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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

Het onderhavige voorstel voor een verordening is noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging van 
het Protocol van Nagoya in de Unie en de ratificatie ervan door de Unie. Het Protocol van 
Nagoya (NP), dat in oktober 2010 werd goedgekeurd, vloeit rechtstreeks voort uit het 
Biodiversiteitsverdrag (CBD), dat in de Unie van kracht is. Meer specifiek heeft het NP tot 
doel een reeks regels vast te stellen inzake toegang en batenverdeling (ABS), waarvoor het 
CBD slechts weinig details geeft.

In alledaagse taal betekent de uitdrukking "toegang en batenverdeling" internationaal twee 
dingen: 
(1) landen die genetische rijkdommen bezitten, moeten die toegankelijk maken voor publieke 
en private marktdeelnemers buiten hun grenzen die onderzoek willen verrichten en nieuwe 
producten willen ontwikkelen ('toegang');
(2) in ruil daarvoor moeten de baten, en met name die welke afkomstig zijn van het gebruik 
van die genetische rijkdommen, eerlijk worden verdeeld tussen het land van herkomst en de 
betrokken marktdeelnemers ('batendeling').

Standpunt van de rapporteur voor advies

Aangezien het voorstel in wezen bedoeld is om een internationale overeenkomst om te zetten 
in Unierecht, vindt de rapporteur voor advies dat de tekst van de voorgestelde verordening 
waar mogelijk overeen moet komen met die van het Protocol van Nagoya.

Daarom stelt hij een aantal amendementen voor om de formulering van het NP en de 
toekomstige verordening dichter bij elkaar te brengen. Het is met name belangrijk eraan te 
herinneren dat de regels inzake toegang en batendeling een breder doel dienen, dat expliciet 
genoemd wordt in het CBD en het NP, te weten het behoud van de biologische diversiteit. In 
het NP worden ook expliciet enkele secundaire doelen bepaald, zoals technologieoverdracht 
aan ontwikkelingslanden. Daarom is de rapporteur voor advies van mening dat enkele 
formuleringen in de toekomstige verordening de context van het NP beter moeten 
weerspiegelen.

Opmerkingen bij de voorgestelde amendementen

De rapporteur is ervan overtuigd dat de tekst een verwijzing moet bevatten naar het behoud 
van genetische hulpbronnen voor gebruik in de landbouw in de Europese Unie. Daarom stelt 
hij een amendement voor dat tot doel heeft landbouwers en andere plaatselijke actoren die, 
bijvoorbeeld in hun gewassen, de biodiversiteit in verzamelingen in situ in stand houden, 
moet helpen  Het doel daarvan is kleinschalige actoren te helpen om "door de Unie 
vertrouwde collecties" te worden, zoals dat in de voorgestelde verordening heet. Dat idee 
wordt nader uitgewerkt in amendement 33.

Een ander belangrijk amendement heeft betrekking op het toepassingsgebied (artikel 2). 
Omwille van de rechtszekerheid moet verduidelijkt worden dat de verordening van toepassing 
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is op genetische rijkdommen die na de inwerkingtreding van het NP gebruikt en 
gecommercialiseerd worden in plaats van alleen maar te spreken van genetische rijkdommen 
waartoe toegang wordt verleend. Daarmee weerspiegelt de formulering beter de 
oorspronkelijke tekst van het protocol.

In het voorstel van de Commissie wordt niet gesproken over intellectuele-eigendomsrechten 
(IPR); de rapporteur meent echter dat dit in de context van deze verordening wel zou moeten 
gebeuren en dat specifiek moet worden verwezen naar het feit dat in nieuwe octrooien moet 
worden vermeld wat de herkomst is van de genetische rijkdommen die bij de vervaardiging 
van het nieuwe product zijn gebruikt. Het doel van het NP is een op vertrouwen gebaseerd 
systeem op te zetten in het kader waarvan genetische rijkdommen wereldwijd kunnen 
circuleren, aangezien zowel de verstrekkers als de gebruikers ervan beseffen dat zij daar baat 
bij hebben. Om diezelfde redenen, namelijk het opzetten van een op vertrouwen stoelend 
systeem en het aanreiken van een alternatief voor "biopiraterij", is het zinvol internationale 
regels op te stellen die ervoor zorgen dat nieuwe octrooien gebaseerd zijn op legaal verkregen 
genetische rijkdommen.

Veel van de andere amendementen die de rapporteur voorstelt vloeien voort uit de eerder 
genoemde noodzaak om formuleringen uit het NP in te voegen om de context te 
verduidelijken. Zo worden er bijvoorbeeld amendementen voorgesteld op artikel 4 
(verplichtingen van gebruikers), artikel 5 (door de Unie vertrouwde collecties) en artikel 8 
(beste praktijken), waarin aan de algemene doelstellingen van het NP wordt herinnerd. Het 
voorgestelde amendement op artikel 11 (sancties) heeft tot doel de voorbeelden van mogelijke 
sancties begrijpelijker te maken.

AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) De Unie heeft een "EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2020" 
ingevoerd, waarmee zij zich ertoe 
verplicht haar bijdrage tot het verhoeden 
van wereldwijd biodiversiteitsverlies voor 
2020 op te voeren. 
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Motivering

Het Biodiversiteitsverdrag (CBD) en het Protocol van Nagoya hebben dezelfde algemene 
doelstelling: het behoud van biodiversiteit. Het is dienstig in deze tekst te vermelden dat de 
Unie haar eigen biodiversiteitsstrategie heeft die tot doel heeft het wereldwijde 
biodiversiteitsverlies vóór 2020 een halt toe te roepen. 

