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Ændringsforslag 77
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Den Europæiske Union anerkender 
alle landes indbyrdes afhængighed med 
hensyn til genetiske ressourcer til 
fødevarer og landbrug samt deres særlige 
karakter og betydning for 
fødevaresikkerheden på verdensplan og 
for bæredygtig udvikling af landbruget i 
forbindelse med fattigdomsbekæmpelse og 
klimaændringer, og den anerkender den 
fundamentale rolle, som den 
internationale traktat om plantegenetiske 
ressourcer på fødevare- og 
landbrugsområdet og FAO's Kommission 
for genetiske ressourcer for fødevarer og 
landbrug spiller i denne forbindelse.

Or. en

Begrundelse

Genetiske ressourcer til fødevarer og landbrugs betydning for fødevaresikkerheden og for 
tilpasningen til klimaændringer bør medtages i forordningen.

Ændringsforslag 78
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Det er anerkendt praksis at udveksle 
alle plantegenetiske ressourcer for 
fødevarer og landbrug til forskning, avl 
og uddannelsesformål på vilkårene og 
betingelserne i den standardiserede 
materialeoverførselsaftale som oprettet i 
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henhold til den internationale traktat om 
plantegenetiske ressourcer på fødevare-
og landbrugsområdet (ITPGRFA) som 
fastlagt i aftalememorandummet om 
oprettelsen af European Genebank 
Integrated System (AEGIS). Det erkendes 
i overensstemmelse med artikel 4.3 i 
protokollen, at en sådan praksis støtter og 
ikke er i modstrid med målene i 
konventionen og protokollen.

Or. en

Ændringsforslag 79
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Kompetence med hensyn til og 
ansvar for den praktiske gennemførelse af 
foranstaltninger til beskyttelse oprindelige 
og lokale samfund i forbindelse med 
ordninger for adgang og deling af fordele 
vil fortsat ligge hos medlemsstaterne og 
deres domstole.

Or. en

Begrundelse

Traditionel viden er en medlemsstatskompetence og bør ikke behandles i forordningen.

Ændringsforslag 80
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Nagoyaprotokollen om adgang til (6) Nagoyaprotokollen om adgang til 
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genetiske ressourcer samt rimelig og 
retfærdig deling af de fordele, der opstår 
ved udnyttelsen af disse ressourcer, til 
konventionen om den biologiske 
mangfoldighed (Nagoyaprotokollen) er en 
international traktat, der er vedtaget den 
29. oktober 2010 af konventionens parter.
Nagoyaprotokollen 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.

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

Or. en

Begrundelse

Ikke-monetære fordele bør i det mindste nævnes i betragtningerne, idet de er en del af 
Nagoyaprotokollen (artikel 5). Tilføjelsen af "enhver" inden "efterfølgende kommerciel 
udnyttelse" indikerer, at kommerciel udnyttelse ikke nødvendigvis følger med brugen (og 
faktisk er langt mindre udbredt end ikke-kommerciel udnyttelse).

Ændringsforslag 81
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Nagoyaprotokollen 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 (Nagoyaprotokollen) er en 
international traktat, der er vedtaget den 
29. oktober 2010 af konventionens parter.
Nagoyaprotokollen 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 

(6) Nagoyaprotokollen 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 (Nagoyaprotokollen) er en 
international traktat, der er vedtaget den 
29. oktober 2010 af konventionens parter.
Nagoyaprotokollen uddyber 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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genetiske ressourcer.

Or. en

Begrundelse

Som fastlagt i Nagoyaprotokollens artikel 3 gennemfører protokollen artikel 15 i 
konventionen om den biologiske mangfoldighed (CBD) og kan således ikke udbygge de 
generelle regler i denne artikel af CBD.

Ændringsforslag 82
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Nagoyaprotokollen 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 (Nagoyaprotokollen) er en 
international traktat, der er vedtaget den 
29. oktober 2010 af konventionens parter.
Nagoyaprotokollen 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) Nagoyaprotokollen 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 (Nagoyaprotokollen) er en 
international traktat, der er vedtaget den 
29. oktober 2010 af konventionens parter.
Nagoyaprotokollen uddyber konventionens 
generelle bestemmelser om adgang og 
deling af fordele i forbindelse med brugen 
af genetiske ressourcer og traditionel 
viden, der knytter sig til genetiske 
ressourcer.

