ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ NAGOYA & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 511/2014

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το έργο αποσκοπεί στους εξής επί μέρους σκοπούς:
1. την καταγραφή, τις προτάσεις τροποποίησης και συμπλήρωσης της εθνικής
νομοθεσίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το
πρωτόκολλο της Nagoya, τον κανονισμό ΕΕ 511/2014 και τον εκτελεστικό κανονισμό
ΕΕ 2015/1866.
2. την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του διοικητικού συστήματος και την
υποβολή πρότασης για την παραγωγή κατάλληλου εθνικού διοικητικού συστήματος
για την εφαρμογή των επί μέρους ρυθμίσεων του Κανονισμού.
3. την κατάρτιση προτύπων τύπων συμβάσεων για την εφαρμογή των απαιτήσεων του
Πρωτοκόλλου.
4. το σχεδιασμό και τη δημιουργία κατάλληλου λογισμικού (web βάση δεδομένων) για
τη λειτουργία του διοικητικού συστήματος.
5. την ικανοποίηση άλλων απαιτήσεων του κανονισμού ΕΕ 511/2014 και του
εκτελεστικού κανονισμού 2015/1866 (πχ σύστημα κυρώσεων, ενημέρωση
κοινοτικών και διεθνών οργάνων)
6. τη σύνταξη σχεδίου κανονιστικής πράξης (ΚΥΑ, ή ΠΔ) με το οποίο θα περιγράφονται
και θα υλοποιούνται τα ανωτέρω.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος του προτεινόμενου έργου:
 Θα αποτυπώσει με ακρίβεια την υφιστάμενη κατάσταση από νομοθετική και από
διοικητική άποψη, όσον αφορά την τρέχουσα διαχείριση των αιτήσεων ή άλλη
εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με τους γενετικούς πόρους, είτε πρόκειται για
«χρήση» με την έννοια του ΕΕ 511/2014 είτε για συναφή αξιοποίηση ή διαχείριση.
 Με βάση την πληροφόρηση αυτή, θα περιγράψει με πληρότητα και λεπτομέρεια τα
όρια του πεδίου εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας για το Πρωτόκολο, ως προς τα
είδη και τις διεργασίες που εμπίπτουν στο Πρωτόκολο.
 Για την συμπλήρωση των προαναφερομένων, θα συγκεντρώσει στοιχεία από τις
υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, του ΥΠΑΑΤ και όποιο άλλο τρίτο μέρος εμπλέκεται άμεσα ή
έμμεσα (π.χ. την Ελληνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ).
 Θα αναζητήσει και θα περιγράψει τη σύνθεση και το πλήθος των δυνητικών
αιτήσεων, και την προοπτική μεταβολής τους στο μέλλον, ώστε η διαμόρφωση του
διοικητικού συστήματος να ανταποκρίνεται στο μέγιστο της ζήτησης, με τους
ελάχιστους πόρους.
 Θα υποβάλει πρόταση για την παραγωγή κατάλληλου εθνικού διοικητικού
συστήματος για την εφαρμογή των επί μέρους ρυθμίσεων του Κανονισμού
λαμβάνοντας υπόψη τη συμπληρωματικότητα με τον Κανονισμό για τους
φυτογενετικούς πόρους.
 Θα συντάξει υποδείγματα για τα έντυπα των αιτήσεων και των λοιπών πληροφοριών
που απαιτούνται για την αξιολόγηση των αιτήσεων.

 Θα δημιουργήσει βάση δεδομένων με γεωχωρικά στοιχεία, για την υποδοχή
αιτήσεων σε ηλεκτρονική και μη μορφή, περιλαμβάνοντας όλα τα στοιχεία που
προβλέπονται στον Κανονισμό 511/2014, και τον εφαρμοστικό Κανονισμό 1866/2015
και για την καταχώρηση των συλλογών κατόπιν αιτήματος ενδιαφερόμενου μέρους,
στο Κοινοτικό ‘Μητρώο Συλλογών’, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Αρθρο 5 (3).
 Θα υποστηρίξει το ΥΠΕΝ στη λειτουργία της βάσης δεδομένων και θα υλοποιήσει
όποιες βελτιώσεις ζητηθούν στη διάρκεια ενός έτους από την παραλαβή του έργου.
 Θα περιγράψει λεπτομερώς τη διαδικασία με οδηγό συμπλήρωσης αιτήσεων με
παραδείγματα και παραπομπές στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία.
 Αφού συμφωνηθεί καταρχάς με το ΥΠΕΝ και τις λοιπές αρμόδιες αρχές, θα αναρτήσει
στο διαδίκτυο (ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ) την σχετική διαδικασία, επί 30 ημέρες για
δημόσια διαβούλευση.

