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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Ι. Γενικά υμπεράςματα
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Η Ελλϊδα εύναι ϋνα από τα «θερμϊ ςημεύα» (hotspots) τησ βιοποικιλότητασ και
ϊρα και των γενετικών πόρων του πλανότη. Ειδικότερα, ανόκει ςτη «θερμό
περιοχό» τησ λεκϊνησ τησ Μεςογεύου και διακρύνεται για τον ςημαντικό
γενετικό πλούτο τησ.
ύμφωνα με τη Διεθνό ύμβαςη για τη Βιολογικό Ποικιλότητα (ΒΠ), το
Πρωτόκολλο τησ Ναγκόγια και την Πρόταςη Κανονιςμού για την εφαρμογό του
Πρωτοκόλλου τησ Ναγκόγια ςτην ΕΕ, η ρύθμιςη τησ πρόςβαςησ ςτουσ
γενετικούσ πόρουσ και η ιςότιμη και δύκαιη κατανομό των οφελών που
προκύπτουν από τη χρηςιμοπούηςό τουσ (Πρόςβαςη και Κατανομό Οφελών,
ΠΚΟ / Access and Benefit Sharing, ABS) αποτελεύ αντικεύμενο του εθνικού
δικαύου.
Η Πρόταςη Κανονιςμού για την εφαρμογό του Πρωτοκόλλου τησ Ναγκόγια
ςτην ΕΕ αποτελεύ μια πρώτησ τϊξεωσ ευκαιρύα για την επαναξιολόγηςη του
εθνικού ρυθμιςτικού πλαιςύου για την ΠΚΟ.
Ωσ προσ τα ζητόματα πρόςβαςησ ςτουσ γενετικούσ πόρουσ, η Ελλϊδα πρϋπει να
αντιμετωπύζεται περιςςότερο ωσ πϊροχοσ παρϊ ωσ χρόςτησ.
Η Ελλϊδα διαθϋτει εθνικό πλαύςιο πρόςβαςησ, το οπούο όμωσ εύναι
αποςπαςματικό και δεν ανταποκρύνεται πλόρωσ, ούτε ςτοιχεύται με το
περιεχόμενο των οριζόντιων εννοιών «υναύνεςη μετϊ από Ενημϋρωςη», μαΕ
(“Prior Informed Consent”, PIC) και «Αμοιβαύα Αποδεκτού Όροι», ΑΑΟ (“Mutual
Agreed Terms” - MAT), που ειςϊγονται από τη ΒΠ και επαναλαμβϊνονται ςτο
Πρωτόκολλο τησ Ναγκόγια. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτο ελληνικό δύκαιο πρόςβαςησ
δεν υπϊρχουν οι ϋννοιεσ «υναύνεςη μετϊ από Ενημϋρωςη» και «Αμοιβαύα
Αποδεκτού Όροι» ωσ προώποθϋςεισ ϊςκηςησ τησ ΠΚΟ με την ϋννοια τησ ΒΠ.
Οι όροι “Prior Informed Consent” και “Benefit Sharing” και η απόδοςό τουσ ςτην
Ελληνικό γλώςςα προτεύνεται να αποτελϋςουν αντικεύμενο προβληματιςμού
και ςυζότηςησ, ώςτε να επιλεγεύ εκεύνη η απόδοςη που ανταποκρύνεται
περιςςότερο ςτουσ ξενόγλωςςουσ όρουσ, προκειμϋνου να διαμορφωθεύ μια
κοινό ορολογύα (να χρηςιμοποιούνται κοινού όροι/οριςμού).
Ο όροσ «παραδοςιακό γνώςη» που περιλαμβϊνεται ςτο Πρωτόκολλο τησ
Ναγκόγια και ςυνδϋεται με τη χρόςη των γενετικών πόρων, εύναι αςαφόσ τόςο
ςτο επύπεδο των Διεθνών υμβϊςεων, όςο και ςτο επύπεδο του προτεινόμενου
Κανονιςμού. Επομϋνωσ πρϋπει να αποτελϋςει αντικεύμενο προβληματιςμού και
περαιτϋρω ϋρευνασ ώςτε να προςδιοριςτεύ με μεγαλύτερη επϊρκεια και
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ςαφόνεια, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ διεργαςύεσ ςτο πλαύςιο τησ Διακυβερνητικόσ
Επιτροπόσ του Παγκόςμιου Οργανιςμού Πνευματικόσ Ιδιοκτηςύασ για την
πιθανότητα ρύθμιςησ τησ πρόςβαςησ ςτουσ γενετικούσ πόρουσ και τισ
παραδοςιακϋσ γνώςεισ ςε παγκόςμιο επύπεδο