Amendement 2
Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Een breed scala van spelers in de Unie, 
waaronder academische onderzoekers en 
bedrijven uit verschillende sectoren, 
gebruikt genetische rijkdommen voor 
onderzoeks-, ontwikkelings- en 
commercialiseringsdoeleinden; een aantal 
gebruikt ook traditionele kennis in verband 
met genetische rijkdommen.

(1) Een breed scala van gebruikers en 
verstrekkers in de Unie, waaronder 
academische onderzoekers en bedrijven uit 
verschillende sectoren, gebruikt genetische 
rijkdommen voor onderzoeks-, 
ontwikkelings- en 
commercialiseringsdoeleinden; een aantal 
gebruikt ook traditionele kennis in verband 
met genetische rijkdommen. Onderzoeks-
en ontwikkelingsactiviteiten impliceren
niet alleen onderzoek en analyse van de 
genetische of biochemische samenstelling 
van genetische rijkdommen maar ook 
maatregelen om innovatie en praktische 
toepassingen te genereren. Succesvolle 
implementatie van het Protocol van 
Nagoya hangt ook af van de wijze waarop 
gebruikers en verstrekkers van genetische 
rijkdommen of traditionele kennis in 
verband met genetische rijkdommen in 
staat zijn te onderhandelen over 
voorwaarden ter bevordering van het 
behoud van biodiversiteit overeenkomstig 
de "EU-biodiversiteitsstrategie voor 
2020".

Amendement 3
Voorstel voor een verordening

Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Genetische rijkdommen zijn de 
genenpoel in zowel natuurlijke populaties 
als gecultiveerde of gedomesticeerde 
rassen en spelen een significante en 
groeiende rol in tal van economische 
sectoren, waaronder de productie van 
levensmiddelen, de bosbouw, de 
ontwikkeling van geneesmiddelen of de 
ontwikkeling van biologische bronnen van 
hernieuwbare energie.

(2) Genetische rijkdommen zijn de 
genenpoel in zowel natuurlijke populaties 
als gecultiveerde of gedomesticeerde 
rassen en spelen een significante en 
groeiende rol in tal van economische 
sectoren, waaronder de productie van 
levensmiddelen, de bosbouw, de 
ontwikkeling van geneesmiddelen of de 
ontwikkeling van biologische bronnen van 
hernieuwbare energie. Genetische 
rijkdommen spelen een belangrijke rol bij 
de implementatie van strategieën voor het 
herstel van beschadigde ecosystemen en 
het behoud van bedreigde soorten. 

Amendement 4
Voorstel voor een verordening

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De toegang tot genetische 
rijkdommen en de eerlijke en billijke 
verdeling van de baten van het gebruik 
ervan moeten een antwoord geven op de 
vraag hoe er voldoende voedsel kan 
worden gegenereerd om te voorzien in de 
behoeften van de groeiende 
wereldbevolking.

Amendement 5
Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het Protocol van Nagoya inzake 
toegang tot genetische rijkdommen en de 
eerlijke en billijke verdeling van voordelen 

(6) Het Protocol van Nagoya inzake 
toegang tot genetische rijkdommen en de 
eerlijke en billijke verdeling van voordelen 
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voortvloeiende uit hun gebruik, gevoegd 
bij het Verdrag inzake biologische 
diversiteit (het Protocol van Nagoya), is 
een internationaal verdrag dat op 29 
oktober 2010 is goedgekeurd door de 
partijen bij het verdrag. Het Protocol van 
Nagoya breidt de algemene regels inzake 
toegang en batenverdeling van het verdrag 
aanzienlijk uit voor het gebruik van 
genetische rijkdommen en traditionele 
kennis in verband met genetische 
rijkdommen.

voortvloeiende uit hun gebruik, gevoegd 
bij het Verdrag inzake biologische 
diversiteit (het Protocol van Nagoya), is 
een internationaal verdrag dat op 29 
oktober 2010 is goedgekeurd door de 
partijen bij het verdrag. In het Protocol van 
Nagoya worden de algemene regels inzake 
toegang en batenverdeling van het verdrag
nader gespecificeerd voor het gebruik van 
genetische rijkdommen en traditionele 
kennis in verband met genetische 
rijkdommen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ter wille van de rechtszekerheid is het 
belangrijk dat de regels ter uitvoering van 
het Protocol van Nagoya uitsluitend van 
toepassing zijn op de genetische 
rijkdommen en de traditionele kennis in 
verband met genetische rijkdommen 
waartoe toegang wordt verkregen na de 
inwerkingtreding van het Protocol van 
Nagoya voor de Unie.

(9) Ter wille van de rechtszekerheid is het 
belangrijk dat de regels ter uitvoering van 
het Protocol van Nagoya uitsluitend van 
toepassing zijn op de genetische 
rijkdommen en de traditionele kennis in 
verband met genetische rijkdommen 
waartoe toegang wordt verkregen of die 
worden gebruikt na de inwerkingtreding 
van het Protocol van Nagoya voor de Unie.

Motivering

In de artikelen 1 en 3 van het Protocol van Nagoya (NP), die respectievelijk betrekking 
hebben op de doelstellingen en het toepassingsgebied, wordt gesproken van "gebruik" van 
genetische rijkdommen en niet alleen van toegang tot die rijkdommen. Artikel 1 van het NP 
luidt: "Doel van dit protocol is de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die 
voortvloeien uit het gebruik van genetische rijkdommen" [...]. 

