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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Det föreliggande förslaget till förordning är nödvändigt för att genomföra Nagoyaprotokollet 
i EU och för att möjliggöra EU:s ratificering. Nagoyaprotokollet, som antogs i oktober 2010, 
är en direkt följd av konventionen om biologisk mångfald, vilken är i kraft inom EU. Närmare 
bestämt är avsikten med Nagoyaprotokollet att fastställa en uppsättning regler om tillträde och 
fördelning av nytta, något som endast kortfattat behandlades i konventionen om biologisk 
mångfald.

Med begreppet ”tillträde och fördelning av nytta” avses i dagligt tal och på internationell nivå 
följande:

1. Länder som har genetiska resurser bör göra dessa tillgängliga för sådana offentliga och 
privata aktörer utanför det egna landets gränser som vill bedriva forskning och 
utveckla nya produkter (”tillträde”).

2. I utbyte bör den nytta, och i synnerhet de vinster, som uppkommer vid användningen 
av sådana genetiska resurser fördelas rättvist mellan ursprungslandet och dessa aktörer 
(”fördelning av nytta”).

Föredragandens ståndpunkt

Eftersom det huvudsakliga syftet med förordningen är att införliva ett internationellt avtal 
i EU:s lagstiftning, anser föredraganden av yttrandet att texten i förslaget till förordning bör 
återspegla texten i Nagoyaprotokollet alltid när detta är möjligt.

Mot denna bakgrund föreslås en rad ändringar som syftar till att föra ordalydelsen i de båda 
texterna närmare varandra. Det är särskilt viktigt att minnas att reglerna om tillträde och 
fördelning av nytta är avsedda att tjäna ett övergripande mål, som explicit nämns 
i konventionen om biologisk mångfald och Nagoyaprotokollet, nämligen att bevara den 
biologiska mångfalden. I Nagoyaprotokollet fastställs också uttryckligen vissa sekundära mål, 
inbegripet tekniköverföring till utvecklingsländer. Föredraganden av yttrandet anser därför att 
ordalydelsen i den framtida förordningen på ett mer strikt sätt bör återspegla bakgrunden för 
Nagoyaprotokollet.

Kommentar till de föreslagna ändringarna

Föredraganden är övertygad om att texten bör omfatta en hänvisning till bevarandet av 
genetiska resurser för användning inom jordbruket i EU och föreslår därför en ändring som 
syftar till att hjälpa jordbrukare och andra lokala aktörer som bevarar den biologiska 
mångfalden, exempelvis för grödor, i samlingar i naturliga miljöer. Målet är att hjälpa sådana 
småskaliga aktörer att bli betrodda samlingar i unionen inom ramen för den föreslagna 
förordningen. Denna tanke läggs fram i ändringsförslag 38.
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En annan viktig ändring hänför sig till omfattningen (artikel 2). För att skapa rättsäkerhet bör 
det klargöras att förordningen är tillämplig på genetiska resurser som används och saluförs, 
snarare än på resurser man bara får tillträde till, efter Nagoyaprotokollets ikraftträdande.
Denna ordalydelse ligger närmare protokollets originaltext.

I kommissionens förslag finns det ingen hänvisning till immateriella rättigheter.
Föredraganden anser emellertid att det är nödvändigt att inom ramen för denna förordning 
uttryckligen betona att man i samband med nya patent bör avslöja ursprunget för de genetiska 
resurser som används vid utarbetandet av en ny produkt. Målet med Nagoyaprotokollet är att 
inrätta ett system som grundar sig på förtroende och inom vars ram resurserna kan cirkulera 
världen runt, eftersom både tillhandahållare och användare känner att de drar nytta av sådana 
flöden. Av samma skäl – dvs. i syfte att bygga upp ett system som baserar sig på förtroende 
och erbjuder ett alternativ till ”biopiratverksamhet” – är det motiverat att utveckla 
internationella regler för att garantera att nya patent grundar sig på lagligt erhållna genetiska 
resurser.

Flera av föredragandens övriga ändringsförslag bottnar i det behov som nämnts ovan, 
nämligen behovet att överföra vissa ordalydelser i Nagoyaprotokollet till den framtida 
förordningen för att på så sätt ge den en inramning. Ändringar föreslås exempelvis till 
artikel 4 om användarnas skyldigheter, till artikel 5 om betrodda samlingar i unionen och till 
artikel 8 om bästa praxis mot bakgrund av Nagoyaprotokollets övergripande mål. De 
ändringar som föreslås avseende påföljder (artikel 11) syftar till att göra exemplen på 
påföljder lättare att förstå.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl -1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) Unionen har inrättat en EU-strategi 
för biologisk mångfald fram till 2020, 
vilken innebär ett åtagande från 
EU:s sida att stärka sitt bidrag till att 
förhindra global förlust av biologisk 
mångfald före 2020.
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Motivering

Konventionen om biologisk mångfald och Nagoyaprotokollet har ett gemensamt övergripande 
mål, nämligen att bevara den biologiska mångfalden. Det är värt att i denna förordning 
påminna om att EU har sin egen strategi för biologisk mångfald, vilken syftar till att
förhindra global förlust av biologisk mångfald före 2020. 