Or. de

Ændringsforslag 83
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Nagoyaprotokollen om adgang til (6) Nagoyaprotokollen om adgang til 
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genetiske ressourcer samt rimelig og 
retfærdig deling af de fordele, der opstår 
ved udnyttelsen af disse ressourcer, til 
konventionen om den biologiske 
mangfoldighed (Nagoyaprotokollen) er en 
international traktat, der er vedtaget den 
29. oktober 2010 af konventionens parter.
Nagoyaprotokollen 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.

genetiske ressourcer samt rimelig og 
retfærdig deling af de fordele, der opstår 
ved udnyttelsen af disse ressourcer, til 
konventionen om den biologiske 
mangfoldighed (Nagoyaprotokollen) er en 
international traktat, der er vedtaget den 
29. oktober 2010 af konventionens parter.
Nagoyaprotokollen uddyber 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.

Or. en

Ændringsforslag 84
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Nagoyaprotokollen 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 (Nagoyaprotokollen) er en 
international traktat, der er vedtaget den 
29. oktober 2010 af konventionens parter.
Nagoyaprotokollen 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) Nagoyaprotokollen 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 (Nagoyaprotokollen) er en 
international traktat, der er vedtaget den 
29. oktober 2010 af konventionens parter.
Nagoyaprotokollen uddyber 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.

Or. en

Begrundelse

Som fastlagt i Nagoyaprotokollens artikel 3 gennemfører protokollen artikel 15 i 
konventionen om den biologiske mangfoldighed og kan således ikke udbygge de generelle 
regler i denne artikel.
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Ændringsforslag 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Uautoriseret erhvervelse af genetiske 
ressourer eller uautoriseret brug eller 
efterfølgende kommerciel udnyttelse af 
produkter, der hidrører fra sådanne 
ressourcer eller tilhørende traditionel 
viden, bør forbydes.

Or. en

Begrundelse

Den rettidige omhu, som Kommissionen fastlægger, skal ledsages af et generelt forbud mod 
ulovlig brug af genetiske ressourcer. Dette vender bevisbyrden, som det allerede er tilfældet 
for ulovligt tømmer (forordning (EU) nr. 995/2010) og for IUU-fiskeri, hvilket letter den 
retslige proces og håndhævelse af de respektive kompetente nationale myndigheder.

Ændringsforslag 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Uautoriseret erhvervelse af genetiske 
ressourer eller uautoriseret brug eller 
efterfølgende kommerciel udnyttelse af 
produkter, der hidrører fra sådanne 
ressourcer eller tilhørende traditionel 
viden gøres til genstand for strafferetlige 
saktioner i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/99/EF af 19. november 2008 om 
strafferetlig beskyttelse af miljøet1. 
__________________
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1 EUT L 328 af 6.12.2008, s. 28.

Or. en

Begrundelse

Forbuddet skal ledsages af tilstrækkeligt afskrækkende sanktioner. Kommissionens forslag 
lader dette være helt op til medlemsstaterne, og det fastlægger ikke strafferetlige sanktioner, 
kun bøder, suspension af forretningsvirksomhed og konfiskation af genetiske ressourcer.

Ændringsforslag 87
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det er vigtigt i overensstemmelse med 
Nagoyaprotokollen at slå fast, at brugen af 
genetiske ressourcer vedrører forskning i 
og udvikling af genetiske materialeprøvers
genetiske eller biokemiske 
sammensætning, og dette omfatter 
forskning i og udvikling af isolerede 
forbindelser udvundet af genetisk 
materiale, hvortil der er opnået adgang 
via en part til Nagoyaprotokollen.

(11) Det er vigtigt i overensstemmelse med 
Nagoyaprotokollen at slå fast, at brugen af 
genetiske ressourcer vedrører forskning i 
og udvikling af genetiske ressourcers
genetiske eller biokemiske 
sammensætning.