Amendement 7
Voorstel voor een verordening

Overweging 11 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Overeenkomstig het Protocol van 
Nagoya moet worden bepaald dat de 
lidstaten niet in hun nationale 
interpretatie van Richtlijn 98/44/EG 
betreffende de rechtsbescherming van 
biotechnologische uitvindingen (bio-
octrooirichtlijn) worden beperkt. Met 
name moet het gebruik van biologisch 
materiaal om andere plantensoorten te 
kweken, ontdekken of ontwikkelen, 
alsmede het gebruik van oogstmateriaal 
door een landbouwer voor generatieve of 
vegetatieve vermeerdering door hemzelf in 
zijn eigen bedrijf gewaarborgd worden.

Amendement 8
Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Met het oog op een doeltreffende 
tenuitvoerlegging van het Protocol van 
Nagoya moeten alle gebruikers van 
genetische rijkdommen en van traditionele 
kennis in verband met zulke rijkdommen 
ertoe worden verplicht de passende 
zorgvuldigheid in acht te nemen om te 
verzekeren dat de toegang tot de gebruikte 
genetische rijkdommen en de traditionele 
kennis dienaangaande is verkregen 
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke 
vereisten en om te waarborgen dat de 
voordelen, indien van toepassing, worden 
gedeeld. Gelet op de verscheidenheid aan 
gebruikers binnen de Unie is het echter niet
passend alle gebruikers te verplichten
dezelfde maatregelen ter inachtneming van 
de passende zorgvuldigheid te treffen. 
Daarom moeten slechts 
minimumkenmerken voor 
zorgvuldigheidsmaatregelen worden 

(14) Met het oog op een doeltreffende 
tenuitvoerlegging van het Protocol van 
Nagoya moeten alle gebruikers van 
genetische rijkdommen en van traditionele 
kennis in verband met zulke rijkdommen 
ertoe worden verplicht de passende 
zorgvuldigheid in acht te nemen om te 
verzekeren dat de toegang tot de gebruikte 
genetische rijkdommen en de traditionele 
kennis dienaangaande is verkregen 
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke 
vereisten en om te waarborgen dat de 
voordelen, indien van toepassing, worden 
gedeeld. Gelet op de verscheidenheid aan 
gebruikers binnen de Unie moeten echter 
niet alle gebruikers worden verplicht
dezelfde maatregelen ter inachtneming van 
de passende zorgvuldigheid te treffen. Dit 
geldt met name voor de latere gebruikers 
waarbij de verplichting om de passende 
zorgvuldigheid in acht te nemen alleen zou
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vastgesteld. De specifieke keuzes van de 
gebruikers inzake de instrumenten en 
maatregelen om de passende 
zorgvuldigheid in acht te nemen, moeten
worden ondersteund door de erkenning 
van beste praktijken alsook door 
aanvullende maatregelen ter 
ondersteuning van sectorspecifieke 
gedragscodes, modelcontractclausules en 
richtsnoeren, teneinde de rechtszekerheid 
te verhogen en de kosten te verlagen. De 
verplichting voor gebruikers om informatie 
met betrekking tot toegang en 
batenverdeling te bewaren, moet van 
beperkte duur zijn, overeenkomstig de tijd 
die nodig is voor een mogelijke innovatie.

moeten gelden indien die gebruikers 
toegang hebben tot en gebruik maken van 
genetische rijkdommen in de vorm waarin 
de eerste gebruiker er oorspronkelijk 
toegang tot had. De verplichting voor 
gebruikers om informatie met betrekking 
tot toegang en batenverdeling te bewaren,
met name gedocumenteerd bewijs dat 
volledig en op legale wijze aan de 
verplichtingen inzake batenverdeling is 
voldaan, moet van beperkte duur zijn, 
overeenkomstig de tijd die nodig is voor 
een mogelijke innovatie

Motivering

Het is van belang duidelijk te verklaren dat de gebruikers verplicht zijn alle bewijsstukken te 
bewaren waaruit blijkt dat zij aan hun verplichtingen inzake de verdeling van de baten 
hebben voldaan.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Voor een succesvolle 
tenuitvoerlegging van het Protocol van 
Nagoya is het noodzakelijk dat de 
gebruikers en verstrekkers van genetische 
rijkdommen of traditionele kennis in 
verband met genetische rijkdommen via 
onderhandelingen tot onderling 
overeengekomen voorwaarden komen die 
niet alleen tot een eerlijke batenverdeling 
leiden, maar ook bijdragen tot het bredere 
doel van het Protocol, namelijk de 
instandhouding van biologische 
diversiteit.
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Motivering

In de doelstellingen van het Protocol van Nagoya ( artikel 1 daarvan), staat dat 
batenverdeling ook moet bijdragen "tot het behoud van de biologische diversiteit en het 
duurzame gebruik van bestanddelen daarvan".

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Bij de omschrijving van 
zorgvuldigheidsmaatregelen die bijzonder 
geschikt zijn om er met een hoge mate van 
rechtszekerheid en tegen lage kosten voor 
te zorgen dat het systeem voor de 
tenuitvoerlegging van het Protocol van 
Nagoya wordt nageleefd, moet een 
belangrijke rol zijn weggelegd voor door 
gebruikers ontwikkelde beste praktijken. 
Gebruikers moeten in staat worden gesteld 
voort te bouwen op bestaande 
gedragscodes inzake toegang en 
batenverdeling die zijn ontwikkeld voor de 
academische sector en verschillende 
bedrijfssectoren. Verenigingen van 
gebruikers moeten de Commissie kunnen 
verzoeken te bepalen of een specifieke 
combinatie van procedures, instrumenten 
of mechanismen waarop toezicht wordt 
gehouden door de vereniging, als beste 
praktijk kan worden erkend. De bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten moeten nagaan 
of de toepassing van een erkende beste 
praktijk door een gebruiker het risico van 
die gebruiker op niet-naleving verlaagt en 
een vermindering van het aantal 
nalevingscontroles rechtvaardigt. Hetzelfde 
moet gelden voor beste praktijken die zijn 
aangenomen door de gezamenlijke partijen 
bij het Protocol van Nagoya.