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) En mängd aktörer inom unionen,
däribland akademiska forskare och företag 
från olika branscher, använder genetiska 
resurser i sin forskning och utveckling, och 
några använder också traditionell kunskap 
som rör genetiska resurser.

(1) En mängd användare och leverantörer
inom unionen, däribland akademiska 
forskare och företag från olika branscher, 
använder genetiska resurser i sin forskning 
och utveckling, och några använder också 
traditionell kunskap som rör genetiska 
resurser. Forsknings- och 
utvecklingsverksamheten består i 
analysen och studiet av de genetiska 
resursernas genetiska eller biokemiska 
sammansättning, men även i skapandet av 
innovationer och praktiska tillämpningar. 
Ett framgångsrikt genomförande av 
Nagoyaprotokollet är även beroende av 
hur användarna och leverantörerna av 
genetiska resurser eller traditionell 
kunskap som rör sådana resurser lyckas 
förhandla fram ömsesidigt överenskomna 
villkor som främjar bevarandet av den 
biologiska mångfalden i enlighet med 
”EU-strategin om mångfald 2020”.

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Genetiska resurser representerar 
genbanken i såväl naturliga som odlade 
populationer och spelar en viktig och allt 

(2) Genetiska resurser representerar 
genbanken i såväl naturliga som odlade 
populationer och spelar en viktig och allt 
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större roll inom många ekonomiska 
sektorer, som livsmedelsproduktion, 
skogsbruk, utveckling av läkemedel och 
utveckling av biobaserade förnybara 
energikällor.

större roll inom många ekonomiska 
sektorer, som livsmedelsproduktion, 
skogsbruk, utveckling av läkemedel och 
utveckling av biobaserade förnybara 
energikällor. Genetiska resurser spelar en 
betydande roll för genomförandet av 
lämpliga strategier för att återställa 
skadade ekosystem och se till att hotade 
arter återhämtar sig. 

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Tillträdet till genetiska resurser samt 
en rimlig och rättvis fördelning av den 
nytta som uppstår vid deras användning 
kan bidra till att lösa problemet med att 
tillhandahålla tillräckligt med livsmedel 
till världens växande befolkning.

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Nagoyaprotokollet om tillträde till 
genetiska resurser samt rimlig och rättvis 
fördelning av den nytta som uppstår vid 
deras användning, vilket är fogat till 
konventionen om biologisk mångfald
(nedan kallat Nagoyaprotokollet) är ett 
internationellt avtal som antogs den 
29 oktober 2010 av parterna i 
konventionen. Genom Nagoyaprotokollet
utvidgas konventionens generella 
bestämmelser om tillträde och fördelning 
av nytta i samband med användning av 
genetiska resurser och tillhörande 
traditionell kunskap.

(6) Nagoyaprotokollet om tillträde till 
genetiska resurser samt rimlig och rättvis 
fördelning av den nytta som uppstår vid 
deras användning, vilket är fogat till 
konventionen om biologisk mångfald
(nedan kallat Nagoyaprotokollet) är ett 
internationellt avtal som antogs den 
29 oktober 2010 av parterna i 
konventionen. Genom Nagoyaprotokollet
specificeras ytterligare konventionens 
generella bestämmelser om tillträde och 
fördelning av nytta i samband med 
användning av genetiska resurser och 
tillhörande traditionell kunskap.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att skapa rättssäkerhet är det viktigt 
att bestämmelserna om tillämpning av 
Nagoyaprotokollet endast ska gälla tillträde 
till genetiska resurser och traditionell 
kunskap som rör genetiska resurser efter 
det att Nagoyaprotokollet har trätt i kraft 
för unionen.

(9) För att skapa rättssäkerhet är det viktigt 
att bestämmelserna om tillämpning av 
Nagoyaprotokollet endast ska gälla tillträde 
till eller användningen av genetiska 
resurser och traditionell kunskap som rör 
genetiska resurser efter det att 
Nagoyaprotokollet har trätt i kraft för 
unionen.

Motivering

I artiklarna 1 och 3 i Nagoyaprotokollet, vilka behandlar målen respektive omfattningen, 
hänvisas det inte bara till tillträdet till utan också till användningen av genetiska resurser. 
I artikel 1 i Nagoyaprotokollet fastställs det att ”detta protokoll syftar till en rimlig och 
rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid användning av genetiska resurser”.

