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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

Det forslag til forordning, der er omhandlet i denne udtalelse, er nødvendigt med henblik på at 
gennemføre Nagoyaprotokollen i Unionen og åbne mulighed for Unionens ratificering heraf.
Nagoyaprotokollen blev vedtaget i oktober 2010 og er et direkte resultat af konventionen om 
den biologiske mangfoldighed (CBD), som gælder i Unionen. Nagoyaprotokollen har mere 
specifikt til hensigt at fastlægge et regelsæt om adgang og deling af fordele (ABS), hvorom 
CBD kun indeholdt få detaljer.

I daglig tale betyder udtrykket "adgang og deling af fordele" på internationalt plan to ting:
(1) lande, der besidder genetiske ressourcer, bør stille disse til rådighed for de offentlige eller 
private aktører uden for deres grænser, som ønsker at forske og udvikle nye produkter 
("adgang")
(2) til gengæld bør fordelene, navnlig fortjeneste, ved anvendelsen af sådanne genetiske 
ressourcer fordeles retfærdigt mellem oprindelseslandet og disse aktører ("deling af fordele").

Ordførerens holdning

Da den foreslåede forordnings formål dybest set er at indarbejde en international aftale i EU-
retten, mener ordføreren, at den foreslåede forordnings tekst så vidt muligt bør afspejle 
Nagoyaprotokollens tekst.

Derfor er der stillet en række ændringsforslag for at bringe ordlyden i Nagoyaprotokollen og 
ordlyden i den kommende forordning tættere på hinanden. Det er især vigtigt at erindre om, at 
reglerne om adgang og deling af fordele (ABS) har til hensigt at tjene et bredere formål, 
hvilket er nævnt udtrykkeligt i CBD og Nagoyaprotokollen, nemlig bevarelse af den 
biologiske mangfoldighed. I Nagoyaprotokollen fastlægges også udtrykkeligt visse sekundære 
formål, herunder f.eks. teknologioverførsel til udviklingslande. Ordføreren mener følgelig, at 
noget af ordlyden i den kommende forordning mere stringent bør afspejle 
Nagoyaprotokollens baggrund.

Kommentarer til ændringsforslagene

Ordføreren er overbevist om, at teksten bør indeholde en henvisning til bevarelse af genetiske 
ressourcer til landbrugsformål i Den Europæiske Union, og han foreslår følgelig en ændring, 
der skal bistå landbrugere og andre lokale aktører, som bevarer den biologiske 
mangfoldighed, f.eks. i forbindelse med afgrøder, der befinder sig i samlinger på stedet. Målet 
vil være at bistå sådanne mindre aktører med at blive "Unionens tilforladelige samlinger" i 
forbindelse med den foreslåede forordning. Ideen er fremsat i ændringsforslag 38.

En anden væsentlig ændring vedrører anvendelsesområdet (artikel 2). Med henblik på at 
skabe retssikkerhed bør det tydeliggøres, at forordningen gælder for genetiske ressourcer, som 
udnyttes og kommercialiseres, og hvortil der ikke blot opnås adgang, efter at 
Nagoyaprotokollen er trådt i kraft. Denne ordlyd ligger tættere på protokollens oprindelige 
tekst.
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Kommissionens forslag indeholder ikke en henvisning til intellektuelle ejendomsrettigheder.
Ordføreren mener ikke desto mindre, at det i forbindelse med denne forordning er nødvendigt 
udtrykkeligt at henvise til det faktum, at nye patenter bør indeholde oplysninger om 
oprindelsen af de genetiske ressourcer, der anvendes til skabelsen af et nyt produkt.
Nagoyaprotokollens formål er at skabe et tillidsbaseret system, som vil åbne mulighed for, at 
genetiske ressourcer kan udbredes i hele verden, eftersom både ophavsmænd og brugere føler, 
at de vil drage fordel af sådanne strømme. Af samme årsager – dvs. udarbejdelse af et 
tillidsbaseret system og tilvejebringelse af et alternativ til "biopirateri" – giver det mening at 
udarbejde internationale regler, der skal sikre, at nye patenter bliver baseret på genetiske 
ressourcer, der er erhvervet på retmæssig vis.

Mange af ordførerens andre ændringsforslag er, som allerede forklaret ovenfor, resultatet af 
behovet for at indsætte noget af ordlyden fra Nagoyaprotokollen i den kommende forordning 
og derved skabe større sammenhæng. Der er f.eks. stillet ændringsforslag til artikel 4 om 
forpligtelser, der påhviler brugere, artikel 5 om Unionens tilforladelige samlinger og artikel 8 
om bedste praksis med henblik på at erindre om Nagoyaprotokollens overordnede 
målsætninger. Ændringsforslagene til sanktioner (artikel 11) skal gøre det nemmere at forstå 
eksemplerne på mulige sanktioner.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning -1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Unionen har fastlagt "EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2020", som 
er en forpligtelse til at intensivere EU's 
bestræbelser på at standse tabet af 
biodiversitet på globalt plan inden 
udgangen af 2020.