(16) Bij de omschrijving van 
zorgvuldigheidsmaatregelen die bijzonder 
geschikt zijn om er met een hoge mate van 
rechtszekerheid en tegen lage kosten voor 
te zorgen dat het systeem voor de 
tenuitvoerlegging van het Protocol van 
Nagoya wordt nageleefd, is een belangrijke 
rol weggelegd voor door gebruikers 
ontwikkelde beste praktijken. Gebruikers 
moeten in staat worden gesteld voort te 
bouwen op bestaande gedragscodes inzake 
toegang en batenverdeling die zijn 
ontwikkeld voor de academische sector en 
verschillende bedrijfssectoren. 
Verenigingen van gebruikers moeten de 
Commissie kunnen verzoeken te bepalen of 
een specifieke combinatie van doelen, 
activiteiten, procedures, instrumenten of 
mechanismen waarop toezicht wordt 
gehouden door de vereniging, als beste 
praktijk kan worden erkend. De bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten moeten nagaan 
of de toepassing van een erkende beste 
praktijk door een gebruiker het risico van 
die gebruiker op niet-naleving verlaagt en 
een vermindering van het aantal 
nalevingscontroles rechtvaardigt. Hetzelfde 
moet gelden voor beste praktijken die zijn 
aangenomen door de gezamenlijke partijen 
bij het Protocol van Nagoya.
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Motivering

Bij "beste praktijken" moet het niet alleen gaan om procedures, instrumenten of 
mechanismen, maar ook om doelen en activiteiten.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Collecties vormen belangrijke
verstrekkers van in de Unie gebruikte 
genetische rijkdommen en in de Unie 
gebruikte traditionele kennis in verband 
met genetische rijkdommen. Er moet een 
systeem van door de Unie vertrouwde 
collecties worden opgezet. Een dergelijk 
systeem zorgt ervoor dat collecties die zijn 
opgenomen in het register van door de 
Unie vertrouwde collecties op 
doeltreffende wijze maatregelen toepassen 
om uitsluitend monsters van genetische 
rijkdommen aan derden te verstrekken die 
vergezeld gaan van documentatie waaruit 
blijkt dat zij op legale wijze zijn verkregen 
en er, indien vereist, onderling 
overeengekomen voorwaarden zijn 
vastgesteld. Een systeem van door de Unie 
vertrouwde collecties verlaagt aanzienlijk 
het risico dat op illegale wijze verkregen 
genetische rijkdommen in de Unie worden 
gebruikt. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten moeten controleren of een 
collectie aan de vereisten voor erkenning 
als een door de Unie vertrouwde collectie 
voldoet. Van gebruikers die een genetische 
hulpbron uit een in het register van de Unie 
opgenomen collectie verkrijgen, moet 
worden verondersteld dat zij de passende 
zorgvuldigheid in acht hebben genomen 
met betrekking tot het vergaren van de 
nodige informatie. Dit komt met name 
academische onderzoekers en kleine en 
middelgrote ondernemingen ten goede. 

(19) Collecties vormen de meest 
toegankelijke verstrekkers van in de Unie 
gebruikte genetische rijkdommen en in de 
Unie gebruikte traditionele kennis in 
verband met genetische rijkdommen. Er 
moet een systeem van door de Unie 
vertrouwde collecties worden opgezet. Een 
dergelijk systeem zorgt ervoor dat 
collecties die zijn opgenomen in het 
register van door de Unie vertrouwde 
collecties op doeltreffende wijze 
maatregelen toepassen om uitsluitend 
monsters van genetische rijkdommen aan 
derden te verstrekken die vergezeld gaan 
van documentatie waaruit blijkt dat zij op 
legale wijze zijn verkregen en er, indien 
vereist, onderling overeengekomen 
voorwaarden zijn vastgesteld. Een systeem 
van door de Unie vertrouwde collecties 
verlaagt aanzienlijk het risico dat op 
illegale wijze verkregen genetische 
rijkdommen in de Unie worden gebruikt. 
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
moeten controleren of een collectie aan de 
vereisten voor erkenning als een door de 
Unie vertrouwde collectie voldoet, en 
onder meer haar capaciteit aantonen om 
de algemene doelen van het Protocol van 
Nagoya te eerbiedigen en dus te zorgen 
voor een eerlijke verdeling van de baten 
die voortvloeien uit het gebruik van 
genetische rijkdommen en bij te dragen 
tot de instandhouding van de 
biodiversiteit. Van gebruikers die een 
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genetische hulpbron uit een in het register 
van de Unie opgenomen collectie 
verkrijgen, moet worden verondersteld dat 
zij de passende zorgvuldigheid in acht 
hebben genomen met betrekking tot het 
vergaren van de nodige informatie. Dit 
komt met name academische onderzoekers 
en kleine en middelgrote ondernemingen 
ten goede. 

Motivering

Het is belangrijk te benadrukken dat de voorwaarden om als "door de Unie vertrouwde 
collectie" te worden beschouwd niet alleen van technische aard moeten zijn. De eerste 
voorwaarde om "vertrouwd" te worden is het vermogen om voor eerlijke en billijke 
batenverdeling te zorgen.