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I enlighet med Nagoyaprotokollet 
måste det fastställas att medlemsstaterna 
inte får hindras i sin tolkning på nationell 
nivå av direktiv 98/44/EG om rättsligt 
skydd för biotekniska uppfinningar 
(biopatentdirektivet). I synnerhet måste 
man garantera användningen av 
biologiskt material för förädling, upptäckt 
eller utveckling av andra växtsorter och 
jordbrukares utnyttjande av sin 
skördeprodukt för förökning eller 
mångfaldigande inom sitt eget företag.
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Ändringsförslag 8
Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att garantera en effektiv 
tillämpning av Nagoyaprotokollet bör alla 
användare av genetiska resurser och 
traditionell kunskap som rör sådana 
resurser åläggas att visa tillbörlig 
aktsamhet för att förvissa sig om att de 
genetiska resurser och den traditionella 
kunskap som används har inhämtats enligt 
tillämpliga rättsliga krav och i 
förekommande fall se till att nyttan 
fördelas. Med tanke på mångfalden av 
användare i unionen är det dock inte 
lämpligt att ålägga alla användare att vidta 
samma åtgärder för att visa tillbörlig 
aktsamhet. Därför bör det endast 
fastställas minimikrav på tillbörlig 
aktsamhet. De särskilda val som 
användare gör i fråga om de verktyg och 
åtgärder som används för att visa 
tillbörlig aktsamhet bör få stöd genom 
erkännande av bästa metoder och 
kompletterande åtgärder till stöd för 
sektorsspecifika uppförandekoder, 
avtalsmallar och riktlinjer för att öka 
rättssäkerheten och minska kostnaderna. 
Användarnas skyldighet att bevara 
information som är relevant för tillträde 
och fördelning av nytta bör vara 
tidsbegränsad och vara förenlig med 
tidsåtgången för en eventuell innovation.

(14) För att garantera en effektiv 
tillämpning av Nagoyaprotokollet bör alla 
användare av genetiska resurser och 
traditionell kunskap som rör sådana 
resurser åläggas att visa tillbörlig 
aktsamhet för att förvissa sig om att de 
genetiska resurser och den traditionella 
kunskap som används har inhämtats enligt 
tillämpliga rättsliga krav och i 
förekommande fall se till att nyttan 
fördelas. Med tanke på mångfalden av 
användare i unionen ska dock inte alla 
användare åläggas att vidta samma 
åtgärder för att visa tillbörlig aktsamhet. 
Detta gäller särskilt för efterföljande 
användare, för vilka kravet på tillbörlig 
aktsamhet endast bör tillämpas om de 
inhämtar och använder genetiska 
resurser i den form dessa hade när de 
inhämtades av den ursprunglige 
användaren. Användarnas skyldighet att 
bevara information som är relevant för 
tillträde och fördelning av nytta, särskilt 
dokumenterade bevis på att förpliktelsen 
att fördela nyttan har uppfyllts till fullo på 
ett lagenligt sätt, bör vara tidsbegränsad 
och vara förenlig med tidsåtgången för en 
eventuell innovation.

Motivering

Det är viktigt att tydligt ange att användarna har en skyldighet att bevara dokumenterade 
bevis på att de har uppfyllt sin förpliktelse att fördela nyttan.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Ett framgångsrikt genomförande av 
Nagoyaprotokollet beror på huruvida 
användarna och tillhandahållarna av 
genetiska resurser eller av traditionell 
kunskap som rör genetiska resurser 
lyckas förhandla fram ömsesidigt 
godkända villkor som inte endast medför 
en rättvis fördelning av nyttan utan också 
bidrar till protokollets övergripande mål 
om att bidra till bevarandet av den 
biologiska mångfalden.

Motivering

Enligt Nagoyaprotokollets mål, som definieras i protokollets artikel 1, bör fördelningen av 
nyttan också bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden och ett hållbart nyttjande av 
dess beståndsdelar.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Bästa metoder som utvecklas av 
användare bör spela en viktig roll i 
identifieringen av åtgärder för tillbörlig 
aktsamhet som är särskilt lämpliga för att 
kunna följa systemet för tillämpning av 
Nagoyaprotokollet med hög rättssäkerhet 
och låga kostnader. Användarna bör kunna 
utgå från befintliga uppförandekoder för 
tillträde och fördelning av nytta som har 
utvecklats för den akademiska sektorn och 
för olika branscher.
Användarorganisationer bör kunna ansöka 
hos kommissionen om att den ska avgöra 
om en viss kombination av förfaranden, 
verktyg eller mekanismer som övervakas 