Begrundelse

Konventionen om biologisk mangfoldighed og Nagoya-protokollen har samme overordnede 
mål: bevarelse af den biologiske mangfoldighed. Det er i denne tekst værd at minde om, at 
Unionen har sin egen biodiversitetsstrategi, som har til formål at standse tabet af 
biodiversitet på globalt plan inden udgangen af 2020. 
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Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) En bred vifte af aktører i Unionen, 
herunder akademiske forskere og 
virksomheder fra forskellige 
erhvervssektorer, bruger genetiske 
ressourcer til forskning, udvikling og 
kommercielle formål; nogle bruger også 
traditionel viden, som knytter sig til 
genetiske ressourcer.

(1) En bred vifte af brugere og 
leverandører i Unionen, herunder 
akademiske forskere og virksomheder fra 
forskellige erhvervssektorer, bruger 
genetiske ressourcer til forskning, 
udvikling og kommercielle formål; nogle 
bruger også traditionel viden, som knytter 
sig til genetiske ressourcer. Forsknings- og 
udviklingsaktiviteter betyder ikke kun 
undersøgelse og analyse af genetisk eller 
biokemisk sammensætning af genetiske 
ressourcer, men også midler til at skabe 
innovation og praktiske anvendelser. 
Succesfuld gennemførelse af Nagoya-
protokollen afhænger ligeledes af den 
måde, hvorpå brugere og leverandører af 
genetiske ressourcer eller traditionel 
viden i forbindelse med genetiske 
ressourcer er i stand til at forhandle 
aftalte betingelser til fremme af 
bevarelsen af biodiversitet i 
overensstemmelse med "EU's 
biodiversitetsstrategi til 2020".

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Genetiske ressourcer repræsenterer 
genpuljen i både naturlige og dyrkede eller 
opdrættede kulturer/bestande og spiller en 
betydelig og voksende rolle i mange 
økonomiske sektorer, herunder 
fødevareproduktion, skovbrug, udvikling af 

(2) Genetiske ressourcer repræsenterer 
genpuljen i både naturlige og dyrkede eller 
opdrættede kulturer/bestande og spiller en 
betydelig og voksende rolle i mange 
økonomiske sektorer, herunder 
fødevareproduktion, skovbrug, udvikling af 
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lægemidler eller udvikling af biobaserede 
vedvarende energikilder.

lægemidler eller udvikling af biobaserede 
vedvarende energikilder. Genetiske 
ressourcer spiller en vigtig rolle for 
gennemførelsen af strategier, der er 
udarbejdet med henblik på at genoprette 
skadede økosystemer og sikre truede arter. 

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Adgang til genetiske ressourcer samt 
rimelig og retfærdig deling af de fordele, 
der opstår ved udnyttelsen af disse 
ressourcer, bør tilvejebringe en løsning på 
problemet vedrørende levering af den 
nødvendige mængde mad til en voksende 
verdensbefolkning.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Nagoya-protokollen om adgang til 
genetiske ressourcer samt rimelig og 
retfærdig deling af de fordele, der opstår 
ved udnyttelsen af disse ressourcer, til 
konventionen om den biologiske 
mangfoldighed (Nagoya-protokollen) er en 
international traktat, der er vedtaget den 
29. oktober 2010 af konventionens parter. 
Nagoya-protokollen udbygger i betydelig 
grad konventionens generelle regler om 
adgang og deling af fordele i forbindelse 
med brugen af genetiske ressourcer og 
traditionel viden, der knytter sig til 
genetiske ressourcer.

(6) Nagoya-protokollen om adgang til 
genetiske ressourcer samt rimelig og 
retfærdig deling af de fordele, der opstår 
ved udnyttelsen af disse ressourcer, til 
konventionen om den biologiske 
mangfoldighed (Nagoya-protokollen) er en 
international traktat, der er vedtaget den 
29. oktober 2010 af konventionens parter. 
Nagoya-protokollen redegør nærmere for
konventionens generelle regler om adgang 
og deling af fordele i forbindelse med 
brugen af genetiske ressourcer og 
traditionel viden, der knytter sig til 
genetiske ressourcer.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Af hensyn til retssikkerheden er det 
vigtigt, at Nagoyaprotokollens 
gennemførelsesbestemmelser alene bør 
gælde for genetiske ressourcer og 
traditionel viden i tilknytning til genetiske 
ressourcer, der opnås adgang til, efter at 
Nagoyaprotokollen er trådt i kraft for 
Unionens vedkommende.

(9) Af hensyn til retssikkerheden er det 
vigtigt, at Nagoya-protokollens 
gennemførelsesbestemmelser alene bør 
gælde for genetiske ressourcer og 
traditionel viden i tilknytning til genetiske 
ressourcer, der opnås adgang til eller 
udnyttes, efter at Nagoya-protokollen er 
trådt i kraft for Unionens vedkommende.

Begrundelse

I artikel 1 og 3 i Nagoyaprotokollen, som omhandler henholdsvis protokollens målsætninger 
og anvendelsesområde, henvises der til "udnyttelsen" af genetiske ressourcer og ikke blot 
adgangen hertil. I artikel 1 i Nagoyaprotokollen anføres det, at "formålet med denne protokol 
er at sikre rimelig og retfærdig deling af fordele, som opstår ved udnyttelsen af genetiske 
ressourcer". 

