rendelet szerinti 
kötelezettségeiknek, akkor a Bizottság az 
érintett felhasználói egyesülettel 
egyeztetésben megvizsgálja, hogy a 
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hogy az ismételt mulasztások a bevált 
megoldás esetleges hiányosságaira utalnak-
e. 

mulasztások a bevált megoldás esetleges 
hiányosságaira utalnak-e. 

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a bevált megoldás 
elismerését visszavonja, ha azt állapítja 
meg, hogy a bevált megoldásban 
bekövetkezett változások miatt kétséges, 
hogy a 4. és a 7. cikkben foglalt feltételeket 
a felhasználók teljesíteni tudják-e, vagy ha 
a felhasználók ismétlődő mulasztásai e 
megoldás hiányosságaival hozhatók 
összefüggésbe.

(5) A Bizottság a bevált megoldás 
elismerését visszavonja, ha azt állapítja 
meg, hogy a bevált megoldásban 
bekövetkezett változások miatt kétséges, 
hogy a 4. és a 7. cikkben foglalt feltételeket 
a felhasználók teljesíteni tudják-e, vagy ha 
a felhasználók mulasztásai e megoldás 
hiányosságaival hozhatók összefüggésbe.

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok ellenőrzéseket 
végeznek annak megállapítására, hogy a 
felhasználók teljesítik-e a 4. és 7. cikkben 
meghatározott követelményeket.

(1) Az illetékes hatóságok ellenőrzéseket 
végeznek annak megállapítására, hogy a 
felhasználók teljesítik-e a 4. és 7. cikkben 
meghatározott követelményeket, valamint 
– adott esetben – hatékonyan 
végrehajtják-e az elismerten bevált 
megoldásokat.

Or. en
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Indokolás

Ha az ellenőrzések kockázatalapú megközelítésében egy bevált megoldás végrehajtását is 
figyelembe veszik, az illetékes hatóságoknak egyúttal az elismert bevált megoldás hatékony 
végrehajtási eljárásait, eszközeit vagy mechanizmusait is ellenőrizniük kell.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
ellenőrzéseket rendszeresen felülvizsgált, 
kockázatalapú megközelítést alkalmazó 
terv szerint kell elvégezni. E kockázatalapú 
megközelítés kidolgozásakor a tagállamok 
figyelembe veszik, hogy az e rendelet 8. 
cikkének (2) bekezdése vagy a Nagojai 
Jegyzőkönyv 20. cikkének (2) bekezdése 
alapján elismert bevált megoldásoknak a 
felhasználók általi alkalmazása növeli a 
felhasználói jogkövetés esélyét.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
ellenőrzéseket rendszeresen felülvizsgált, 
kockázatalapú megközelítést alkalmazó 
terv szerint kell elvégezni. E kockázatalapú 
megközelítés kidolgozásakor a tagállamok 
figyelembe vehetik, hogy az e rendelet 8. 
cikkének (2) bekezdése vagy a Nagojai 
Jegyzőkönyv 20. cikkének (2) bekezdése 
alapján elismert bevált megoldásoknak a 
felhasználók általi alkalmazása növeli a 
felhasználói jogkövetés esélyét.

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ellenőrzésekre kerülhet sor, ha egy 
illetékes hatóság releváns – akár harmadik 
felek megalapozott aggályaiból származó –
információkkal rendelkezik e rendeletnek 
egy felhasználó általi be nem tartását 
illetően.

(3) További ellenőrzésekre kerülhet sor, ha 
egy illetékes hatóság releváns – akár 
harmadik felek megalapozott aggályaiból 
származó – információkkal rendelkezik e 
rendeletnek egy felhasználó általi be nem 
tartását illetően.

Or. en
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Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon intézkedések vizsgálata, amelyeket 
az adott felhasználó annak érdekében tett, 
hogy a 4. cikkben foglaltaknak 
megfelelően kellő gondossággal járjon el;

a) azon intézkedések vizsgálata, amelyeket 
az adott felhasználó annak érdekében tett, 
hogy megfeleljen a 4. cikkben 
foglaltaknak;