Amendement 12
Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Deze verordening heeft ten doel het 
risico dat op illegale wijze verkregen 
genetische rijkdommen of traditionele 
kennis in verband met genetische
rijkdommen in de Unie worden gebruikt, te 
minimaliseren en de eerlijke en billijke 
verdeling van de voordelen die 
voortvloeien uit het gebruik van genetische 
rijkdommen of van traditionele kennis in 
verband met genetische rijkdommen op 
onderling overeengekomen voorwaarden te 
bevorderen. Deze doelstellingen kunnen 
niet door de lidstaten afzonderlijk worden 
bereikt en kunnen dus, vanwege hun 
omvang en om de goede werking van de 
eengemaakte markt te waarborgen, beter 
op het niveau van de Unie worden 
verwezenlijkt. Daarom kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

(28) Deze verordening heeft ten doel het 
risico dat op illegale wijze verkregen 
genetische rijkdommen of traditionele 
kennis in verband met genetische 
rijkdommen in de Unie worden gebruikt, te 
minimaliseren en de eerlijke en billijke 
verdeling van de voordelen die 
voortvloeien uit het gebruik van genetische 
rijkdommen of van traditionele kennis in 
verband met genetische rijkdommen op 
onderling overeengekomen voorwaarden te 
bevorderen. Deze doelstellingen kunnen 
niet door de lidstaten afzonderlijk worden 
bereikt en kunnen dus, vanwege hun 
omvang en om de goede werking van de 
eengemaakte markt te waarborgen, beter 
op het niveau van de Unie worden 
verwezenlijkt. Daarom kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
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hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om de 
doelstellingen ervan te verwezenlijken,

hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om de 
doelstellingen ervan te verwezenlijken, 
Tegelijkertijd is een van de doelstellingen 
van deze verordening de eerlijke en 
billijke verdeling van de baten van het 
gebruik van genetische rijkdommen, wat 
ertoe bijdraagt dat de biodiversiteit wordt 
behouden overeenkomstig de richtsnoeren 
van de "EU-biodiversiteitsstrategie voor 
2020".

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Deze verordening heeft tot doel een 
eerlijke en billijke verdeling tot stand te 
brengen van de baten die voortvloeien uit 
het gebruik van genetische rijkdommen 
en zo bij te dragen tot de instandhouding 
van de biologische diversiteit en het 
duurzame gebruik van de bestanddelen 
daarvan, overeenkomstig de doelstelling 
van het Biodiversiteitsverdrag.

Motivering

De doelstellingen van het Biodiversiteitsverdrag (CBD) moeten worden toegevoegd aan 
artikel 1. Het Protocol van Nagoya ligt in het verlengde van het CBD en heeft hoofdzakelijk 
tot doel om van artikel 15 van dat verdrag een volwaardig internationaal stelsel voor toegang 
en batenverdeling te maken. 

Amendement 14
Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening stelt regels inzake 
toegang en batenverdeling vast voor 
genetische rijkdommen en traditionele 
kennis in verband met genetische 
rijkdommen, overeenkomstig de 
bepalingen van het Protocol van Nagoya 
inzake toegang tot genetische rijkdommen 
en de eerlijke en billijke verdeling van 
voordelen voortvloeiende uit hun gebruik, 
gevoegd bij het Verdrag inzake biologische 
diversiteit (het Protocol van Nagoya).

Deze verordening stelt regels inzake
naleving van het systeem van toegang en 
batenverdeling vast voor genetische 
rijkdommen en traditionele kennis in 
verband met genetische rijkdommen, 
overeenkomstig de bepalingen van het 
Protocol van Nagoya inzake toegang tot 
genetische rijkdommen en de eerlijke en 
billijke verdeling van voordelen 
voortvloeiende uit hun gebruik, gevoegd 
bij het Verdrag inzake biologische 
diversiteit (het Protocol van Nagoya).

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is van toepassing op 
genetische rijkdommen waarover staten 
soevereine rechten uitoefenen en op de 
traditionele kennis in verband met 
genetische rijkdommen waartoe toegang 
wordt verschaft na de inwerkingtreding van 
het Protocol van Nagoya voor de Unie. Zij 
is eveneens van toepassing op de voordelen 
die voortvloeien uit het gebruik van zulke 
genetische rijkdommen en op de 
traditionele kennis in verband met 
genetische rijkdommen.

Deze verordening is van toepassing op 
genetische rijkdommen waarover staten 
soevereine rechten uitoefenen en op de 
traditionele kennis in verband met 
genetische rijkdommen waartoe toegang 
wordt verschaft of waarvan gebruik wordt 
gemaakt na de inwerkingtreding van het 
Protocol van Nagoya voor de Unie. Zij is 
eveneens van toepassing op de voordelen 
die voortvloeien uit het gebruik van zulke 
genetische rijkdommen en op de 
traditionele kennis in verband met 
genetische rijkdommen.