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med Nagoya-
protokollen skal det fastsættes, at 
medlemsstaterne ikke må begrænses på 
nationalt plan i deres fortolkning af 
direktiv 98/44/EF om retlig beskyttelse af 
bioteknologiske opfindelser 
(biopatentdirektivet). Særligt anvendelsen 
af biologiske materialer med henblik på 
avl, opdagelse og udvikling af andre 
plantearter og landbrugeres anvendelse af 
afgrøder til udbredelse og opformering på 
deres egne besiddelser skal garanteres.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Med henblik på at sikre 
Nagoyaprotokollens effektive 
gennemførelse bør alle brugere af 
genetiske ressourcer og traditionel viden i 
tilknytning til sådanne ressourcer udvise 
rettidig omhu for at sikre sig, at de har 
opnået adgang til at bruge genetiske 
ressourcer og tilknyttet traditionel viden i 
overensstemmelse med gældende retlige 
krav og i givet fald sikre, at fordelene 
deles. Men da der er tale om mange 
forskellige typer af brugere i Unionen, er 
det uhensigtsmæssigt at pålægge alle 
brugere ens foranstaltninger med henblik 
på at udvise rettidig omhu. Derfor bør der 
kun fastsættes et minimum af 
foranstaltninger, hvormed der udvises 
rettidig omhu. Brugernes konkrete valg af 
værktøjer og foranstaltninger, hvormed de 
udviser rettidig omhu, bør lettes ved at 
anerkende bedste praksis og 
ledsageforanstaltninger til støtte for 
sektorspecifikke adfærdskodekser, 
standardkontraktklausuler og vejledning
med henblik på at styrke retssikkerheden 
og mindske omkostningerne. Brugernes 
pligt til at opbevare oplysninger af relevans 
for adgang og deling af fordele bør være 
tidsbegrænset og i overensstemmelse med 
tidshorisonten for en eventuel innovation.

(14) Med henblik på at sikre 
Nagoyaprotokollens effektive 
gennemførelse bør alle brugere af 
genetiske ressourcer og traditionel viden i 
tilknytning til sådanne ressourcer udvise 
rettidig omhu for at sikre sig, at de har 
opnået adgang til at bruge genetiske 
ressourcer og tilknyttet traditionel viden i 
overensstemmelse med gældende retlige 
krav og i givet fald sikre, at fordelene 
deles. Men da der er tale om mange 
forskellige typer af brugere i Unionen, skal 
ikke alle brugere være forpligtede til at 
foretage ens foranstaltninger med henblik 
på at udvise rettidig omhu. Dette er 
tilfældet for især efterfølgende brugere, 
hvor forpligtelsen til rettidig omhu kun 
skal anvendes i tilfælde, hvor sådanne 
brugere har opnået adgang og anvender 
genetiske ressourcer på samme måde som 
den oprindelige bruger. Brugernes pligt til 
at opbevare oplysninger af relevans for 
adgang og deling af fordele, navnlig 
dokumentation for, at forpligtelser om 
deling af fordele er blevet gennemført 
fuldt ud og på retmæssig vis, bør være 
tidsbegrænset og i overensstemmelse med 
tidshorisonten for en eventuel innovation.

Begrundelse

Det er væsentligt tydeligt at angive, at brugere er forpligtede til at opbevare dokumentation 
for, at de har opfyldt deres forpligtelser om deling af fordele.



AD\934241DA.doc 9/25 PE507.964v02-00

DA

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En vellykket gennemførelse af 
Nagoyaprotokollen afhænger af, at 
brugere af og ophavsmænd til genetiske 
ressourcer eller traditionel viden i 
tilknytning til genetiske ressourcer 
forhandler sig frem til gensidigt vedtagne 
vilkår, som ikke blot fører til en retfærdig 
deling af fordele, men ligeledes bidrager 
til protokollens bredere målsætning om at 
bidrage til at bevare den biologiske 
mangfoldighed.

Begrundelse

Nagoyaprotokollens målsætninger, som fastlagt i artikel 1, antyder, at aktiviteterne i 
forbindelse med deling af fordele også bør bidrage til "bevarelse af den biologiske 
mangfoldighed og bæredygtig udnyttelse af dens bestanddele".