Or. en

Indokolás

A megfelelést vizsgáló ellenőrzéseknek a 4. cikk valamennyi komponensére ki kell terjedniük, 
a biokalózkodás tilalmát is ideértve.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon iratok és nyilvántartások 
vizsgálata, amelyek a használatot 
megvalósító egyes tevékenységek 
tekintetében bizonyítják a 4. cikkben 
foglaltak szerinti kellő gondossággal való 
eljárást;

b) azon iratok és nyilvántartások 
vizsgálata, amelyek a használatot 
megvalósító egyes tevékenységek 
tekintetében bizonyítják a 4. cikknek való
megfelelést;

Or. en

Indokolás

A megfelelést vizsgáló ellenőrzéseknek a 4. cikk valamennyi komponensére ki kell terjedniük, 
a biokalózkodás tilalmát is ideértve.
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Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 11. cikk sérelme nélkül, amennyiben 
az (1) bekezdésben említett ellenőrzések 
során hiányosságokra derült fény, az 
illetékes hatóság a felhasználóhoz 
korrekciós intézkedések meghozatalára 
irányuló felszólítást intéz.

(7) A 11. cikk sérelme nélkül, amennyiben 
az (1) és (3) bekezdésben említett 
ellenőrzések során, illetve a 7. cikk (2) 
bekezdése alapján végzett ellenőrzést 
követően hiányosságokra derült fény, az 
illetékes hatóság a felhasználóhoz 
korrekciós intézkedések meghozatalára 
irányuló felszólítást intéz.

Or. en

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenkívül a feltárt hiányosságok 
természetétől függően a tagállamok 
azonnali ideiglenes intézkedéseket 
hozhatnak, ideértve többek között a 
jogellenesen szerzett genetikai források 
elkobzását és egyes, használatot 
megvalósító tevékenységek felfüggesztését 
is.

A felhasználótól érkező kedvező vagy 
kielégítő válasz hiányában, és a feltárt 
hiányosságok természetétől függően a 
tagállamok azonnali ideiglenes 
intézkedéseket hozhatnak, ideértve többek 
között a jogellenesen szerzett genetikai 
források elkobzását és egyes, használatot 
megvalósító tevékenységek felfüggesztését 
is, a genetikai forrásokon alapuló 
termékek és a kapcsolódó hagyományos 
ismeretek forgalomba hozatalát is 
beleértve.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek a hiányosságok orvoslására kell ösztönöznie a felhasználókat. Fontos tisztázni, 
hogy a használatot megvalósító tevékenységek felfüggesztése a biokalózkodásból származó 
termékek piacról történő kivonásának lehetőségét is magában foglalja.
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Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság felhatalmazást kap az e 
cikk (1)–(7) bekezdésének végrehajtására 
vonatkozó eljárások meghatározásához 
szükséges jogi aktusok elfogadására. E 
végrehajtási aktusokat a 15. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással kell elfogadni.

(8) A Bizottság felhatalmazást kap az e 
cikk (1)–(7) bekezdésének végrehajtására 
vonatkozó eljárások meghatározásához 
szükséges, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására a 14b. cikknek 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok jobban megfelelnek a felhasználói jogkövetés és a 
kockázatalapú megközelítés érvényesítésének ellenőrzésére irányuló eljárások kialakításának 
céljára, mivel az ilyen jogi aktusok kiegészítik a rendelet nem alapvető fontosságú elemeit.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információkat a 2003/4/EK irányelvnek 
megfelelően hozzáférhetővé kell tenni.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információkat a 2003/4/EK irányelvnek 
megfelelően – könnyen elérhető, nyílt, 
internetes formában – hozzáférhetővé kell 
tenni.

Or. en
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Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) pénzbírság; a) az érintett genetikai forrásokhoz 
kapcsolódó, használatot megvalósító 
tevékenységek értékével arányos 
pénzbírság, amely legalább eredményesen 
megfosztja a felelős szereplőket a 
jogsértésből származó gazdasági 
előnyöktől, és amelynek mértéke ismételt 
jogsértések esetén növekszik;

Or. en

Indokolás

A hatékonyság érdekében fontos lenne, hogy a pénzbírságok legalább megfosszák a felelős 
szereplőket a jogsértésből származó gazdasági előnyöktől. Ezt az elvet a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászatról szóló 1005/2008/EK tanácsi rendelet is 
megfogalmazza 46. cikkében.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egyes, használatot megvalósító 
tevékenységek azonnali felfüggesztése;

b) egyes, használatot megvalósító 
tevékenységek azonnali felfüggesztése, a 
genetikai forrásokon alapuló termékek és 
a kapcsolódó hagyományos ismeretek 
forgalomba hozatalát is ideértve;

Or. en

Indokolás

Fontos tisztázni, hogy a használatot megvalósító tevékenységek felfüggesztése a 
biokalózkodásból származó termékek piacról történő kivonásának lehetőségét is magában 
foglalja.
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Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok együttműködnek 
egymással, a harmadik országok 
közigazgatási hatóságaival és a 
Bizottsággal annak biztosítása érdekében, 
hogy a felhasználók betartsák az e 
rendeletben foglaltakat.