ΙΙ. Προτάςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και αναδιατύπωςη του εθνικού
ρυθμιςτικού πλαιςύου τησ πρόςβαςησ ςτουσ ΓΠ, ώςτε αυτό να μετεξελιχθεύ ςε
δύκαιο τησ ΠΚΟ
Α) Ωσ προσ το ςκϋλοσ τησ Πρόςβαςησ
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o

Ενιαύα αντιμετώπιςη του γενετικού υλικού με ενιαύο ρυθμιςτικό πλαύςιο για την
ΠΚΟ /ενιαύο νομοθϋτημα μετϊ από Κωδικοπούηςη των ιςχυουςών διατϊξεων.
Ειςαγωγό των εννοιών PIC & MAT ωσ οριζόντιων νομικών εννοιών.
Πρόβλεψη ΜΙΑ και ΜΟΝΗ αδειοδοτούςασ αρχόσ, που να ςυμπύπτει και με την
προβλεπόμενη Εθνικό Αρχό από τον Κανονιςμό για την εφαρμογό του
Πρωτοκόλλου τησ Ναγκόγια ςτην ΕΕ.
Ανϊπτυξη ςυςτόματοσ ενιαύασ διαχεύριςησ γενετικού υλικού με βϊςη την Εθνικό
Σρϊπεζα Γενετικού Τλικού ςτην οπούα θα εντϊςςονται ωσ τμόματϊ τησ
επιμϋρουσ θεματικϋσ κατηγορύεσ χωρύσ όμωσ αυτϋσ να ςυνιςτούν ξεχωριςτϊ
νομικϊ πρόςωπα.
Δημιουργύα περιφερειακών δικτύων των ex situ ςυλλογών γενετικού υλικού.
Φορόγηςη ϊδειασ ύδρυςησ και λειτουργύασ των ex situ ςυλλογών.
Πρόβλεψη εξαςφϊλιςησ των ςυλλογών μετϊ την τυχόν περϊτωςη τησ
λειτουργύασ τουσ.
υντονιςμόσ των ςυλλογών μϋςω των αδειοδοτόςεων, ώςτε να εξαςφαλύζεται η
βιωςιμότητα των φυςικών πληθυςμών.
Νϋα πρόβλεψη περύ μη εξαιρϋςεων (π.χ. των εθνικών ΑΕΙ) από την αδειοδότηςη
πρόςβαςησ.
Ειςαγωγό ρητόσ πρόβλεψησ εξαςφϊλιςησ για υποχρεωτικό αποςτολό
αντιγρϊφων αςφαλεύασ των ex situ ςυλλογών προσ την Εθνικό Σρϊπεζα
Γενετικού Τλικού.

Β) Ωσ προσ το ςκϋλοσ τησ Κατανομόσ Οφελών από τη χρηςιμοπούηςη των γενετικών
πόρων
o Ρητό ρύθμιςη για το ςκϋλοσ τησ κατανομόσ των οφελών από τη χρηςιμοπούηςη
των γενετικών πόρων.
o Ωσ προσ το περιεχόμενο των οφελών: Σα χρηματικϊ οφϋλη αποτελούν ϋνα μόνον
εύδοσ οφελών, τα πιο ςημαντικϊ και αμεςότερα εύναι, τα ανταποδοτικϊ και
αντιςταθμιςτικϊ μϋτρα, όπωσ γνώςη, μεταφορϊ τεχνογνωςύασ, ανταλλαγϋσ
επιςτημόνων, ςυνδημοςιεύςεισ, εκπαιδεύςεισ κ.λπ., τα οπούα ςτοχεύουν ςτη
δημιουργύα ευκαιριών ςυνεργαςύασ τεχνολογικόσ και μακροπρόθεςμα ςτη
δημιουργύα μιασ ςτερεόσ βϊςησ για εθνικό βιώςιμη ϋρευνα, εκπαύδευςη και
τεχνολογύα
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Σροποπούηςη του ΠΔ 321/01 με ειςαγωγό υποχρϋωςησ προσ όλουσ τουσ
αιτούντεσ δύπλωμα ευρεςιτεχνύασ για ρητό αναφορϊ τησ γεωγραφικόσ
θϋςησ/τόπου προϋλευςησ του γενετικού υλικού, που αποτϋλεςε τη βϊςη για το
αιτηθϋν και χορηγηθϋν δύπλωμα ευρεςιτεχνύασ
υμπληρωματικό λειτουργύα του μηχανιςμού CITES για την εφαρμογό του
Πρωτοκόλλου τησ Ναγκόγια.
Αξιοπούηςη τησ αποκτηθεύςασ εμπειρύασ από την εφαρμογό τησ Διεθνούσ
υνθόκησ ςχετικϊ με τουσ Υυτογενετικούσ Πόρουσ για τη Διατροφό και τη
Γεωργύα.