(16) Bästa metoder som utvecklas av 
användare spelar en viktig roll i 
identifieringen av åtgärder för tillbörlig 
aktsamhet som är särskilt lämpliga för att 
kunna följa systemet för tillämpning av 
Nagoyaprotokollet med hög rättssäkerhet 
och låga kostnader. Användarna bör kunna 
utgå från befintliga uppförandekoder för 
tillträde och fördelning av nytta som har 
utvecklats för den akademiska sektorn och 
för olika branscher.
Användarorganisationer bör kunna ansöka 
hos kommissionen om att den ska avgöra 
om en viss kombination av mål, 
verksamheter, förfaranden, verktyg eller 
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av en organisation ska erkännas som bästa 
metod. Om en användare tillämpar en 
erkänd bästa metod bör medlemsstaternas 
behöriga myndigheter anse att detta 
minskar risken för att användaren inte ska 
följa bestämmelserna, vilket i sin tur 
motiverar en minskning av kontrollerna av 
att kraven är uppfyllda. Detsamma bör 
gälla för bästa metoder som antas av 
partskollektivet till Nagoyaprotokollet.

mekanismer som övervakas av en 
organisation ska erkännas som bästa 
metod. Om en användare tillämpar en 
erkänd bästa metod bör medlemsstaternas 
behöriga myndigheter anse att detta 
minskar risken för att användaren inte ska 
följa bestämmelserna, vilket i sin tur 
motiverar en minskning av kontrollerna av 
att kraven är uppfyllda. Detsamma bör 
gälla för bästa metoder som antas av 
partskollektivet till Nagoyaprotokollet.

Motivering

Bästa metoder bör inte bara handla om förfaranden, verktyg eller mekanismer, utan också 
omfatta mål och verksamheter.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Samlingar är stora leverantörer av 
genetiska resurser och traditionell kunskap 
som rör genetiska resurser som används i 
unionen. Det bör inrättas ett system av 
betrodda samlingar i unionen. Ett sådant 
system skulle garantera att samlingar som 
ingår i registret över betrodda samlingar i 
unionen verkligen har vidtagit åtgärder för 
att enbart leverera prover av genetiska 
resurser till tredje personer med 
dokumentation som bevisar att förvärvet är 
lagligt och att det har fastställts ömsesidigt 
överenskomna villkor. Ett system med 
betrodda samlingar i unionen skulle minska 
risken avsevärt för att olagligt förvärvade 
genetiska resurser används i unionen.
Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
skulle kontrollera att en samling uppfyller 
kraven för erkännande som betrodd 
samling i unionen. Användare som 
förvärvar en genetisk resurs från en 
samling som är upptagen i unionens 
register ska anses ha visat tillbörlig 

(19) Samlingar är de mest tillgängliga 
leverantörerna av genetiska resurser och 
traditionell kunskap som rör genetiska 
resurser som används i unionen. Det bör 
inrättas ett system av betrodda samlingar i 
unionen. Ett sådant system garanterar att 
samlingar som ingår i registret över 
betrodda samlingar i unionen verkligen har 
vidtagit åtgärder för att enbart leverera 
prover av genetiska resurser till tredje 
personer med dokumentation som bevisar 
att förvärvet är lagligt och att det har 
fastställts ömsesidigt överenskomna 
villkor. Ett system med betrodda samlingar 
i unionen skulle minska risken avsevärt för 
att olagligt förvärvade genetiska resurser 
används i unionen. Medlemsstaternas 
behöriga myndigheter skulle kontrollera att 
en samling uppfyller kraven för 
erkännande som betrodd samling i 
unionen, vilka omfattar bevis på förmåga 
att uppfylla Nagoyaprotokollets 
övergripande mål när det gäller att uppnå 
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aktsamhet när det gäller att söka all 
information som behövs. Detta bör vara 
särskilt fördelaktigt för akademiska 
forskare och små och medelstora företag.

en rimlig och rättvis fördelning av den 
nytta som uppstår vid användningen av 
genetiska resurser och att bidra till 
bevarandet av den biologiska mångfalden.
Användare som förvärvar en genetisk 
resurs från en samling som är upptagen i 
unionens register ska anses ha visat 
tillbörlig aktsamhet när det gäller att söka 
all information som behövs. Detta bör vara 
särskilt fördelaktigt för akademiska 
forskare och små och medelstora företag.

Motivering

Det är viktigt att betona att kraven för erkännande som betrodd samling i unionen inte enbart 
får vara tekniska. Det första kravet för erkännande som betrodd samling är förmågan att 
uppnå en rimlig och rättvis fördelning av nyttan.