Motivering

In de artikelen 1 en 3 van het Protocol van Nagoya (NP), die respectievelijk betrekking 
hebben op de doelstellingen en het toepassingsgebied, wordt gesproken van "gebruik" van 
genetische rijkdommen en niet alleen van toegang tot die rijkdommen. Artikel 1 van het NP 
luidt: "Doel van dit protocol is de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die 
voortvloeien uit het gebruik van genetische rijkdommen" [...].  
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Amendement 16
Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening beperkt de lidstaten niet 
in hun nationale interpretatie van 
Richtlijn 98/44/EG betreffende de 
rechtsbescherming van biotechnologische 
uitvindingen (bio-octrooirichtlijn). Met 
name wordt het gebruik van biologisch 
materiaal om andere plantensoorten te 
kweken, ontdekken of ontwikkelen, 
alsmede het gebruik van oogstmateriaal 
door een landbouwer voor generatieve of 
vegetatieve vermeerdering door hemzelf in 
zijn eigen bedrijf gewaarborgd.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) "derivaat": een van nature 
voorkomende biochemische verbinding 
die het resultaat is van de genetische 
expressie of het metabolisme van 
biologische of genetische rijkdommen, 
zelfs als zij geen functionele erfelijke 
eenheden bevat;

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "gebruik van genetische rijkdommen": 
het verrichten van onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten met betrekking 
tot de genetische of biochemische 

(6) "gebruik van genetische rijkdommen": 
het verrichten van onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten met betrekking 
tot de genetische of biochemische 
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samenstelling van genetische rijkdommen; samenstelling van genetische rijkdommen, 
onder meer via toepassing van 
biotechnologie;

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De gebruikers nemen de passende 
zorgvuldigheid in acht om te verzekeren 
dat de toegang tot de gebruikte genetische 
rijkdommen en de gebruikte traditionele 
kennis in verband met genetische 
rijkdommen is verkregen overeenkomstig
de toepasselijke wetgeving inzake toegang 
en batenverdeling of de toepasselijke 
regelgevingseisen en dat, indien van 
toepassing, de baten eerlijk en billijk 
worden verdeeld op onderling 
overeengekomen voorwaarden. Gebruikers 
verzamelen informatie met betrekking tot 
toegang en batenverdeling, bewaren deze 
en geven deze door aan latere gebruikers.

1. De gebruikers nemen de passende 
zorgvuldigheid in acht om te verzekeren 
dat de toegang tot de gebruikte genetische 
rijkdommen en de gebruikte traditionele 
kennis in verband met genetische 
rijkdommen is verkregen met 
voorafgaande geïnformeerde toestemming 
en op basis van onderling 
overeengekomen voorwaarden zoals 
bepaald in de toepasselijke wetgeving 
inzake toegang en batenverdeling of de 
toepasselijke regelgevingseisen en dat de 
baten eerlijk en billijk worden verdeeld op 
onderling overeengekomen voorwaarden. 
Gebruikers verzamelen alle informatie en 
documenten met betrekking tot toegang en 
batenverdeling en tot de naleving van de 
voorschriften van deze verordening, met 
name al het gedocumenteerde bewijs dat 
volledig en op legale wijze voldaan is aan 
alle verplichtingen inzake batenverdeling,
bewaren deze en geven deze door aan 
latere gebruikers.

Motivering

Het is van belang te benadrukken dat de gebruikers verplicht zijn alle bewijsstukken te 
bewaren waaruit blijkt dat zij aan hun verplichtingen inzake de verdeling van de baten op 
onderling overeengekomen voorwaarden hebben voldaan.

Amendement 20
Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 – letter a – punt 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) de bron waaruit de rijkdommen of de 
kennis direct zijn verworven, alsook latere 
gebruikers van de genetische rijkdommen 
of traditionele kennis in verband met 
zulke rijkdommen;

(3) de bron waaruit de rijkdommen of de 
kennis direct zijn verworven;

Amendement 21
Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 – letter a – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) besluiten inzake toegang en onderling 
overeengekomen voorwaarden, indien van 
toepassing;

(5) toegangsvergunningen en onderling 
overeengekomen voorwaarden, indien van 
toepassing;

Amendement 22
Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een passende toegangsvergunning te 
verkrijgen, onderling overeengekomen 
voorwaarden vast te stellen, of het gebruik 
stop te zetten indien blijkt dat de toegang 
niet in overeenstemming was met de 
toepasselijke wetgeving inzake toegang en 
batenverdeling of de toepasselijke 
regelgevingseisen.

c) een passende toegangsvergunning te 
verkrijgen en onderling overeengekomen 
voorwaarden vast te stellen, indien blijkt 
dat de toegang niet in overeenstemming 
was met de toepasselijke wetgeving inzake 
toegang en batenverdeling of de 
toepasselijke regelgevingseisen.
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Bij de onderhandelingen over 
onderling overeengekomen voorwaarden 
met verstrekkers van genetische 
rijkdommen of traditionele kennis in 
verband met genetische rijkdommen 
streven de gebruikers ernaar voorwaarden 
te verkrijgen die bijdragen tot het behoud 
van de biologische diversiteit en het 
duurzame gebruik van bestanddelen 
daarvan en tot technologieoverdracht aan 
ontwikkelingslanden.

Motivering

In de doelstellingen van het Protocol van Nagoya, zoals bepaald in artikel 1 daarvan, staat 
dat batenverdeling ook moet bijdragen "tot het behoud van de biologische diversiteit en het 
duurzame gebruik van bestanddelen daarvan". In artikel 1 wordt ook expliciet verwezen naar 
technologieoverdracht. Aangezien de verstrekkers en de gebruikers onderling voorwaarden 
overeen moeten komen, moeten beide partijen ervoor zorgen dat die voorwaarden tot 
verbetering en niet tot verslechtering van de biodiversiteit leiden.  