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) En brugerudviklet bedste praksis bør 
spille en vigtig rolle i fastlæggelsen af 
særligt velegnede foranstaltninger til at 
udvise rettidig omhu for at bringe sig i 
overensstemmelse med 
Nagoyaprotokollens 
gennemførelsesordning og opnå høj 
retssikkerhed og lave omkostninger. 
Brugerne bør kunne bygge på eksisterende 
adfærdskodekser for adgang og deling af 
fordele, der er udviklet til den akademiske 
sektor og forskellige erhvervsgrene. 
Brugersammenslutninger bør kunne 
anmode Kommissionen om at fastsætte,

(16) En brugerudviklet bedste praksis 
spiller en vigtig rolle i fastlæggelsen af 
særligt velegnede foranstaltninger til at 
udvise rettidig omhu for at bringe sig i 
overensstemmelse med Nagoya-
protokollens gennemførelsesordning og 
opnå høj retssikkerhed og lave 
omkostninger. Brugerne bør kunne bygge 
på eksisterende adfærdskodekser for 
adgang og deling af fordele, der er udviklet 
til den akademiske sektor og forskellige 
erhvervsgrene. Brugersammenslutninger 
bør kunne anmode Kommissionen om at 
fastsætte, hvorvidt en bestemt kombination 
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hvorvidt en bestemt kombination af 
procedurer, værktøjer eller mekanismer, 
som overvåges af en sammenslutning, kan 
anerkendes som bedste praksis. 
Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder bør anerkende, at det faktum, 
at en bruger følger en anerkendt bedste
praksis, mindsker risikoen for, at denne 
bruger ikke overholder kravene, og 
berettiger til en lempet 
overensstemmelseskontrol. Det samme bør 
gælde bedste praksis, som er godkendt ved 
overenskomst mellem parterne til 
Nagoyaprotokollen.

af mål, aktiviteter, procedurer, værktøjer 
eller mekanismer, som overvåges af en 
sammenslutning, kan anerkendes som 
bedste praksis. Medlemsstaternes 
kompetente myndigheder bør anerkende, at 
det faktum, at en bruger følger en 
anerkendt bedste praksis, mindsker 
risikoen for, at denne bruger ikke 
overholder kravene, og berettiger til en 
lempet overensstemmelseskontrol. Det 
samme bør gælde bedste praksis, som er 
godkendt ved overenskomst mellem 
parterne til Nagoya-protokollen.

Begrundelse

"Bedste praksis" bør også omfatte mål og aktiviteter og ikke udelukkende handle om 
procedurer, værktøjer eller mekanismer.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Samlinger er vigtige ophavsmænd til 
genetiske ressourcer og traditionel viden i 
tilknytning til genetiske ressourcer, som 
bruges i Unionen. Der bør fastlægges en 
ordning for Unionens tilforladelige 
samlinger. Derved sikres, at samlinger, der 
er opført i registret over Unionens 
tilforladelige samlinger, på effektiv vis 
anvender foranstaltninger for alene at 
udlevere prøver af genetiske ressourcer til 
tredjemand med dokumentation for 
retmæssig erhvervelse og etablering af 
gensidigt vedtagne vilkår, hvor dette er 
nødvendigt. En ordning for Unionens 
tilforladelige samlinger forventes i 
betydelig grad at mindske risikoen for, at 
uretmæssigt erhvervede genetiske 
ressourcer bruges i Unionen. 
Medlemsstaternes kompetente 

(19) Samlinger er de mest tilgængelige
ophavsmænd til genetiske ressourcer og 
traditionel viden i tilknytning til genetiske 
ressourcer, som udnyttes i Unionen. Der 
bør fastlægges en ordning for Unionens 
tilforladelige samlinger. Derved sikres, at 
samlinger, der er opført i registret over 
Unionens tilforladelige samlinger, på 
effektiv vis anvender foranstaltninger for 
alene at udlevere prøver af genetiske 
ressourcer til tredjemand med 
dokumentation for retmæssig erhvervelse 
og etablering af gensidigt vedtagne vilkår, 
hvor dette er nødvendigt. En ordning for 
Unionens tilforladelige samlinger forventes
i betydelig grad at mindske risikoen for, at 
uretmæssigt erhvervede genetiske 
ressourcer udnyttes i Unionen. 
Medlemsstaternes kompetente 
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myndigheder vil kontrollere, om en 
samling opfylder kravene for at blive 
anerkendt som Unionens tilforladelige 
samling. Brugere, som erhverver genetiske 
ressourcer fra en samling, der er opført i 
Unionens register, bør anses for at have 
udvist rettidig omhu i henseende til at søge 
alle nødvendige oplysninger. Dette 
forventes at være til særlig gavn for 
akademiske forskere og små og 
mellemstore virksomheder. 

myndigheder vil kontrollere, om en 
samling opfylder kravene for at blive 
anerkendt som Unionens tilforladelige 
samling, herunder om den har kapacitet 
til at overholde Nagoyaprotokollens brede 
målsætninger med hensyn til at sikre 
rimelig og retfærdig deling af fordele, som 
opstår ved udnyttelsen af genetiske 
ressourcer, og bidrager til at bevare den 
biologiske mangfoldighed. Brugere, som 
erhverver genetiske ressourcer fra en 
samling, der er opført i Unionens register, 
bør anses for at have udvist rettidig omhu i 
henseende til at søge alle nødvendige 
oplysninger. Dette forventes at være til 
særlig gavn for akademiske forskere og 
små og mellemstore virksomheder. 