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Målen för denna förordning är att 
minimera risken för att olagligt förvärvade 
genetiska resurser eller olagligt förvärvad 
traditionell kunskap som rör genetiska 
resurser används i unionen och att stödja en 
skälig och rättvis fördelning av nyttan från 
användning av genetiska resurser eller 
traditionell kunskap som rör genetiska 
resurser på ömsesidigt överenskomna 
villkor. De kan inte uppnås av 
medlemsstaterna på egen hand utan kan 
bättre uppnås på unionsnivå, på grund av 
sin omfattning och för att garantera den 
inre marknadens funktion. Unionen får 
därför vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

(28) Målen för denna förordning är att 
minimera risken för att olagligt förvärvade 
genetiska resurser eller olagligt förvärvad 
traditionell kunskap som rör genetiska 
resurser används i unionen och att stödja en 
skälig och rättvis fördelning av nyttan från 
användning av genetiska resurser eller 
traditionell kunskap som rör genetiska 
resurser på ömsesidigt överenskomna 
villkor. De kan inte uppnås av 
medlemsstaterna på egen hand utan kan 
bättre uppnås på unionsnivå, på grund av 
sin omfattning och för att garantera den 
inre marknadens funktion. Unionen får 
därför vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål. Samtidigt är ett mål för 
föreliggande förordning att säkerställa en 
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rimlig och rättvis fördelning av den nytta 
som uppstår vid användningen av 
genetiska resurser, för att därmed bidra 
till bevarandet av den biologiska 
mångfalden i enlighet med riktlinjerna i 
”EU-strategin om mångfald 2020”.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Målet med denna förordning är att på 
ett rimligt och rättvist sätt fördela den 
nytta som uppstår vid användningen av 
genetiska resurser och därmed bidra till 
bevarandet av den biologiska mångfalden 
och till ett hållbart nyttjande av dess 
beståndsdelar i enlighet med målen för 
konventionen om biologisk mångfald.

Motivering

Det är viktigt att i artikel 1 inkludera målen för konventionen om biologisk mångfald. 
Nagoyaprotokollet är en fortsättning på konventionen om biologisk mångfald och syftar 
huvudsakligen till att utveckla artikel 15 i konventionen till en fullvärdig internationell 
ordning för tillträde och fördelning av nytta. 

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs bestämmelser 
om tillträde till och fördelning av nytta från 
genetiska resurser och traditionell kunskap 
som rör genetiska resurser i enlighet med 
bestämmelserna i Nagoyaprotokollet om 
tillträde till genetiska resurser samt rimlig 
och rättvis fördelning av den nytta som 
uppstår vid deras användning, vilket är 
fogat till konventionen om biologisk 

I denna förordning fastställs bestämmelser 
om efterlevnad av ordningen för tillträde 
till och fördelning av nytta från genetiska 
resurser och traditionell kunskap som rör 
genetiska resurser i enlighet med 
bestämmelserna i Nagoyaprotokollet om 
tillträde till genetiska resurser samt rimlig 
och rättvis fördelning av den nytta som 
uppstår vid deras användning, vilket är 
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mångfald (nedan kallat 
Nagoyaprotokollet).

fogat till konventionen om biologisk 
mångfald (nedan kallat 
Nagoyaprotokollet).

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på 
genetiska resurser som stater har suveräna 
rättigheter till och på traditionell kunskap 
som rör genetiska resurser som unionen får 
tillträde till efter Nagoyaprotokollets 
ikraftträdande. Den ska också tillämpas på 
nyttan av användningen av genetiska 
resurser och på traditionell kunskap som 
rör genetiska resurser.

Denna förordning ska tillämpas på 
genetiska resurser som stater har suveräna 
rättigheter till och på traditionell kunskap 
som rör genetiska resurser som unionen får 
tillträde till eller som unionen använder
efter Nagoyaprotokollets ikraftträdande.
Den ska också tillämpas på nyttan av 
användningen av genetiska resurser och på 
traditionell kunskap som rör genetiska 
resurser.

Motivering

I artiklarna 1 och 3 i Nagoyaprotokollet, vilka behandlar målen respektive omfattningen, 
hänvisas det inte bara till tillträdet till utan också till användningen av genetiska resurser. 
I artikel 1 i Nagoyaprotokollet fastställs det att ”detta protokoll syftar till en rimlig och 
rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid användning av genetiska resurser”.

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska inte hindra 
medlemsstaterna i deras tolkning på 
nationell nivå av direktiv 98/44/EG om 
rättsligt skydd för biotekniska 
uppfinningar (biopatentdirektivet). 
I synnerhet ska man garantera 
användningen av biologiskt material för 
förädling, upptäckt eller utveckling av 
andra växtsorter och jordbrukares 
utnyttjande av sin skördeprodukt för 
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förökning eller mångfaldigande inom sitt 
eget företag.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) derivat: en naturligt förekommande 
biokemisk sammansättning som är ett 
resultat av det genetiska uttrycket eller 
metabolismen av biologiska eller 
genetiska resurser, även om den inte 
innehåller funktionella enheter av 
arvsmassa.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) användning av genetiska resurser: att 
bedriva forskning och utveckling som rör 
den genetiska eller biokemiska 
sammansättningen av genetiska resurser.