(1) Az illetékes hatóságok együttműködnek 
egymással, a harmadik országok 
közigazgatási hatóságaival és a 
Bizottsággal a koordináció megerősítése, 
valamint annak biztosítása érdekében, 
hogy a felhasználók betartsák az e 
rendeletben foglaltakat.

Or. en

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság megállapodások 
megkötésére törekszik az Európai 
Szabadalmi Hivatallal és a Szellemi 
Tulajdon Világszervezetével annak 
biztosítása érdekében, hogy a genetikai 
forrásokra és származásukra való 
hivatkozásokat felvegyék a szabadalmi 
nyilvántartásokba.

Or. en

Indokolás

Miközben az Európai Szabadalmi Hivatal és a WIPO ésszerű ellenőrzési pontként 
szolgálhatna a Nagojai Jegyzőkönyvnek való megfelelés terén, ez már túlmutat a szóban forgó 
rendelet hatályán. A Bizottságnak mindazonáltal törekednie kell megállapodások megkötésére 
az említett szervezetekkel, annak biztosítása érdekében, hogy a genetikai forrásokra és 
származásukra való hivatkozásokat felvegyék a szabadalmi nyilvántartásokba.
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Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós platform a hozzáférési 
feltételek uniós szintű ésszerűsítését azáltal 
mozdítja elő, hogy módot ad olyan idevágó 
kérdések megvitatására, mint a tagállamok 
által létrehozott hozzáférési rendszerek 
kialakítása és teljesítménye, a nonprofit 
kutatás egyszerűsített hozzáférése, az uniós 
gyűjteményeknek a hozzáféréssel 
kapcsolatos gyakorlata, az uniós 
érdekelteknek a harmadik országokban 
biztosított hozzáférés és a bevált 
megoldások cseréje.

(2) Az uniós platform a hozzáférési 
feltételek uniós szintű ésszerűsítését azáltal 
mozdítja elő, hogy módot ad olyan idevágó 
kérdések megvitatására, mint a tagállamok 
által létrehozott hozzáférési rendszerek 
kialakítása és teljesítménye, valamint a 
biológiai sokféleség megőrzéséhez és 
fenntartható felhasználásához –
különösen a fejlődő országokban –
hozzájáruló kutatás előmozdítása, ideértve 
az alábbiakat is: a nonprofit kutatás 
egyszerűsített hozzáférése, az uniós 
gyűjteményeknek a hozzáféréssel 
kapcsolatos gyakorlata, az uniós 
érdekelteknek a harmadik országokban 
biztosított hozzáférés és a bevált 
megoldások cseréje.

Or. en

Indokolás

Összhangban a Nagojai Jegyzőkönyv 8. cikkével.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) intézkedéseket hoznak azon 
felhasználók támogatására, akik 
hozzájárulnak a biológiai és a kulturális 
sokféleség megőrzéséhez, azonban nem 
rendelkeznek megfelelő eszközökkel 
ahhoz, hogy megbízható gyűjteménnyé 
váljanak;

Or. en
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Indokolás

A gyűjtemények közötti egyenlőtlenségek elkerülése érdekében fontos lenne, hogy a 
tagállamok és a Bizottság egyedi intézkedéseket hozzanak annak elősegítése érdekében, hogy 
a korlátozott eszközökkel rendelkező gyűjtemények megbízható gyűjteményekké válhassanak.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) biztosítják, hogy amennyiben a 
genetikai forrásokat és a kapcsolódó 
hagyományos ismereteket jogtalanul 
hasznosítják, vagy a hasznosítás nem felel 
meg az előzetes tájékoztatáson alapuló 
jóváhagyásnak vagy a kölcsönösen 
elfogadott feltételeknek, a genetikai 
forrásokhoz való hozzáférés 
engedélyezésére és a kölcsönösen 
elfogadott feltételek aláírására 
felhatalmazással rendelkező felek 
jogosultak eljárást indítani az ilyen 
hasznosítás megelőzése vagy leállítása 
érdekében – többek között bírósági 
meghagyás révén –, valamint kérni az 
ebből eredő károk megtérítését és adott 
esetben az érintett genetikai források 
elkobzását. 