Begrundelse

Det er væsentligt at understrege, at betingelserne for at blive betragtet som en af Unionens 
tilforladelige samlinger ikke blot bør være tekniske. Den første betingelse for at være 
"tilforladelig" er at kunne sikre rimelig og retfærdig deling af fordele.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Formålet med denne forordning er at 
mindske risikoen for, at genetiske 
ressourcer eller traditionel viden i 
tilknytning til genetiske ressourcer bruges 
uretmæssigt i Unionen og støtte rimelig og 
retfærdig deling af de fordele, der opstår 
ved brugen af genetiske ressourcer eller 
traditionel viden i tilknytning til genetiske 
ressourcer på gensidigt aftalte vilkår. Disse 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
deres omfang og for at sikre et 
velfungerende indre marked bedre nås på 
EU-plan. Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 

(28) Formålet med denne forordning er at 
mindske risikoen for, at genetiske 
ressourcer eller traditionel viden i 
tilknytning til genetiske ressourcer bruges 
uretmæssigt i Unionen og støtte rimelig og 
retfærdig deling af de fordele, der opstår 
ved brugen af genetiske ressourcer eller 
traditionel viden i tilknytning til genetiske 
ressourcer på gensidigt aftalte vilkår. Disse 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af
deres omfang og for at sikre et 
velfungerende indre marked bedre nås på 
EU-plan. Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
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nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål –

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål. Samtidig er et af denne forordnings 
mål rimelig og retfærdig deling af de 
fordele, der opstår ved brugen af 
genetiske ressourcer og hermed at bidrage 
til bevaringen af biodiversitet i henhold til 
retningslinjerne i "EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2020".

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Formålet med denne forordning er at 
sikre rimelig og retfærdig deling af 
fordele, der opstår ved udnyttelsen af 
genetiske ressourcer, hvorved der 
bidrages til bevarelse af den biologiske 
mangfoldighed og bæredygtig udnyttelse 
af dens bestanddele i overensstemmelse 
med konventionen om den biologiske 
mangfoldighed.

Begrundelse

Det er væsentligt at medtage målsætningerne fra konventionen om den biologiske 
mangfoldighed (CBD) i artikel 1. Nagoyaprotokollen er en fortsættelse af CBD og har i bund 
og grund til formål at udvikle artikel 15 i CBD til en fuldt udbygget international ordning for 
adgang og deling af fordele. 

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1



AD\934241DA.doc 13/25 PE507.964v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes regler for 
adgang og deling af fordele for genetiske 
ressourcer og traditionel viden i tilknytning 
til genetiske ressourcer efter 
Nagoyaprotokollens bestemmelser om 
adgang til genetiske ressourcer samt 
rimelig og retfærdig deling af de fordele, 
der opstår ved udnyttelsen af disse, til 
konventionen om den biologiske 
mangfoldighed (Nagoyaprotokollen).

Ved denne forordning fastsættes regler for 
overholdelse af ordningen for adgang til
og deling af fordele for genetiske 
ressourcer og traditionel viden i tilknytning 
til genetiske ressourcer efter 
Nagoyaprotokollens bestemmelser om 
adgang til genetiske ressourcer samt 
rimelig og retfærdig deling af de fordele, 
der opstår ved udnyttelsen af disse, til 
konventionen om den biologiske 
mangfoldighed (Nagoyaprotokollen).

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning gælder for genetiske 
ressourcer, som stater udøver suveræne 
rettigheder over, tillige med traditionel 
viden i tilknytning til genetiske ressourcer, 
der opnås adgang til, efter at 
Nagoyaprotokollen er trådt i kraft i 
Unionen. Den gælder også for de fordele, 
der opstår ved brugen af genetiske 
ressourcer og traditionel viden i tilknytning 
til genetiske ressourcer.

Denne forordning gælder for genetiske 
ressourcer, som stater udøver suveræne 
rettigheder over, tillige med traditionel 
viden i tilknytning til genetiske ressourcer, 
der opnås adgang til eller udnyttes, efter at 
Nagoyaprotokollen er trådt i kraft i 
Unionen. Den gælder også for de fordele, 
der opstår ved brugen af genetiske 
ressourcer og traditionel viden i tilknytning 
til genetiske ressourcer.

Begrundelse

I artikel 1 og 3 i Nagoyaprotokollen, som omhandler henholdsvis protokollens målsætninger 
og anvendelsesområde, henvises der til "udnyttelsen" af genetiske ressourcer og ikke blot 
adgangen hertil. I artikel 1 i Nagoyaprotokollen anføres det, at "formålet med denne protokol 
er at sikre rimelig og retfærdig deling af fordele, som opstår ved udnyttelsen af genetiske 
ressourcer".  
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke begrænses af 
denne forordning i deres fortolkning af 
direktiv 98/44/EF om retlig beskyttelse af 
bioteknologiske opfindelser 
(biopatentdirektivet). Særligt anvendelsen 
af biologiske materialer med henblik på 
avl, opdagelse og udvikling af andre 
plantearter og landmænds anvendelse af 
afgrøder til udbredelse og opformering på 
deres egne besiddelser skal garanteres.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) "derivat": en naturligt forekommende 
biokemisk forbindelse, der opstår som 
følge af biologiske eller genetiske 
ressourcers genetiske ekspression eller 
metabolisme, også selv om de ikke 
indeholder funktionelle 
arvelighedsenheder