Amendement 24
Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De in de leden 1 tot en met 3 
bedoelde verplichting geldt alleen voor 
latere gebruikers indien die gebruikers 
toegang hebben tot en gebruik maken van 
genetische rijkdommen in de vorm waarin 
de eerste gebruiker er oorspronkelijk 
toegang tot had.
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  - a) de algemene doelstellingen van het 
Protocol van Nagoya na te leven, toe te 
werken naar een eerlijke en billijke 
verdeling van de baten die voortvloeien uit 
het gebruik van genetische rijkdommen, 
en tegelijkertijd bij te dragen tot het 
biodiversiteitsbehoud;

Motivering

Het is dienstig om er hier aan te herinneren dat de voorwaarden om als "door de Unie 
vertrouwde collectie" te worden beschouwd niet alleen van technische aard moeten zijn. 
Benadrukt moet worden dat de eerste voorwaarde om "vertrouwd" te zijn is dat de eigenaar 
van een collectie aantoont dat hij zich inzet voor een eerlijke en billijke batenverdeling.

Amendement 26
Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verifiëren regelmatig dat elke 
collectie onder hun jurisdictie die in het 
uniale register van vertrouwde collecties is 
opgenomen, de in lid 3 bedoelde 
maatregelen daadwerkelijk toepast.

De lidstaten verifiëren regelmatig dat elke 
collectie onder hun jurisdictie die in het 
uniale register van vertrouwde collecties is 
opgenomen, de in lid 3 bedoelde 
maatregelen daadwerkelijk toepast;
tegelijkertijd mogen de vastgestelde 
bepalingen niet tot meer bureaucratie of 
extra kosten leiden.
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De bevoegde autoriteiten en het 
contactpunt voor toegang en 
batenverdeling verstrekken advies aan het 
publiek en aan potentiële gebruikers die 
informatie wensen over de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
en de relevante bepalingen van het 
Biodiversiteitsverdrag en het Protocol van 
Nagoya in de Unie.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten en de Commissie verzoeken 
alle ontvangers van openbare middelen 
voor onderzoek dat betrekking heeft op 
het gebruik van genetische rijkdommen
en traditionele kennis in verband met 
genetische rijkdommen om een verklaring 
dat zij overeenkomstig artikel 4 de 
passende zorgvuldigheid in acht zullen 
nemen.

Schrappen

Motivering

Er is geen reden om specifieke regels toe te passen voor ontvangers van openbare middelen 
voor onderzoek. 
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteiten geven de op 
grond van de leden 1 en 2 ontvangen 
informatie elke twee jaar door aan de 
Commissie. De Commissie vat de 
ontvangen informatie samen en stelt deze
ter beschikking van het 
uitwisselingscentrum inzake toegang en 
batenverdeling.

3. De bevoegde autoriteiten verifiëren de 
krachtens lid 2 verstrekte informatie en 
doen deze binnen drie maanden aan de 
Commissie toekomen. De Commissie vat 
de ontvangen informatie binnen drie 
maanden na ontvangst samen en stelt de 
voor het internationaal erkend certificaat 
vereiste informatie ter beschikking van het 
uitwisselingscentrum inzake toegang en 
batenverdeling, alsook van het publiek, in 
een gemakkelijk toegankelijk open 
formaat.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke vereniging van gebruikers kan een 
aanvraag bij de Commissie indienen om 
een combinatie van procedures, 
instrumenten of mechanismen die door 
haar zijn ontwikkeld en waarop zij toezicht 
houdt, als beste praktijk te erkennen. De 
aanvraag wordt gestaafd met 
bewijsstukken en informatie.

1. Elke vereniging van gebruikers of 
organisatie met interesse voor en 
deskundigheid in het gebruik van 
genetische rijkdommen en toegang en 
batenverdeling kan een aanvraag bij de 
Commissie indienen om een combinatie 
van doelen, activiteiten, procedures, 
instrumenten of mechanismen die door 
haar zijn ontwikkeld en waarop zij toezicht 
houdt, als beste praktijk te erkennen. De 
aanvraag wordt gestaafd met 
bewijsstukken en informatie. Bij de 
beoordeling van aanvragen om erkenning 
als beste praktijk geeft de Commissie 
voorrang aan doelen, activiteiten, 
procedures, instrumenten of 
mechanismen die bijdragen tot:
- de instandhouding van de biologische 
diversiteit en het duurzaam gebruik van 
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de bestanddelen daarvan;
- technologieoverdracht;
- de uitroeiing van armoede in 
ontwikkelingslanden.

Motivering

In het Protocol van Nagoya staan doelstellingen en formuleringen die niet terug te vinden zijn 
in het Commissievoorstel. De toepassing van de regels inzake batenverdeling moet bredere 
doelen dienen, zoals de instandhouding van de biologische diversiteit en de uitroeiing van 
armoede. Tot "beste praktijken" moeten zowel doelstellingen als procedures behoren.

Amendement 31
Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde 
controles worden verricht volgens een 
periodiek bijgewerkt plan uitgaande van 
een risicobenadering. Bij het ontwikkelen 
van de risicobenadering houden de 
lidstaten er rekening mee dat een gebruiker 
die een krachtens artikel 8, lid 2, van deze 
verordening of een krachtens artikel 20, lid 
2, van het Protocol van Nagoya erkende 
beste praktijk toepast een lager risico op 
niet-naleving loopt.

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde 
controles worden verricht volgens een 
periodiek bijgewerkt plan uitgaande van 
een risicobenadering, waarvan de 
grondbeginselen door de Commissie 
zullen worden vastgelegd door middel van 
overeenkomstig de in artikel 15, lid 2, 
bedoelde procedure vastgestelde 
uitvoeringshandelingen. Bij die
benadering wordt er rekening mee
gehouden dat een gebruiker die een 
krachtens artikel 8, lid 2, van deze 
verordening of een krachtens artikel 20, lid 
2, van het Protocol van Nagoya erkende 
beste praktijk toepast een lager risico op 
niet-naleving loopt.