Or. en

Indokolás

E módosítás beépíti a rendeletbe a Nagojai Jegyzőkönyv 18. cikkének rendelkezéseit az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása érdekében. Hasonló rendelkezést tartalmaz 
a hozzáférésre és előnymegosztásra vonatkozó dán szabályozás is.
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Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) arra ösztönzik a felhasználókat és a 
rendelkezésre bocsátókat, hogy fordítsák a 
genetikai források hasznosításából vagy 
későbbi forgalomba hozatalából származó 
előnyöket a biológiai sokféleség 
megőrzésére és komponenseinek 
fenntartható felhasználására.

Or. en

Indokolás

A genetikai forrásokhoz kapcsolódó, használatot megvalósító tevékenységekből származó 
előnyöket a biológiai sokféleség megőrzésére kell fordítani, amint azt a Nagojai Jegyzőkönyv 
9. cikke is kilátásba helyezi.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – d d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dd) kérésre támogatják az 
országhatárokat átlépő genetikai források 
és a hozzájuk kapcsolódó hagyományos 
ismeretek összefüggésében az előnyök 
megosztásával kapcsolatos regionális 
együttműködést.

Or. en

Indokolás

Az egyes fajták és a hagyományos ismeretek gyakran nem az országok által kijelölt 
korlátokhoz és határvonalakhoz igazodnak. Egy olyan árverési rendszer elkerülése érdekében, 
amelynek keretében tisztességtelen verseny zajlik ugyanazon genetikai forrásokért, az 
Uniónak – kizárólag az érintett felek kérésére – támogatnia kell olyan együttműködési 
mechanizmusok megvalósítását, amelyek valamennyi érintett szereplő számára biztosítják az 
előnyök igazságos és méltányos megosztását, a Nagojai Jegyzőkönyv 11. cikkében 
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meghatározottak szerint.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Uniós előnymegosztási alap
(1) Ezúton létrejön az uniós 
előnymegosztási alap (a továbbiakban: az 
„alap”).
(2) Az alap a 4. cikk (1b) bekezdésének 
végrehajtása útján jut pénzügyi 
forrásokhoz.
(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 14b. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben megállapítja az 
alap végrehajtási és működési eljárásait a 
biológiai sokféleség globális 
megőrzésének finanszírozása érdekében.

Or. en

Indokolás

Az uniós előnymegosztási alapnak össze kell gyűjtenie a hasznosításból vagy a későbbi 
forgalomba hozatalból származó, pénzben kifejezhető előnymegosztásból eredő bevételeket 
olyan genetikai források esetében, amelyek a tagállamok joghatóságán kívüli területekről 
származnak, és amelyeknél nem állapítható meg a származási ország, a Nagojai Jegyzőkönyv 
10. cikke szerinti nemzetközi mechanizmus kialakításának előzményeként.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
14 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14b. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
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jogi aktusok elfogadására vonatkozó 
hatáskört az e cikkben meghatározott 
feltételek szerint gyakorolja.
(2) A Bizottságnak a 4. cikk (4a) 
bekezdésében, a 9. cikk (8) bekezdésében 
és a 14a. cikk (3) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása 
ötéves időtartamra szól …-tól/-től*
kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 
kilenc hónappal az ötéves időtartam vége 
előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra, amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács legkésőbb a 
folyó időszak vége előtt három hónappal 
nem emel kifogást a meghosszabbítás 
ellen. 
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 4. cikk (4a) 
bekezdésében, a 9. cikk (8) bekezdésében 
és a 14a. cikk (3) bekezdésében említett 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. Az említett 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
vagy a határozatban megjelölt későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályos felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét. 
(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(5) A 4. cikk (4a) bekezdése, a 9. cikk (8) 
bekezdése vagy a 14a. cikk (3) bekezdése 
alapján elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép 
hatályba, ha az aktusról szóló értesítést 
követő két hónapos időtartamon belül sem 
az Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emel ellene kifogást, illetve ha az említett 
időtartam leteltét megelőzően az Európai 
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Parlament és a Tanács egyaránt 
tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem 
kíván kifogással élni. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.
* HL, kérjük a dátum beillesztését: a 17. 
cikk (1) bekezdésében említett időpont.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra szükség van annak érdekében, hogy szabályokat 
állapítsanak meg a felhasználásból származó előnymegosztásra vonatkozóan olyan genetikai 
források esetében, amelyek a tagállamok joghatóságán kívüli területekről származnak, vagy 
amelyeknél nem állapítható meg a származási ország, továbbá hogy szabályokat 
határozzanak meg a felhasználói jogkövetés és a kockázatalapú megközelítés érvényesítésének 
ellenőrzésére szolgáló eljárásokra, valamint az uniós előnymegosztási alap létrehozására 
vonatkozóan is, mivel az ilyen jogi aktusok kiegészítik a rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeit. 