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "brug af genetiske ressourcer": 
udførelse af forskning i og udvikling af 
genetiske ressourcers genetiske eller 
biokemiske sammensætning

6) "udnyttelse af genetiske ressourcer": 
udførelse af forskning i og udvikling af 
genetiske ressourcers genetiske eller 
biokemiske sammensætning, bl.a. gennem 
anvendelse af bioteknologi
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Brugerne skal udvise rettidig omhu for 
at sikre sig, at de bruger genetiske 
ressourcer og traditionel viden i tilknytning 
til genetiske ressourcer, som de har opnået 
adgang til, i henhold til gældende love 
eller administrative bestemmelser om 
adgang og deling af fordele, og at fordele i 
givet fald er rimeligt og retfærdigt delt på 
gensidigt aftalte vilkår. Brugerne skal søge, 
opbevare og videregive oplysninger af 
relevans for adgang og deling af fordele til 
de efterfølgende brugere.

1. Brugerne skal udvise rettidig omhu for 
at sikre sig, at de bruger genetiske 
ressourcer og traditionel viden i tilknytning 
til genetiske ressourcer, som de har opnået 
adgang til med forudgående informeret 
samtykke og baseret på gensidigt vedtagne 
vilkår, som fastlagt i gældende love eller 
administrative bestemmelser om adgang og 
deling af fordele, og at fordele er rimeligt 
og retfærdigt delt på gensidigt aftalte 
vilkår. Brugerne skal søge, opbevare og 
videregive alle oplysninger og dokumenter
af relevans for adgang og deling af fordele 
og overholdelse af denne forordnings 
bestemmelser til de efterfølgende brugere, 
navnlig al dokumentation for, at 
forpligtelserne om deling af fordele er 
blevet opfyldt fuldt ud og på retmæssig 
vis.

Begrundelse

Det er væsentligt at understrege, at brugere er forpligtede til at opbevare dokumentation for, 
at de har opfyldt deres forpligtelser om deling af fordele på gensidigt aftalte vilkår.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) den kilde, hvorfra den pågældende 
ressource eller viden er direkte opnået, 
samt efterfølgende brugere af genetiske 
ressourcer og traditionel viden i 
tilknytning til sådanne ressourcer

3) den kilde, hvorfra den pågældende 
ressource elle viden er direkte opnået
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) afgørelser om adgang og gensidigt 
vedtagne vilkår, hvis det er relevant;

5) tilladelser til adgang og gensidigt 
vedtagne vilkår, hvis det er relevant;

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) opnå en egentlig adgangstilladelse og 
fastsætte gensidigt vedtagne vilkår eller 
indstille brugen, hvis det viser sig, at 
adgangen ikke er opnået i henhold til 
gældende love eller administrative 
bestemmelser om adgang og deling af 
fordele.

c) opnå en egentlig adgangstilladelse og 
fastsætte gensidigt vedtagne vilkår, hvis 
det viser sig, at adgangen ikke er opnået i 
henhold til gældende love eller 
administrative bestemmelser om adgang og 
deling af fordele.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Når brugere forhandler om gensidigt 
vedtagne vilkår med ophavsmænd til 
genetiske ressourcer eller traditionel 
viden i tilknytning til genetiske 
ressourcer, søger de at sikre, at sådanne 
vilkår bidrager til at bevare den biologiske 
mangfoldighed og bæredygtig udnyttelse 
af dens bestanddele og til at overføre 
teknologi til udviklingslande.
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Begrundelse

Nagoya-protokollens målsætninger, som fastlagt i artikel 1, antyder, at aktiviteterne i 
forbindelse med deling af fordele bør bidrage til "at bevare den biologiske mangfoldighed og 
bæredygtig udnyttelse af dens bestanddele". Artikel 1 indeholder desuden en udtrykkelig 
henvisning til overførsel af teknologi. Da de sammen skal blive enige om gensidigt vedtagne 
vilkår, vil det være op til både ophavsmænd og brugere i fællesskab at sikre, at de gensidigt 
vedtagne vilkår øger snarere end reducerer biodiversiteten.  

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Forpligtelsen, der henvises til i stk. 1-3 
i, finder kun anvendelse på efterfølgende 
brugere i tilfælde, hvor sådanne brugere 
har adgang til og bruger genetiske 
ressourcer i den form, som den 
oprindelige bruger fik adgang til.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) at overholde Nagoyaprotokollens 
brede målsætninger og arbejde hen imod 
en rimelig og retfærdig deling af fordele, 
som opstår ved udnyttelsen af genetiske 
ressourcer, hvilket samtidig bidrager til at 
bevare den biologiske mangfoldighed

Begrundelse

Det er nyttigt at erindre om, at betingelserne for at blive betragtet som en af Unionens 
tilforladelige samlinger ikke blot bør være tekniske. Det er vigtigt at understrege, at den 
første betingelse for at være "tilforladelig" er at kunne forpligte sig til en rimelig og retfærdig 
deling af fordele.
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal regelmæssigt 
kontrollere, at hver enkelt samling inden 
for deres jurisdiktion, som er opført i 
Unionens register over tilforladelige 
samlinger, på effektiv vis anvender de 
foranstaltninger, der er fastsat i stk. 3.