Or. de

Ændringsforslag 88
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det er vigtigt i overensstemmelse med 
Nagoyaprotokollen at slå fast, at brugen af 
genetiske ressourcer vedrører forskning i 
og udvikling af genetiske materialeprøvers
genetiske eller biokemiske 

(11) Det er vigtigt i overensstemmelse med 
Nagoyaprotokollen at slå fast, at brugen af 
genetiske ressourcer vedrører forskning i 
og udvikling af genetiske ressourcers
genetiske eller biokemiske 
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sammensætning, og dette omfatter 
forskning i og udvikling af isolerede 
forbindelser udvundet af genetisk 
materiale, hvortil der er opnået adgang 
via en part til Nagoyaprotokollen.

sammensætning.

Or. en

Ændringsforslag 89
Pavel Poc

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det er vigtigt i overensstemmelse med 
Nagoyaprotokollen at slå fast, at brugen af 
genetiske ressourcer vedrører forskning i 
og udvikling af genetiske materialeprøvers
genetiske eller biokemiske 
sammensætning, og dette omfatter 
forskning i og udvikling af isolerede 
forbindelser udvundet af genetisk 
materiale, hvortil der er opnået adgang 
via en part til Nagoyaprotokollen.

(11) Det er vigtigt i overensstemmelse med 
Nagoyaprotokollen at slå fast, at brugen af 
genetiske ressourcer vedrører forskning i 
og udvikling af genetiske ressourcers
genetiske eller biokemiske 
sammensætning.

Or. en

Begrundelse

Den uklare definition af "brug" som fastlagt i artikel 3, stk. 6, åbner op for et farligt spektrum 
af fortolkningsmuligheder. Definitionen af "brug" fra Nagoyaprotokollen skal anvendes, og 
der skal sikres en konsekvent anvendelse af denne term. Betragningen bør afspejle 
definitionen af "brug af genetiske ressourcer" i forordningens artikel 3 for at undgå en forkert 
fortolkning og være i overensstemmelse med definitionen af "brug" i Nagoyaprotokollens 
artikel 2.

Ændringsforslag 90
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det er vigtigt i overensstemmelse med 
Nagoyaprotokollen at slå fast, at brugen af 
genetiske ressourcer vedrører forskning i 
og udvikling af genetiske materialeprøvers
genetiske eller biokemiske 
sammensætning, og dette omfatter 
forskning i og udvikling af isolerede 
forbindelser udvundet af genetisk 
materiale, hvortil der er opnået adgang 
via en part til Nagoyaprotokollen.

(11) Det er vigtigt i overensstemmelse med 
Nagoyaprotokollen at slå fast, at brugen af 
genetiske ressourcer vedrører forskning i 
og udvikling af genetiske ressourcers
genetiske eller biokemiske 
sammensætning.

Or. en

Ændringsforslag 91
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der findes i øjeblikket ingen 
internationalt aftalt definition af 
"traditionel viden i tilknytning til 
genetiske ressourcer" eller indfødte og 
lokale samfunds "indehavelse" af en 
sådan viden. Det mellemstatslige udvalg i 
verdensorganisationen for intellektuel 
ejendomsret er i færd med at forhandle 
om internationale definitioner af disse 
udtryk og begreber. For at sikre 
fleksibilitet og retssikkerhed for 
ophavsmænd og brugere bør der i denne 
forordning henvises til traditionel viden i 
tilknytning til genetiske ressourcer som 
beskrevet i aftaler om deling af fordele.

udgår

Or. en

Begrundelse

Traditionel viden er en medlemsstatskompetence og bør ikke behandles i forordningen.
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Ændringsforslag 92
Anna Rosbach

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 udvise rettidig omhu 
for at sikre sig, at de har opnået adgang til 
at bruge de genetiske ressourcer 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.

Or. en

Begrundelse

Traditionel viden er en medlemsstatskompetence og bør ikke behandles i forordningen.
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Ændringsforslag 93
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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, er 
det uhensigtsmæssigt at pålægge alle 
brugere 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 bør være 
tidsbegrænset og i overensstemmelse med 
tidshorisonten for en eventuel innovation.