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Konzultációs fórum

A Bizottság a rendelet végrehajtásakor 
biztosítja a tagállami képviselők és a 
releváns rendelkezésre bocsátó 
szervezetek, a felhasználói egyesületek, a 
kormányközi és nem kormányzati 
szervezetek, valamint a bennszülött és 
helyi közösségek képviselőinek 
kiegyensúlyozott részvételi arányát. Az 
említett felek különösen hozzájárulnak a 
4. cikk (5) bekezdése, a 9. cikk (8) 
bekezdése és a 14a. cikk (3) bekezdése 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok megállapításához és 
felülvizsgálatához, valamint az 5., 7. és 8. 
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cikk, illetve a kölcsönösen elfogadott 
feltételek megállapítására vonatkozó 
iránymutatások végrehajtásához. A felek 
a konzultációs fórum keretében
találkoznak. A fórum eljárási szabályzatát 
a Bizottság állapítja meg. 

Or. en

Indokolás

A tagállami szakértőknek és az érdekelt szervezeteknek lehetőséget kell biztosítani a 
közreműködésre, illetve arra, hogy hozzájáruljanak a rendelet végrehajtásához, a 
felhatalmazáson alapuló és végrehajtási aktusok tervezetét is ideértve. Ez az elgondolás a 
konzultációs fórum modelljén alapul, amelyet a környezetbarát tervezésről szóló 2009/125/EK 
irányelv ismertet.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Első jelentéstétele után a Bizottság 
tízévente – a rendelet alkalmazásáról 
készült jelentések és szerzett tapasztalatok 
alapján – felülvizsgálja e rendelet 
működését és hatékonyságát. Jelentéseiben 
a Bizottság különösen figyelembe veszi a 
kutatási közintézményeknél, a kis- és 
középvállalkozásoknál és a 
mikrovállalkozásoknál jelentkező 
igazgatási következményeket. Figyelembe 
veszi továbbá, hogy a genetikai 
forrásokhoz és a hozzájuk kapcsolódó 
hagyományos ismeretekhez való 
hozzáférés tárgyában mennyiben van 
szükség további uniós intézkedésekre.

(3) Első jelentéstétele után a Bizottság 
ötévente – a rendelet alkalmazásáról 
készült jelentések és szerzett tapasztalatok 
alapján – felülvizsgálja e rendelet 
működését és hatékonyságát. Jelentéseiben 
a Bizottság különösen figyelembe veszi a 
kutatási közintézményeknél, a kis- és 
középvállalkozásoknál és a 
mikrovállalkozásoknál jelentkező 
igazgatási következményeket. Figyelembe 
veszi továbbá, hogy a genetikai 
forrásokhoz és a hozzájuk kapcsolódó 
hagyományos ismeretekhez való 
hozzáférés tárgyában mennyiben van 
szükség további uniós intézkedésekre.

Or. en
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Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
A 2008/99/EK irányelv módosítása

A környezet büntetőjog általi védelméről 
szóló, 2008. november 19-i 2008/99/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1 ...-
i* hatállyal a következőképpen módosul:
(1) A 3. cikk a következő ponttal egészül 
ki: 
„j) biokalózkodás”
(2) Az A. melléklet a következő francia 
bekezdéssel egészül ki:
„– A genetikai erőforrásokhoz való 
hozzáférésről és az uniós 
hasznosításukból származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztásáról 
szóló, …-i …/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet”.
____________
* HL: egy évvel e rendelet hatálybalépését 
követően.
1 HL L 328., 2008.12.6., 28. o.