Amendement 32
Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 bedoelde controles omvatten 
ten minste:

4. De in lid 1 bedoelde controles omvatten:

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde gegevens worden 
toegankelijk gemaakt overeenkomstig 
Richtlijn 2003/4/EG.

2. De in lid 1 bedoelde gegevens worden 
overeenkomstig Richtlijn 2003/4/EG in 
een gemakkelijk toegankelijk open 
formaat bekendgemaakt.

Amendement 34
Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteiten wisselen met 
de bevoegde autoriteiten van andere 
lidstaten en met de Commissie informatie 
uit over ernstige tekortkomingen die door 
de in artikel 9, lid 1, bedoelde controles 
aan het licht zijn gekomen en over de 
soorten sancties die overeenkomstig 
artikel 11 zijn opgelegd.

2. De bevoegde autoriteiten wisselen met 
de bevoegde autoriteiten van andere 
lidstaten en met de Commissie informatie 
uit over de organisatie van hun 
controlesysteem om toe te zien op de 
naleving van deze verordening door de 
gebruikers en over ernstige 
tekortkomingen die door de in artikel 9, lid 
1, bedoelde controles aan het licht zijn 
gekomen en over de soorten sancties die 
overeenkomstig artikel 11 zijn opgelegd.
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Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie streeft naar 
afspraken met het Europees 
Octrooibureau en de Wereldorganisatie 
voor de intellectuele eigendom op grond 
waarvan in octrooiregistraties wordt 
verwezen naar genetische rijkdommen en 
hun herkomst.

Amendement 36
Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt een uniaal platform inzake 
toegang tot genetische rijkdommen en 
traditionele kennis in verband met 
genetische rijkdommen opgericht.

1. Er wordt een uniaal platform inzake 
toegang tot genetische rijkdommen en 
traditionele kennis in verband met 
genetische rijkdommen opgericht. 
Lidstaten die overwegen toegangsregels 
vast te stellen voor hun genetische 
rijkdommen beoordelen eerst het effect 
van deze regels en leggen het resultaat 
van deze effectbeoordeling ter 
behandeling voor aan het uniale platform 
overeenkomstig de procedure als bedoeld 
in lid 5 van dit artikel.

Amendement 37
Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het uniale platform inzake toegang 
draagt bij aan de stroomlijning van de 

2. Het uniale platform inzake toegang 
draagt bij aan de stroomlijning van de 
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voorwaarden inzake toegang op het niveau 
van de Unie door overleg over gerelateerde 
onderwerpen, waaronder het ontwerp en de 
prestaties van in de lidstaten opgezette 
toegangsstelsels, vereenvoudigde toegang 
voor niet-commercieel onderzoek, 
toegangspraktijken van collecties in de 
Unie, toegang van belanghebbenden uit de 
Unie in derde landen en het uitwisselen van 
beste praktijken.

voorwaarden inzake toegang op het niveau 
van de Unie door overleg over gerelateerde 
onderwerpen, waaronder het ontwerp en de 
prestaties van in de lidstaten opgezette 
toegangsstelsels, vereenvoudigde toegang 
voor niet-commercieel onderzoek, 
toegangspraktijken van collecties in de 
Unie, toegang van belanghebbenden uit de 
Unie in derde landen en het uitwisselen van 
beste praktijken. Het platform moet met 
name bepleiten dat wanneer bevoegde 
autoriteiten verzoeken om toegang 
onbeantwoord laten, de verplichting om 
passende zorgvuldigheid in acht te nemen 
beschouwd moet worden als te zijn 
nagekomen en dat er zonder verdere 
verplichtingen toegang moet worden 
verleend.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) zij nemen maatregelen om 
gebruikers die bijdragen tot het behoud 
van biologische en culturele diversiteit en 
die over beperkte middelen beschikken te 
helpen om vertrouwde collectie te worden;

Motivering

Het is belangrijk dat kleinschalige projecten, bijvoorbeeld projecten van landbouwers en 
plaatselijke gemeenschappen, die bijdragen aan het biodiversiteitsbehoud, "vertrouwde 
collecties" in de zin van deze verordening kunnen worden.

Amendement 39
Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke tien jaar na haar eerste verslag 
toetst de Commissie de werking en de 
doeltreffendheid van deze verordening op 
basis van verslaglegging en ervaringen met 
de toepassing van deze verordening. In 
haar verslaglegging besteedt de Commissie 
met name aandacht aan de administratieve 
gevolgen voor openbare 
onderzoeksinstellingen, kleine en 
middelgrote ondernemingen en micro-
ondernemingen. Tevens gaat zij na of er 
behoefte is aan verdere maatregelen van de 
Unie inzake toegang tot genetische 
rijkdommen en traditionele kennis in 
verband met genetische rijkdommen.

3. Elke tien jaar na haar eerste verslag 
toetst de Commissie de werking en de 
doeltreffendheid van deze verordening op 
basis van verslaglegging en ervaringen met 
de toepassing van deze verordening. In 
haar verslaglegging besteedt de Commissie 
met name aandacht aan de administratieve 
gevolgen voor specifieke sectoren,
openbare onderzoeksinstellingen, kleine en 
middelgrote ondernemingen en micro-
ondernemingen. Tevens gaat zij na of er 
behoefte is aan verdere maatregelen van de 
Unie inzake toegang tot genetische 
rijkdommen en traditionele kennis in 
verband met genetische rijkdommen.
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