Or. de

Ændringsforslag 94
Esther de Lange

Forslag til forordning
Betragtning 14
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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, 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. Navnlig i tilfælde med 
efterfølgende brugere, for hvem 
forpligtelsen til rettidig omhu kun skal 
gælde i tilfælde, hvor sådanne brugere 
har opnået adgang til og bruger genetiske 
ressourcer i samme form, som den 
oprindelige bruger fik adgang til.
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.

Or. en

Ændringsforslag 95
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) En brugerudviklet bedste praksis bør 
spille en vigtig rolle i fastlæggelsen af 

(16) Brugernes specifikke valg af 
værktøjer og foranstaltninger, hvormed de 
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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, 
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.

udviser rettidig omhu, bør lettes ved 
anerkendelse af bedste praksis. 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 samt 
ledsageforanstaltninger til støtte for 
sektorspecifikke adfærdskodekser og 
standardkontraktklausuler. 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 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.

Or. en

Ændringsforslag 96
Pavel Poc

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Brugerne bør erklære, at de har udvist 
rettidig omhu, på bestemte udviklingstrin i 

(17) Brugerne bør erklære, at de har udvist 
rettidig omhu på bestemte udviklingstrin i 
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kæden af aktiviteter, som udgør brug.
Egnede udviklingstrin for sådanne 
erklæringer er ved modtagelse af offentlige
forskningsmidler, når der anmodes om 
markedsføringstilladelse for et produkt, 
som er udviklet på grundlag af genetiske 
ressourcer eller på 
markedsføringstidspunktet, hvis en 
markedsføringstilladelse ikke er påkrævet.
Det bør bemærkes, at den erklæring, der 
afgives ved anmodningen om 
markedsføringstilladelse, ikke indgår i den 
egentlige godkendelsesprocedure og rettes 
til de kompetente myndigheder, der er 
oprettet i henhold til denne forordning.

kæden af aktiviteter. Egnede udviklingstrin 
for sådanne erklæringer er ved modtagelse 
af forskningsmidler, når der ansøges om 
intellektuelle ejendomsrettigheder hos 
relevante nationale, regionale eller 
internationale institutioner, når der
anmodes om markedsføringstilladelse for 
et produkt, som er udviklet på grundlag af 
genetiske ressourcer eller på 
markedsføringstidspunktet, hvis en 
markedsføringstilladelse ikke er påkrævet.
Det bør bemærkes, at den erklæring, der 
afgives ved anmodningen om 
markedsføringstilladelse, ikke indgår i den 
egentlige godkendelsesprocedure og rettes 
til de kompetente myndigheder, der er 
oprettet i henhold til denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 97
Pavel Poc

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Indsamling af genetiske ressourcer i 
naturen foretages oftest i ikke-
erhvervsmæssigt øjemed af 
universitetsforskere eller samlere. I langt 
de fleste tilfælde og i næsten alle sektorer 
opnås adgangen til nyligt indsamlede 
genetiske ressourcer via mellemmænd, 
samlinger eller agenter, som erhverver 
genetiske ressourcer i tredjelande.

(18) Indsamling af genetiske ressourcer i 
naturen foretages af private samlere og 
virksomheder, ofte i erhvervsmæssigt 
øjemed, og af akademiske forskere eller 
videnskabelige institutioner i ikke-
erhvervsmæssigt øjemed. I langt de fleste 
tilfælde og i næsten alle sektorer opnås 
adgangen til nyligt indsamlede genetiske 
ressourcer via mellemmænd, samlinger 
eller agenter, som erhverver genetiske 
ressourcer i tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt klart at skelne mellem offentlige og private/erhvervsmæssige samlere. 
Sidstnævnte er udeladt i den oprindelige formulering, selv om de i høj grad er involveret i den 
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kommercielle udnyttelse af genetiske ressourcer.

Ændringsforslag 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Indsamling af genetiske ressourcer i 
naturen foretages oftest i ikke-
erhvervsmæssigt øjemed af 
universitetsforskere eller samlere. I langt 
de fleste tilfælde og i næsten alle sektorer 
opnås adgangen til nyligt indsamlede 
genetiske ressourcer via mellemmænd, 
samlinger eller agenter, som erhverver 
genetiske ressourcer i tredjelande.