Or. en

Indokolás

Naprakésszé kell tenni a környezet büntetőjog általi védelméről szóló irányelvet, hogy annak 
hatálya a biokalózkodás bűncselekményére is kiterjedjen szándékos vagy súlyos hanyagságból 
történő elkövetés esetén.
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Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 4., a 7. és a 9. cikk az e rendelet 
hatálybalépésétől számított egy év 
elteltével válik alkalmazandóvá.

(2) A 4. cikk (1)–(4) bekezdése, a 7. cikk 
és a 9. cikk az e rendelet hatálybalépésétől 
számított egy év elteltével válik 
alkalmazandóvá.

Or. en
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INDOKOLÁS

A genetikai forrásokhoz való hozzáférés és az uniós hasznosításukból származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztása (Nagojai Jegyzőkönyv): az Unió általi végrehajtás és 
megerősítés 2012/0278(COD)

Háttér-információk

A biológiai sokféleség csökkenése egyre gyorsabb ütemben folytatódik. Ismert tény, hogy 
világviszonylatban négyből egy emlőst, nyolcból egy madarat és háromból egy kétéltűt 
fenyeget a kihalás veszélye (IUCN, 2012). Az utóbbi ötven évben az ökoszisztéma közel 
60%-a súlyosan károsodott (FAO, 2010). A biológia sokféleség csökkenésének az erkölcsi és 
morális felelősségen túl igen jelentős gazdasági és társadalmi hatása is van: 2050-ig évente a
világ GDP-jének 7%-a semmisül meg (TEEB 2010).

A tudományos kutatás, a technológiai alkalmazások vagy a gyógyszeripar, az élelmiszeripar, 
a kozmetikai ipar és egyéb ágazatok számára paradox módon épp a biológiai sokféleség 
kínálja az innováció és a kutatás kimeríthetetlen tárházát. A biológiai sokféleség megőrzése 
tehát nem csupán a bolygónk északi és déli féltekén élő emberek jövője szempontjából 
alapvető fontosságú, hanem Európa és – közvetlen haszonélvezőiként – valamennyi európai 
polgár társadalmi-gazdasági életerőforrását is jelenti. 

Napjainkban a biológiai sokféleség, az emberiség és az ezekhez kapcsolódó ismeretek 
megóvása érdekében a genetikai források és a genetikai forrásokhoz kapcsolódó 
hagyományos ismeretek felhasználásából származó előnyöket igazságosan és méltányosan 
kell megosztani. E megosztásnak hozzá kell járulnia a biológiai sokféleség és kulturális 
sokszínűség helyben való megőrzéséhez, és biztosítania kell a helyi lakosok számára e 
sokféleség fenntartható hasznosítását. 

Ebben a szellemben írták alá 2010-ben, a Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. 
konferenciáján a genetikai forrásokhoz való hozzáférésről és a hasznosításukból származó 
előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyvet.

Az előadó javaslata

Ma az Európai Unió a Bizottság rendeletre irányuló javaslatán keresztül vállal kötelezettséget 
a Nagojai Jegyzőkönyv átültetésére. Az előadó fontosnak tartja, hogy ezen uniós rendelet a 
lehető legnagyobb mértékben összhangban álljon e nemzetközi szerződés szellemével és 
szövegével. 

A Bizottság javaslata szilárd alapot nyújt a hatékony európai rendszer kialakításához. 
Mindazonáltal a Nagojai Jegyzőkönyvben foglaltaknak való teljes körű megfelelés érdekében 
egyes mechanizmusokat meg kell szilárdítani az előadó által javasoltaknak megfelelően. Noha 
a forrásokhoz való hozzáférés kérdésében a tagállamok szuverenitással rendelkeznek, 
egyértelmű uniós keretbe kell foglalni a természeti erőforrások hasznosításából származó 
előnyök igazságos és méltányos elosztását. 
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Az előadó által az Európai Parlament részére készített rendeletre irányuló javaslat célja, hogy 
választ adjon a különböző, napjainkban ismert, megfogalmazott és nem csupán valamennyi 
európai szereplő, hanem a harmadik országbeli partnereink által is várt helyzetekre, valamint 
szükségletekre. 

A javasolt módosítások tehát a nyomonkövethetőség, az erkölcs, a nemzetközi jogi 
kötelezettségek és az előnyök igazságos és méltányos megosztásának biztosítása révén 
mindenekelőtt az európai polgárok érdekeit szolgálják.