Medlemsstaterne skal regelmæssigt 
kontrollere, at hver enkelt samling inden 
for deres jurisdiktion, som er opført i 
Unionens register over tilforladelige 
samlinger, på effektiv vis anvender de 
foranstaltninger, der er fastsat i stk. 3; 
samtidig må de vedtagne bestemmelser 
ikke føre til forøget bureaukrati eller 
yderlige omkostninger.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De kompetente myndigheder og 
kontaktpunktet for adgang og deling af 
fordele stiller vejledning til rådighed for 
offentligheden og potentielle brugere, der 
søger oplysninger om gennemførelsen af 
denne forordning og relevante 
bestemmelser i konventionen og Nagoya-
protokollen i Unionen.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
anmoder alle modtagere af offentlig 
forskningsstøtte, som involverer brug af 
genetiske ressourcer og traditionel viden i 
tilknytning til genetiske ressourcer, om at 
erklære, at de vil udvise rettidig omhu i 

udgår
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henhold til artikel 4.

Begrundelse

Der er ingen grund til at anvende særlige regler, der skal gælde for modtagere af offentlig 
forskningsstøtte. 

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder skal hvert 
andet år forelægge Kommissionen de 
oplysninger, de har modtaget i medfør af 
stk. 1 og 2. Kommissionen sammenfatter 
de modtagne oplysninger og stiller dem til 
rådighed for clearingcentret for adgang og 
deling af fordele.

3. . De kompetente myndigheder skal 
kontrollere de oplysninger, som er 
forelagt i henhold til stk. 2, og senest seks 
måneder efter modtagelsen forelægge dem
for Kommissionen. Kommissionen 
sammenfatter senest seks måneder efter 
modtagelsen de modtagne oplysninger og 
stiller de oplysninger, der kræves i 
forbindelse med det internationalt 
anerkendte certifikat, til rådighed for 
clearingcentret for adgang og deling af 
fordele og for offentligheden i et 
lettilgængeligt åbent format.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver sammenslutning af brugere kan 
ansøge Kommissionen om at anerkende, at 
en bestemt kombination af procedurer, 
værktøjer eller mekanismer, som er 
udviklet og overvåget af denne 
sammenslutning, udgør bedste praksis. 
Ansøgningen skal underbygges med 
dokumentation og oplysninger.

1. Enhver sammenslutning af brugere eller 
en organisation med interesse for og 
ekspertise inden for udnyttelse af 
genetiske ressourcer og adgang og deling 
af fordele kan ansøge Kommissionen om 
at anerkende, at en bestemt kombination af 
mål, aktiviteter, procedurer, værktøjer eller 
mekanismer, som er udviklet og overvåget 
af denne sammenslutning, udgør bedste 
praksis. Ansøgningen skal underbygges 
med dokumentation og oplysninger. Når 
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Kommissionen behandler ansøgninger om 
anerkendelse af bedste praksis, skal den 
prioritere mål, aktiviteter, procedurer, 
værktøjer eller mekanismer, der bidrager 
til:
– bevarelse af den biologiske 
mangfoldighed og bæredygtig udnyttelse 
af dens bestanddele
– teknologioverførsel
– udryddelse af fattigdom i 
udviklingslande.

Begrundelse

Nagoyaprotokollen omfatter målsætninger og formuleringer, som ikke er afspejlet i 
Kommissionens forslag. Gennemførelsen af reglerne om deling af fordele skal støtte bredere 
målsætninger, som f.eks. bevarelse af den biologiske mangfoldighed og udryddelse af 
fattigdom. "Bedste praksis" bør omfatte både målsætninger og procedurer.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilsynet, der er nævnt i denne artikels 
stk. 1, foretages efter en regelmæssigt 
revideret plan på grundlag af en 
risikobaseret tilgang. Ved opstillingen af 
en sådan risikobaseret tilgang skal 
medlemsstaterne anerkende, at hvis en 
bruger følger en bedste praksis, der er 
anerkendt i henhold til artikel 8, stk. 2, i 
nærværende forordning eller i henhold til 
Nagoya-protokollens artikel 20, stk. 2, 
mindsker dette risikoen for, at denne 
bruger ikke overholder kravene.

2. Tilsynet, der er nævnt i denne artikels 
stk. 1, foretages efter en regelmæssigt 
revideret plan på grundlag af en 
risikobaseret tilgang, hvoraf 
hovedprincipperne skal fastsættes af 
Kommissionen i henhold til proceduren, 
der henvises til i artikel 15, stk. 2. Ved en 
sådan tilgang skal det tages i betragtning, 
at hvis en bruger følger en bedste praksis, 
der er anerkendt i henhold til artikel 8, 
stk. 2, i nærværende forordning eller i 
henhold til Nagoya-protokollens artikel 20, 
stk. 2, mindsker dette risikoen for, at denne 
bruger ikke overholder kravene.
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilsynet, som er nævnt i stk. 1, skal som 
minimum omfatte:

4. Tilsynet, som er nævnt i stk. 1, skal 
omfatte:

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger 
stilles til rådighed i overensstemmelse med 
direktiv 2003/4/EF.