ΙΙΙ. Οδικόσ Χάρτησ για τουσ Γενετικούσ Πόρουσ
o
o














Αναγκαιότητα διατύπωςησ ενόσ ΟΔΙΚΟΤ ΦΑΡΣΗ για τουσ γενετικούσ πόρουσ με
χρονοδιϊγραμμα, ώςτε να υπϊρξει ςχετικό ενημϋρωςη τησ Διούκηςησ.
Βϊςη για τον Οδικό Φϊρτη αποτελεύ η ςυνειδητοπούηςη και αναγνώριςη τησ
αξύασ των γενετικών πόρων ωσ εθνικού κεφαλαύου, η εκπόνηςη μιασ εθνικόσ
ςτρατηγικόσ για τουσ γενετικούσ πόρουσ και η διατύπωςη κοινϊ αποδεκτών
όρων και καθαρών και δύκαιων κανόνων πρόςβαςησ και χρόςησ.
Μερικϊ από τα χαρακτηριςτικϊ του Οδικού Φϊρτη εύναι:
αφϋσ χρονοδιϊγραμμα.
Καταγραφό ex situ ςυλλογών.
Ολοκλόρωςη τησ καταγραφόσ χλωρύδασ και πανύδασ.
Εκςυγχρονιςμόσ των καταλόγων φυτών και ζώων που προςαρτώνται ςτο ΠΔ
67/1981- επικαιροπούηςη των Πινϊκων Α & Β.
Καταγραφό των ξενικών ειδών, τα οπούα χρόζουν ιδιαύτερησ προςοχόσ.
Ενεργοπούηςη τησ διϊταξησ του ϊρθρου 11 παρ. 4 Ν. 3937/2011 δηλ ϊμεςη
κατϊρτιςη των οδηγών αναγνώριςησ των κυριότερων ενδημικών ειδών
χλωρύδασ, πανύδασ και ϊλλων ομϊδων οργανιςμών ανϊ κατηγορύα κινδύνου και
επανεξϋταςη του ρόλου των τελωνεύων ςτα ζητόματα τησ πρόςβαςησ και
διακύνηςησ των γενετικών πόρων.
Κύρωςη του Πρωτοκόλλου τησ Ναγκόγια και δημιουργύα του Ελληνικού
Κϋντρου Πληροφοριών για την Πρόςβαςη και τον Κατανομό των Οφελών
(“Clearing House”).
Αξιοπούηςη τησ εμπειρύασ των Ακαδημαώκών Ιδρυμϊτων, των Ερευνητικών
Ινςτιτούτων καθώσ και τησ Διούκηςησ.
τελϋχωςη διοικητικών δομών με δυναμικό που να ικανοποιεύ τισ ανϊγκεσ
εφαρμογόσ του Πρωτοκόλλου.
Σα αρμόδια Τπουργεύα να δημιουργόςουν διυπουργικό ομϊδα για ϋνα
διεπιςτημονικό ζότημα όπωσ οι γενετικού πόροι, που να υφύςταται ςταθερϊ και
να παρϋχει γνώςη και εμπειρύα.
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IV. Άμεςεσ ενέργειεσ
 Παρακολούθηςη τησ πορεύασ ψόφιςησ τησ Πρόταςησ Κανονιςμού για την
εφαρμογό του Πρωτοκόλλου τησ Ναγκόγια ςτην ΕΕ καθώσ και τησ οικεύασ
διαδικαςύασ κύρωςησ του Πρωτοκόλλου.
 Προώθηςη του κειμϋνου των ςυμπεραςμϊτων τησ ημερύδασ προσ την πολιτικό
ηγεςύα.
 Δημιουργύα ενόσ ελληνικού ηλεκτρονικού διαβούλιου (e-forum) για τουσ
γενετικούσ πόρουσ.
 Διοργϊνωςη τησ επόμενησ ςυνϊντηςησ τον επτϋμβριο 2014.
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