Emellett a világos jogi keret elfogadása valamennyi felhasználó – többek között a gazdaság 
állami és magánszereplői – számára előnyös, mivel egyrészt fenntartható hozzáférést biztosít 
számukra a genetikai forrásokhoz, másrészt pedig a teljes felhasználási lánc során garantálja a 
jogbiztonságot. 

Emellett a gyűjtemények, az állami és magántulajdonban lévő kutatási intézmények – az 
európai felhasználási lánc kulcsfontosságú ügynökeiként – egyszerű és megfelelő szabályokra 
támaszkodhatnak. E rendeletnek – az e célra megfogalmazott Nagojai Jegyzőkönyv 
rendelkezéseivel összhangban – valamennyi szereplőre – és különösen a nonprofit jellegű 
kutatókra is – ki kell terjednie, ugyanis ez utóbbiak azok, akik átadják a genetikai forrásokat 
és az értékes információkat a felhasználóknak, akik számára biztosítani kell a 
nyomonkövethetőséget és a jogbiztonságot. 

Végül az előadó által javasolt módosításoknak az is a céljuk, hogy megerősítsék a nemzetközi 
szintű méltányosságot és forrásokat rendelkezésre bocsátó harmadik országok bizalmát, és 
ezáltal elősegítsék az európai uniós felhasználó országokkal folytatott együttműködést. A 
genetikai forrásaik hasznosításából származó előnyök igazságos és méltányos megosztása 
nem korlátozódik csupán a pénzügyi előnyök megosztására, és lehetővé teszi a környezet 
megóvását, a társadalmi haladást és a helyben lévő erőforrások fenntartható hasznosítását. 

Fő elemek

A genetikai források és a genetikai forrásokhoz kapcsolódó hagyományos ismeretek 
felhasználási láncának hatékonyabbá tétele
A felhasználási lánc teljességének biztosítása alapvető szerepet játszik a nyomon 
követhetőség és a felhasználók jogbiztonságának biztosításában. Mindez azt jelenti, hogy a 
genetikai forrásokat mindig a források rendelkezésre bocsátójával kötött megállapodásban 
rögzített feltételek szerint kell felhasználni. Amennyiben más célokra szeretnék felhasználni, 
a felhasználást megelőzően új – a módosításokat figyelembe vevő – hozzáférési és 
előnymegosztási szerződést kell kötni.
Az előadó javaslata szerint fenn kell tartani az ellenőrzési pontokat a forgalomba hozatal 
engedélyeztetése, valamint az állami vagy magán kutatási hitelek nyújtása esetén annak 
érdekében, hogy a kutatási közintézmények és az állami egyetemek ne kerüljenek hátrányba. 
Emellett a hozzáférési és előnymegosztási szerződések megkötésével kapcsolatos hivatalos 
értesítést is elő kell írni annak érdekében, hogy tudni lehessen, hogy egy adott genetikai forrás 
mikor kerül be az európai rendszerbe. 
Továbbá a szabadalmak bejelentésekor biztosítani kell az illetékes hatóságok általi ellenőrzés 
lehetőségét. Ez elsősorban a tagállami szabadalmi hivatalokat érinti, de emellett kiterjed a 
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szabadalmak többségével foglalkozó Európai Szabadalmi Hivatalra is, amellyel az Európai 
Uniónak megállapodásra kell jutnia.
A felhasználási lánc hatékonyabbá tétele az egyértelműen meghatározott funkcionális nyomon 
követés révén lehetővé teszi az ellenőrzéshez kötődő adminisztratív terhek növekedésének 
elkerülését. Emellett mindez biztosítja az eljárás végi szankció elkerülését, például a 
forgalombahozatali engedély igénylése esetén, amit nem kaphat meg egy olyan vállalkozás, 
amely bár jelentős kutatási és a fejlesztési beruházásokat hajtott végre, azonban engedély 
nélkül használt fel a genetikai forrásokat.