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger 
stilles til rådighed i overensstemmelse med 
direktiv 2003/4/EF i et lettilgængeligt 
åbent format.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder udveksler 
oplysninger om alvorlige mangler, der er 
afsløret ved hjælp af de i artikel 9, stk. 4, 
omhandlede tilsyn, og om de typer af 
sanktioner, der pålægges i henhold til 
artikel 11, med andre medlemsstaters 
kompetente myndigheder og 
Kommissionen.

2. De kompetente myndigheder skal 
udveksle oplysninger om organiseringen 
af deres tilsynssystemer for at overvåge 
overholdelse af krav i henhold til denne 
forordning og om alvorlige mangler, der er 
konstateret ved hjælp af de i artikel 9, 
stk. 1, omhandlede tilsyn, om 
overtrædelser og om de typer af sanktioner, 
der pålægges i henhold til artikel 11, med 
andre medlemsstaters kompetente 
myndigheder og Kommissionen.
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen søger at indgå aftaler 
med Den Europæiske Patentmyndighed 
og Verdensorganisationen for Intellektuel 
Ejendomsret for at sikre, at henvisninger 
til genetiske ressourcer og deres 
oprindelse medtages i 
patentregistreringer.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Herved oprettes en EU-platform for 
adgang til genetiske ressourcer og 
traditionel viden i tilknytning til genetiske 
ressourcer.

1. Herved oprettes en EU-platform for 
adgang til genetiske ressourcer og 
traditionel viden i tilknytning til genetiske 
ressourcer. Medlemsstater, som påtænker 
at vedtage adgangsregler, hvad angår 
deres genetiske ressourcer, bør først 
gennemføre en konsekvensanalyse af 
disse regler og forelægge resultatet af 
denne analyse for EU-platformen til 
overvejelse i henhold til proceduren i 
stk. 5 i denne artikel.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-platformen skal bidrage til at 
strømline adgangsforholdene på EU-plan 
ved at drøfte beslægtede områder, herunder 

2. EU-platformen skal bidrage til at 
strømline adgangsforholdene på EU-plan 
ved at drøfte beslægtede områder, herunder 
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udformning og præstationer med hensyn til 
medlemsstaternes adgangsordninger, 
forenklet adgang for ikke-kommerciel 
forskning, praksis for adgang til samlinger 
i Unionen, adgang for Unionens aktører i 
tredjelande og udveksling af god praksis.

udformning og præstationer med hensyn til 
medlemsstaternes adgangsordninger, 
forenklet adgang for ikke-kommerciel 
forskning, praksis for adgang til samlinger 
i Unionen, adgang for Unionens aktører i 
tredjelande og udveksling af god praksis. 
Platformen skal især slå til lyd for, at 
forpligtelsen til rettidig omhu anses som 
opfyldt, og adgang gives uden yderligere 
forpligtelser, når de kompetente 
myndigheder ikke besvarer anmodninger 
om adgang.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 14 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) træffe foranstaltninger for at støtte 
brugere, der bidrager til at bevare den 
biologiske mangfoldighed og den 
kulturelle mangfoldighed, og som har 
begrænsede midler til at blive 
tilforladelige samlinger.

Begrundelse

Det er væsentligt at bistå mindre projekter, der f.eks. er udviklet af landbrugere og 
lokalsamfund, og som bidrager til at bevare den biologiske mangfoldighed, med at blive 
"tilforladelige samlinger", som fastlagt i denne forordning.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvert 10. år efter, at Kommissionen har 
forelagt sin første rapport, gennemgår 
Kommissionen denne forordnings 
virkemåde og effektivitet ud fra 

3. Hvert 10. år efter, at Kommissionen har 
forelagt sin første rapport, gennemgår 
Kommissionen denne forordnings 
virkemåde og effektivitet ud fra 
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rapporterne og erfaringerne med 
anvendelsen af forordningen. I sin 
rapportering skal Kommissionen bl.a. 
overveje de administrative følger for 
offentlige forskningsinstitutioner, små og 
mellemstore virksomheder og 
mikrovirksomheder. Den skal også
overveje behovet for yderligere 
foranstaltninger på EU-niveau om adgang 
til genetiske ressourcer og traditionel viden 
i tilknytning til genetiske ressourcer.

rapporterne og erfaringerne med 
anvendelsen af forordningen. I sin 
rapportering skal Kommissionen bl.a. 
overveje de administrative følger for 
særlige sektorer, offentlige 
forskningsinstitutioner, små og 
mellemstore virksomheder og 
mikrovirksomheder. Den skal også 
overveje behovet for yderligere 
foranstaltninger på EU-niveau om adgang 
til genetiske ressourcer og traditionel viden 
i tilknytning til genetiske ressourcer.
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