(18) Indsamling af genetiske ressourcer i 
naturen foretages både i til kommercielle 
formål og i erhvervsmæssigt øjemed af 
virksomheder med særlig ekspertise inden 
for udforskning, høst og udvinding samt i 
ikke-erhvervsmæssigt øjemed af 
universitetsforskere eller samlere. I langt 
de fleste tilfælde og i næsten alle sektorer 
opnås adgangen til nyligt indsamlede 
genetiske ressourcer via mellemmænd, 
samlinger eller agenter, som erhverver 
genetiske ressourcer i tredjelande, både 
erhvervsmæssigt og ikke-erhversmæssigt.

Or. en

Begrundelse

Der er ifølge TRAFFIC talrige eksempler på, at (europæiske) virksomheder, der deltager i 
F&U, herunder inden for sektorerne for fødevarer, dufte og farmaceutiske produkter, direkte 
eller gennem mellemmænd, der arbejder i oprindelseslande, tilvejebringer kommercielle 
formål for indsamling af genetiske ressourcer i naturen.

Ændringsforslag 99
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Indsamling af genetiske ressourcer i 
naturen foretages oftest i ikke-
erhvervsmæssigt øjemed af 
universitetsforskere eller samlere. I langt 

(18) Indsamling af genetiske ressourcer i 
naturen foretages oftest i ikke-
erhvervsmæssigt øjemed af 
universitetsforskere eller samlere. I langt 
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de fleste tilfælde og i næsten alle sektorer 
opnås adgangen til nyligt indsamlede 
genetiske ressourcer via mellemmænd, 
samlinger eller agenter, som erhverver 
genetiske ressourcer i tredjelande.

de fleste tilfælde og i næsten alle sektorer 
opnås adgangen til nyligt indsamlede 
genetiske ressourcer via mellemmænd, 
samlinger eller agenter, som erhverver 
genetiske ressourcer i tredjelande. 
Forordningen bør sikre, at 
bestemmelserne i de gensidigt vedtagne 
vilkår om den oprindelige adgang, der er 
relevant for videregivelse til tredjemand, 
efterleves af alle de involverede parter. 
Med henblik herpå kan den efterfølgende 
brug eller kommercielle udnyttelse 
nødvendiggøre forudgående informeret 
samtykke og gensidigt vedtagne vilkår.

Or. en

Ændringsforslag 100
Pavel Poc

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 
myndigheder vil kontrollere, om en 
samling opfylder kravene for at blive 

(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 registrerede
samlinger. Derved sikres, at samlinger, der 
er opført i registret over Unionens
registrerede 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
registrerede samlinger forventes i 
betydelig grad at mindske risikoen for, at 
uretmæssigt erhvervede genetiske 
ressourcer bruges i Unionen.
Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder vil kontrollere, om en 
samling opfylder kravene for at blive 
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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.

anerkendt som Unionens registrerede
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.

Or. en

Begrundelse

Da "tilforladelig" er en meget ladet term, ville det være mere passende at anvende et mere 
neutralt ord som "registreret".

Ændringsforslag 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder bør kontrollere, at brugerne 
overholder deres forpligtelser. De 
kompetente myndigheder bør i den 
forbindelse acceptere internationalt 
anerkendte overensstemmelsescertifikater 
som bevis for, at de omfattede genetiske 
ressourcer er retmæssigt erhvervet, og at de 
gensidigt vedtagne vilkår er fastlagt. De 
kompetente myndigheder bør også føre 
register over den udførte kontrol, og de 
relevante oplysninger bør stilles til 
rådighed i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF 
af 28. januar 2003 om offentlig adgang til 
miljøoplysninger.