3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Όλα τα παραδοτέα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή. Μετά την έγκρισή τους,
υποβάλλονται εκ νέου σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή σε 10 και 3 αντίτυπα,
αντίστοιχα.
Τα παραδοτέα έχουν ως εξής:
A. Έως το τέλος του 2017, έκθεση για την υφιστάμενη κατάσταση από νομοθετική και
διοικητική πλευρά, περιλαμβανομένων και των εξής – 5.983€ (συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ):
 Αναλυτική πλήρης και σαφής περιγραφή του πεδίου εφαρμογής.
 Εκτίμηση του πλήθους των δυνητικών αιτήσεων κατά κατηγορία γενετικών πόρων.
 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου διοικητικού σχήματος και
εντοπισμός των σημείων που έχουν ανάγκη βελτίωσης – συμπλήρωσης.
B. Έως το τέλος Απριλίου 2018, πρόταση για την παραγωγή διοικητικού σχήματος
κατάλληλου και επαρκούς για την αποτελεσματική διαχείριση του αναμενόμενου όγκου
των αιτήσεων1, καθώς και για την εν συνεχεία παρακολούθηση και έλεγχο 2 (Δες Σχήμα
1). Στην πρόταση θα περιλαμβάνεται το σχέδιο κανονιστικής πράξης (ΚΥΑ ή ΠΔ) με το
1

Περιλαμβάνει:

τη διαχείριση των αιτήσεων για την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους,
το αν έχουν λάβει συναίνεση μετά από πληροφόρηση,
αν έχουν θέσει αμοιβαία αποδεκτούς όρους.
Τη διαχείριση των αιτήσεων των δικαιούχων χρηματοδότησης για έρευνα, τη διαβίβαση των σχετικών
πληροφοριών στο ABSCH («Κέντρο συντονισμού της πρόσβασης και του καταμερισμού των οφελών
(Access and Benefit–Sharing Clearing House)», σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καν. 511/2014.
2
Περιλαμβάνει:
Την ανάπτυξη και εγκατάσταση μηχανισμού παρακολούθησης και τήρησης μητρώου ελέγχου της
συμμόρφωσης των χρηστών με τις υποχρεώσεις τους, και με τις βέλτιστες πρακτικές, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 9 του Καν. 511/2014.
την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση γενετικών πόρων που αποκτήθηκαν παράνομα, ή άλλων
παραβάσεων.
Την υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και την
εγγραφή και συμπλήρωση στοιχείων και της υφιστάμενης και της υπό σύνταξη νομοθεσίας στο ABSCH.

οποίο θα περιγράφεται το διοικητικό σχήμα λεπτομερώς και η διαδικασία διεκπεραίωσης
των αιτημάτων αδρομερώς, με παραπομπή σε ΥΑ για τις λεπτομέρειες και την εφεξής

επικαιροποίηση – 8.000€.
C. Έως το τέλος Ιουλίου, εγχειρίδιο οδηγιών για του αιτούντες, στο οποίο θα
περιλαμβάνονται τα εξής – 3.500€:
 Υποδείγματα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, αιτήσεων και συμβάσεων, οδηγίες
συμπλήρωσης με συμπληρωμένα παραδείγματα, εκκίνηση καταλόγου συχνών
ερωτήσεων (FAQ).
 Διαδικασίες, α) αξιολόγησης των αιτήσεων από το διοικητικό σχήμα, β) κάλυψης
αναγκών για συμπληρωματικά στοιχεία, γ) εξέτασης αντιρρήσεων και ενστάσεων.
 Κανονισμός για την παρακολούθηση και τον έλεγχο, κριτήρια συμμόρφωσης -με
παραδείγματα- διαδικασία ελέγχου, αξιολόγησης των ευρημάτων, κυρώσεων,
ενστάσεων κατά κυρώσεων και διαχείριση των ενστάσεων.
D. Έως το τέλος Ιουλίου, έκθεση για το αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης,
συνοδευόμενη από τα τελικά κείμενα του εδαφίου C, σε ηλεκτρονική και έντυπη
μορφή – 1.949€.
E. Έως το τέλος Ιουλίου, βάση δεδομένων – 4.500€.

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ο συνολικός χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή
του Συμφωνητικού.