(6) användning av genetiska resurser: att 
bedriva forskning och utveckling som rör 
den genetiska eller biokemiska 
sammansättningen av genetiska resurser, 
inbegripet genom tillämpning av 
bioteknik.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Användare ska visa tillbörlig aktsamhet 
för att förvissa sig om att genetiska resurser 
och traditionell kunskap som rör använda 
genetiska resurser har inhämtats enligt 
gällande lagstiftning eller tillsynskrav för 
tillträde och fördelning av nytta samt att

1. Användare ska visa tillbörlig aktsamhet 
för att förvissa sig om att genetiska resurser 
och traditionell kunskap som rör använda 
genetiska resurser har inhämtats med 
förhandsgodkännande och på grundval 
av ömsesidigt överenskomna villkor enligt 
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eventuell nytta fördelas rimligt och rättvist 
enligt villkor som parterna har kommit 
överens om. Användare ska söka, bevara 
och överföra till efterföljande användare 
information som är relevant för tillträde 
och fördelning av nytta.

gällande lagstiftning eller tillsynskrav för 
tillträde och fördelning av nytta samt att
nyttan fördelas rimligt och rättvist enligt 
villkor som parterna har kommit överens 
om. Användare ska söka, bevara och 
överföra till efterföljande användare all
information och dokumentation som är 
relevant för tillträde och fördelning av 
nytta samt för efterlevnad av 
bestämmelserna i denna förordning, 
särskilt dokumenterade bevis på att 
förpliktelsen att fördela nyttan har 
uppfyllts till fullo på ett lagenligt sätt.

Motivering

Det är viktigt att betona att användarna har en skyldighet att bevara dokumenterade bevis på 
att de uppfyllt sin förpliktelse att fördela nyttan inom ramen för ömsesidigt överenskomna 
villkor.

Ändringsförslag 20
Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led a – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) källan som resurserna eller kunskapen 
hämtades direkt från samt efterföljande 
användare av genetiska resurser eller 
traditionell kunskap som rör sådana 
resurser,

(3) källan som resurserna eller kunskapen 
hämtades direkt från,

Ändringsförslag 21
Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led a – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) beslut om tillträde och i förekommande 
fall ömsesidigt överenskomna villkor,

(5) tillstånd för tillträde och i 
förekommande fall ömsesidigt 
överenskomna villkor,
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Ändringsförslag 22
Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) inhämta ett korrekt tillstånd till tillträde,
upprätta ömsesidigt överenskomna villkor, 
eller avsluta användningen om det 
framkommer att användningen inte har 
skett enligt gällande lagstiftning eller 
tillsynskrav för användning och fördelning 
av nytta.

(c) inhämta ett korrekt tillstånd till tillträde
och upprätta ömsesidigt överenskomna 
villkor om det framkommer att 
användningen inte har skett enligt gällande 
lagstiftning eller tillsynskrav för 
användning och fördelning av nytta.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När användare förhandlar om 
ömsesidigt överenskomna villkor med 
tillhandahållarna av genetiska resurser 
eller av traditionell kunskap som rör 
genetiska resurser ska de sträva efter att 
garantera att dessa villkor bidrar till 
bevarandet av den biologiska mångfalden 
och det hållbara nyttjandet av dess 
beståndsdelar samt till tekniköverföring 
till utvecklingsländer.

Motivering

Enligt Nagoyaprotokollets mål, som definieras i protokollets artikel 1, bör fördelningen av 
nyttan också bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden och ett hållbart nyttjande av 
dess beståndsdelar. I artikel 1 görs också en uttrycklig hänvisning till tekniköverföring. 
Eftersom tillhandahållare och användare sinsemellan måste komma fram till ömsesidigt 
överenskomna villkor, är de båda tillsammans ansvariga för att garantera att dessa 
ömsesidigt överenskomna villkor ökar, och inte minskar, den biologiska mångfalden.

Ändringsförslag 24
Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. De krav som avses i punkterna 1 och 3 
ska endast tillämpas på efterföljande 
användare när dessa inhämtar och 
använder genetiska resurser i den form de 
hade när de inhämtades av den 
ursprunglige användaren.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

  (-a) uppfylla Nagoyaprotokollets 
övergripande mål och arbeta i riktning 
mot en rimlig och rättvis fördelning av 
den nytta som uppstår vid användningen 
av genetiska resurser och samtidigt bidra 
till bevarandet av den biologiska
mångfalden,

Motivering

Det bör erinras om att kraven för erkännande som betrodd samling i unionen inte enbart får 
vara tekniska. Det är viktigt att betona att det första kravet för erkännande som betrodd 
samling är man visar sitt åtagande för att uppnå en rimlig och rättvis fördelning av nyttan.