(20) Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder bør kontrollere, at brugerne 
overholder deres forpligtelser. De 
kompetente myndigheder bør i den 
forbindelse acceptere internationalt 
anerkendte overensstemmelsescertifikater 
som bevis for, at de omfattede genetiske 
ressourcer er retmæssigt erhvervet, og at de 
gensidigt vedtagne vilkår er fastlagt. Hvor 
et internationalt certifikat ikke er 
tilgængeligt, bør andre juridisk acceptable 
former for overholdelse betragtes som 
bevis for, at de omfattede genetiske 
ressourcer er retmæssigt erhvervet, og at 
der var fastlagt gensidigt vedtagne vilkår. 
De kompetente myndigheder bør også føre 
register over den udførte kontrol, og de 
relevante oplysninger bør stilles til 
rådighed i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF 
af 28. januar 2003 om offentlig adgang til 
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miljøoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 102
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Unionen bør gennemføre princippet 
om deling af fordele, der er fastsat i 
Nagoyaprotokollens artikel 10, i 
afventning af indførelsen af en global 
multilateral ordning som nævnt i 
protokollen. Indtil den multilaterale 
ordning om deling af fordele er på plads, 
bør der etableres en EU-fond til 
indsamling af bidragene fra deling af 
fordele, der bør anvendes til bevarelse af 
den biologiske mangfoldighed på 
verdensplan. Beføjelsen til at vedtage 
retsakter bør derfor delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde for så 
vidt angår detaljerede kriterier og regler 
for deling af fordele i situationer, hvor 
genetiske ressourcer hidrører fra 
områder, der ligger uden for 
medlemsstaternes jurisdiktion, eller 
såfremt oprindelseslandet for sådanne 
ressourcer ikke kan fastslås, eller det er 
umuligt at give eller opnå forudgående 
informeret samtykke. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
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Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 103
Anna Rosbach

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 
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 –

(28) Formålet med denne forordning er at 
mindske risikoen for, at genetiske 
ressourcer bruges uretmæssigt i Unionen 
og støtte rimelig og retfærdig deling af de 
fordele, der opstår ved brugen af 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 
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 –

Or. en

Begrundelse

Traditionel viden er en medlemsstatskompetence og bør ikke behandles i forordningen.

Ændringsforslag 104
Anna Rosbach
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

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 bestemmelserne om
adgang og deling af fordele for 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).

Or. en

Begrundelse

Nagoyaprotokollen har to søjler: søjlen vedrørende adgang til genetiske ressourcer og søjlen 
vedrørende brugernes overholdelse af kravene. Denne forordnings anvendelsesområde 
vedrører imidlertid ikke adgang og deling af fordele i sig selv, men snarere hvordan brugerne 
skal overholde de relvante bestemmelser i Nagoyaprotokollen.

Ændringsforslag 105
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

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 bestemmelserne om
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).

Or. en
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Ændringsforslag 106
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

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 bestemmelserne om 
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).

Or. en

Begrundelse

Nagoyaprotokollen har to søjler: søjlen vedrørende adgang til genetiske ressourcer og søjlen 
vedrørende brugernes overholdelse af kravene, som også fastlagt i begrundelsen i 
Kommissionens forslag. Denne forordnings anvendelsesområde vedrører imidlertid ikke 
adgang og deling af fordele i sig selv, men snarere hvordan brugerne skal overholde de 
relvante bestemmelser i Nagoyaprotokollen.

Ændringsforslag 107
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

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 

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

til genetiske ressourcer samt rimelig og 
retfærdig deling af de fordele, der opstår 
ved udnyttelsen af disse, til konventionen 
om den biologiske mangfoldighed
(Nagoyaprotokollen).

Or. de

Ændringsforslag 108
Anna Rosbach

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, 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.

Or. en

Begrundelse

Traditionel viden er en medlemsstatskompetence og bør ikke behandles i forordningen.

Ændringsforslag 109
Kriton Arsenis

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 

Denne forordning gælder for genetiske 
ressourcer tillige med traditionel viden i 
tilknytning til genetiske ressourcer, der 
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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.

opnås adgang til eller bruges i eller uden 
for oprindelseslandenes jurisdiktion, 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, samt ved 
efterfølgende anvendelser og kommerciel 
udnyttelse.

Or. en

Begrundelse

Det er en kendsgerning, at der er enorme mængder af genetiske ressourcer til rådighed uden 
for deres oprindelseslandes jurisdiktion i form af råvarer, der handles frit. Men formålet med 
udførsel af disse genetiske ressourcer er råvarehandel snarere end brug af deres egenskab af 
genetiske ressourcer. Derfor er det vigtigt at sikre, at brugen og deling af fordele ved 
genetiske ressourcer, der opnås adgang til uden for oprindelseslandets jurisdiktion, falder ind 
under denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag 110
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning gælder ikke for 
genetiske ressourcer, for hvilke adgang og 
deling af fordele styres af et særligt 
internationalt instrument, som Unionen er 
part i.