Az átláthatóság és a jogbiztonság megerősítése
Az előadó számára rendkívül fontos a genetikai források jogellenes megszerzésének és 
felhasználásának, vagy ismertebb nevén a „biokalózkodás” nevű jelenségnek a megtiltása 
Európában. E méltánytalan és az Európai Unió értékeivel ellentétes gyakorlatok nem csupán 
emberi drámákhoz vezetnek, hanem hátrányosan érintik az Európai Unió országainak 
nemzetközi megítélését és a forrásokat rendelkezésre bocsátó országokkal fenntartott 
kapcsolatainkat, valamint jogi szempontból veszélyeztetik az európai felhasználókat.
A kellő gondosság megkívánja, hogy a felhasználók minden szükséges lépést megtegyenek a 
javasolt szabályozáshoz való alkalmazkodás érdekében. Azonban a hatékony elrettentés 
fokozatos bevezetése érdekében a „biokalózkodás” megtiltása révén még hatékonyabbá kell 
tenni e mechanizmust. E két eszköz együttes használata lehetővé teszi a hozzáférési és 
előnymegosztási mechanizmusok megbízhatóságának és folyamatosságának a megerősítését.
Ennek érdekében jogilag meg kell határozni a „biokalózkodás” bűncselekményének a 
fogalmát, valamint meg kell állapítani az alkalmazandó szankciókat. Tehát az Európai Unió 
rendelkezésére fog állni egy, az Európai Parlament által 2010-ben a fát és a fatermékeket piaci 
forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 
20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott rendelkezéshez 
nagyon hasonló eszköz.

A genetikai források és a genetikai forrásokhoz kapcsolódó hagyományos ismeretek új 
hasznosítása és a megfelelés fokozatos megvalósítása
A Biológiai Sokféleség Egyezmény és a Nagojai Jegyzőkönyv előírja a genetikai forrásokból 
és a genetikai forrásokhoz kapcsolódó hagyományos ismeretekből származó előnyök 
igazságos és méltányos megosztását. Az előadó javaslatának értelmében valamennyi új, e 
rendelet hatálybalépését előtt meg nem határozott hasznosítás esetében hozzáférési és 
előnymegosztási szerződést kell kötni. E mechanizmus lehetővé teszi az Európában lévő 
valamennyi genetikai forrás fokozatos megfelelésének megvalósítását. A világ genetikai 
forrásainak jelentős része ugyanis már megtalálható az európai gyűjteményekben. A Bizottság 
javaslata nem terjed ki e genetika forrásokra, ami – jelen helyzetben – számos jelentős 
problémát vet fel, amelyek közül az előadó számára a legfontosabb, hogy egyes – adott 
esetben – jogellenesen szerzett genetikai források használata jogszerűvé válhat. Továbbá az is 
lényeges, hogy egyrészt az „előnymegosztás” elvét már alkalmazó felhasználók ne kerüljenek 
hátrányos helyzetbe azon felhasználókkal szemben, akik még nem használják azt, másrészt 
pedig hogy a jövőben ne fordulhasson elő, hogy egy európai gyűjteményben megtalálható 
genetikai forrásra származási országában ne terjedjen ki az előnymegosztás. E mechanizmus 
hozzájárul ahhoz, hogy a harmadik országok lehetővé tegyék a genetikai forrásokhoz és a 
genetikai forrásokhoz kapcsolódó hagyományos ismeretekhez való biztonságos és 
fenntartható hozzáférést.
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Előnymegosztási uniós alap és a többoldalú globális folyamat hatékonyabbá tétele
Az előadó véleménye szerint alapvető fontosságú, hogy a felhasználók valamennyi genetikai 
forrás új felhasználása esetén megtegyék a szükséges lépéseket a hozzáférési és 
előnymegosztási szerződés megkötése érdekében. Mindazonáltal elismeri, hogy egyes –
például a nemzeti joghatóságon kívül beszerzett, valamint az ún. „történelmi” – genetikai 
források eredetének kiderítése nem megoldható. E helyzetre adott válaszként – a világ 
biológiai sokszínűségének megőrzését szem előtt tartva – az előadó javasolja egy, a genetikai 
források felhasználói által finanszírozott, uniós előnymegosztási alap létrehozását. Ezen 
európai uniós alap idővel hozzájárulhat a Nagojai Jegyzőkönyv 10. cikkében szereplő 
többoldalú globális előnymegosztási mechanizmus kialakításához. 

Az előadó összes javaslatának az a célja, hogy haladó szellemű álláspont kialakítása révén 
biztosítsa az Európai Unió helyét és vezető szerepét a jelenlegi és jövőbeni nemzetközi 
tárgyalásokon, lehetővé téve ezáltal, hogy rövid időn belül sikerüljön kialakítani egy olyan 
nagyra törő, többoldalú globális mechanizmust, amely választ tud adni a biológiai sokféleség 
megőrzésének és fenntartható használatának a kihívásaira. 