Ändringsförslag 26
Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska regelbundet 
kontrollera att varje samling under deras 
jurisdiktion som ingår i unionens register 
över betrodda samlingar verkligen 
tillämpar de åtgärder som anges i punkt 3.

4. Medlemsstaterna ska regelbundet 
kontrollera att varje samling under deras 
jurisdiktion som ingår i unionens register 
över betrodda samlingar verkligen 
tillämpar de åtgärder som anges i punkt 3. 
De bestämmelser som antas får dock inte 
leda till en ökning av byråkratin eller till 
extra kostnader.
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De behöriga myndigheterna och 
kontaktpunkten för tillträde och 
fördelning av nytta ska ge råd till 
allmänheten och potentiella användare 
som söker information om genomförandet 
inom EU av denna förordning och av 
relevanta bestämmelser i konventionen 
och Nagoyaprotokollet.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska kräva att alla mottagare av offentlig 
forskningsfinansiering som rör 
användning av genetiska resurser och 
traditionell kunskap som rör genetiska 
resurser ska deklarera att de kommer att 
visa tillbörlig aktsamhet enligt artikel 4.

utgår

Motivering

Det är inte motiverat att tillämpa särskilda regler på mottagare av offentlig 
forskningsfinansiering. 

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna ska 3. De behöriga myndigheterna ska 
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vartannat år översända den information 
som tagits emot enligt punkterna 1 och 2 
till kommissionen. Kommissionen ska 
sammanfatta den mottagna informationen 
och göra den tillgänglig för 
samordningskontoret för tillträde och 
fördelning av nytta.

verifiera den information som lämnats 
enligt punkt 2 och översända den till 
kommissionen inom sex månader från 
mottagandet. Kommissionen ska inom
sex månader efter mottagandet
sammanfatta den mottagna informationen 
och göra den information som behövs för 
det internationellt erkända intyget om 
efterlevnad tillgänglig för både
samordningskontoret för tillträde och 
fördelning av nytta och för allmänheten i 
ett lättillgängligt öppet format.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla sammanslutningar av användare får 
lämna in en ansökan till kommissionen om 
att en kombination av förfaranden, verktyg 
eller mekanismer som sammanslutningen 
har utvecklat och övervakar ska erkännas 
som bästa metod. Ansökan ska 
underbyggas med bevis och information.

1. Alla sammanslutningar av användare 
eller organisationer med intresse för och 
sakkunskap om användningen av 
genetiska resurser och tillträde och 
fördelning av nytta får lämna in en 
ansökan till kommissionen om att en 
kombination av mål, verksamheter,
förfaranden, verktyg eller mekanismer som 
sammanslutningen har utvecklat och 
övervakar ska erkännas som bästa metod. 
Ansökan ska underbyggas med bevis och 
information. När kommissionen 
behandlar ansökningarna om erkännande 
av bästa metod ska den prioritera mål, 
verksamheter, förfaranden, verktyg eller 
mekanismer som bidrar till
– bevarande av den biologiska 
mångfalden och ett hållbart nyttjande av 
dess beståndsdelar,
– tekniköverföring,
– fattigdomsutrotning i utvecklingsländer.

Motivering

Nagoyaprotokollet omfattar mål och ordalydelser som inte återspeglas i kommissionens 
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förslag. Genomförandet av reglerna om fördelning av nytta är avsedda att tjäna mer 
övergripande mål som bevarande av den biologiska mångfalden och fattigdomsutrotning. 
Bästa metoderna bör omfatta mål och förfaranden.

Ändringsförslag 31
Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De kontroller som avses i punkt 1 i 
denna artikel ska utföras enligt en plan som 
ses över regelbundet och som följer en 
riskbaserad metod. När medlemsstater 
utvecklar denna riskbaserade metod ska 
de ta hänsyn till att en användares 
tillämpning av en bästa metod som erkänts 
enligt artikel 8.2 i denna förordning eller 
enligt artikel 20.2 i Nagoyaprotokollet 
minskar den användarens risk för icke-
efterlevnad.

2. De kontroller som avses i punkt 1 i 
denna artikel ska utföras enligt en plan som 
ses över regelbundet och som följer en 
riskbaserad metod, vars huvudsakliga 
principer ska fastställas av kommissionen 
genom genomförandeakter i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 15.2. Denna metod ska ta hänsyn 
till att en användares tillämpning av en 
bästa metod som erkänts enligt artikel 8.2 i 
denna förordning eller enligt artikel 20.2 i 
Nagoyaprotokollet minskar den 
användarens risk för icke-efterlevnad.

Ändringsförslag 32
Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De kontroller som avses i punkt 1 ska
minst omfatta följande:

4. De kontroller som avses i punkt 1 ska 
omfatta följande:

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
göras tillgänglig enligt direktiv 2003/4/EG.

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
göras tillgänglig enligt direktiv 2003/4/EG
i ett lättillgängligt öppet format.
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Ändringsförslag 34
Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna ska utbyta 
information med de behöriga 
myndigheterna i andra medlemsstater och 
kommissionen om allvarliga brister som
har upptäckts vid de kontroller som avses i
artikel 9.1 och om de typer av påföljder 
som tillämpats enligt artikel 11.

2. De behöriga myndigheterna ska utbyta 
information med de behöriga 
myndigheterna i andra medlemsstater samt 
med kommissionen om hur de organiserar 
sitt kontrollsystem för övervakning av 
användarnas efterlevnad av denna 
förordning och om allvarliga brister som
upptäcks genom de kontroller som avses i
artikel 9.1 och om de typer av sanktioner 
som åläggs i enlighet med artikel 11.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska samarbeta med 
Europeiska patentverket och 
Världsorganisationen för den 
intellektuella äganderätten för att se till 
att hänvisning till genetiska resurser och 
deras ursprung görs när ett patent 
registreras.

Ändringsförslag 36
Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Härmed inrättas en unionsplattform för 
tillträde till genetiska resurser och 
traditionell kunskap som rör genetiska 
resurser.

1. Härmed inrättas en unionsplattform för 
tillträde till genetiska resurser och 
traditionell kunskap som rör genetiska 
resurser. Medlemsstater som planerar att 
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anta bestämmelser om tillträde för sina 
genetiska resurser måste först genomföra 
en konsekvensbedömning av dessa 
bestämmelser och överlämna resultaten 
till unionsplattformen för behandling i 
enlighet med det förfarande som fastställs 
i punkt 5 i denna artikel.

Ändringsförslag 37
Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Unionsplattformen ska bidra till att 
effektivisera villkoren för tillträde på 
unionsnivå genom att diskutera relevanta 
frågor, bland annat utformning och resultat 
av ordningar för tillträde som inrättats i 
medlemsstaterna, förenklat tillträde för 
icke-kommersiell forskning, praxis för 
tillträde hos samlingar i unionen, 
unionsintressenters tillträde i tredjeländer 
och utbyte av bästa metoder.

2. Unionsplattformen ska bidra till att 
effektivisera villkoren för tillträde på 
unionsnivå genom att diskutera relevanta 
frågor, bland annat utformning och resultat 
av ordningar för tillträde som inrättats i 
medlemsstaterna, förenklat tillträde för 
icke-kommersiell forskning, praxis för 
tillträde hos samlingar i unionen, 
unionsintressenters tillträde i tredjeländer 
och utbyte av bästa metoder. I första hand 
ska plattformen verka för att kravet på 
tillbörlig aktsamhet ska anses vara 
uppfyllt i de fall där behöriga 
myndigheter inte besvarar en ansökan om 
tillträde, varvid tillträde ska beviljas utan 
ytterligare krav.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 14 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) vidta åtgärder för att hjälpa 
användare som med begränsade resurser 
bidrar till bevarandet av den biologiska 
mångfalden och den kulturella 
mångfalden att bli betrodda samlingar,
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Motivering

Det är viktigt att hjälpa småskaliga projekt, t.ex. projekt som utvecklats av jordbrukare och 
lokala samhällen och som bidrar till bevarandet av den biologiska mångfalden, att bli 
betrodda samlingar i enlighet med definitionen i denna förordning.

Ändringsförslag 39
Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vart tionde år efter sin första rapport ska 
kommissionen på grundval av rapporterna 
om och erfarenheterna av tillämpningen av 
denna förordning, se över denna 
förordnings funktion och effektivitet. I sina 
rapporter ska kommissionen särskilt 
överväga de administrativa följderna för 
offentliga forskningsinstitutioner, små och 
medelstora företag och mikroföretag. Den 
ska också överväga behovet av ytterligare 
insatser på unionsnivå om tillträde till 
genetiska resurser och traditionell kunskap 
som rör genetiska resurser.

3. Vart tionde år efter sin första rapport ska 
kommissionen på grundval av rapporterna 
om och erfarenheterna av tillämpningen av 
denna förordning, se över denna 
förordnings funktion och effektivitet. I sina 
rapporter ska kommissionen särskilt 
överväga de administrativa följderna för
specifika sektorer, offentliga 
forskningsinstitutioner, små och 
medelstora företag och mikroföretag. Den 
ska också överväga behovet av ytterligare 
insatser på unionsnivå om tillträde till 
genetiska resurser och traditionell kunskap 
som rör genetiska resurser.
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