Denne forordning gælder ikke for 
genetiske ressourcer, for hvilke adgang og 
deling af fordele styres af særlige 
internationale instrumenter, som Unionen 
er part i.

Or. de

Ændringsforslag 111
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning gælder ikke for 
genetiske ressourcer, for hvilke adgang og 
deling af fordele styres af et særligt 
internationalt instrument, som Unionen er 
part i.

Denne forordning gælder ikke for 
genetiske ressourcer fra lande, der ikke 
har underskrevet Nagoyaprotokollen, og 
som ikke har lovgivning om adgang, der 
er i overensstemmelse med 
Nagoyaprotokollen. Denne forordning 
gælder heller ikke for genetiske 
ressourcer, der er tilgængelige som 
råvarer, eller for hvilke adgang og deling 
af fordele styres af et særligt internationalt 
instrument, som Unionen er part i. Der bør 
tages behørigt hensyn til nyttigt og 
relevant igangværende arbejde eller 
praksis inden for rammerne af andre 
internationale organisationer, forudsat at 
de støtter og ikke er i strid med målene i 
konventionen og denne protokol.

Or. en

Begrundelse

Forordningens anvendelsesområde bør præciseres, især med hensyn til status som råvare: 
Råvarer, der er tilgængelige gennem de normale handelskanaler uden begrænsninger bør 
fortsat være tilgængelige uden begrænsninger og derfor udtrykkeligt udelukket fra forslaget 
til forordning. Desuden bør det andet afsnit i artikel 2 i udkastet til forordning udvides, 
således at det også omfatter eventuelt igangværende arbejde eller praksis som beskrevet 
under artikel 4.3 i Nagoyaprotokollen.

Ændringsforslag 112
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som følge af agrobiodiversitetens særlige 
karakter, typiske kendetegn og problemer, 
som kræver specielle løsninger, gælder 
denne forordning ikke for genetiske 
ressourcer til fødevarer og landbrug, i det 
omfang at de er omfattet af 
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anvendelsesområdet for eksisterende eller 
fremtidige specialiserede instrumenter i 
henhold til artikel 4, 8c, 19 og 20 i 
Nagoyaprotokollen.

Or. de

Ændringsforslag 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Definition af katalog: Genetiske 
kataloger fremstilles over individer, der 
stammer fra visse arter. Det næste vigtige 
element er lokale bestande (landracer, 
økotyper, endemiske arter, sorter eller 
enddog underarter).  Genetiske kataloger 
kræver af hensyn til sporbarhed en 
objektiv stregkodemetode, der skal være 
baseret på DNA-
sekvenseringsteknologier.

Or. en

Ændringsforslag 114
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) "kommerciel udnyttelse": første 
tilgængeliggørelse af et produkt på 
Fællesskabets marked

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt med juridisk klarhed med hensyn til udtrykket "kommerciel udnyttelse". 
Den foreslåede definition er på linje med definitionen af "bringe i omsætning" i diverse EU-
lovgivning, bl.a. forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter og henholdsvis 
forordningerne vedrørende forbrugerproduktsikerhed og tilsyn med markedsførte produkter.

Ændringsforslag 115
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) Begrebet "sporbarhed": genetiske 
elementer er nødt til at blive defineret på 
molekulært niveau med tilstrækkelig høj 
detaljeringsgrad til, at deres oprindelse og 
skæbne kan fastlægges entydigt. Selv om 
en sporbarhedsprotokol kræver en korrekt 
fastlæggelse af forløb eller anvendelser i 
forbindelse med hvert element, kræver 
sporbarheden af hver genetisk enhed dens 
fingeraftryk på DNA-niveau.

Or. en

Ændringsforslag 116
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "adgang": erhvervelse af genetiske 
ressourcer eller traditionel viden i 
tilknytning til genetiske ressourcer i en 
part til Nagoyaprotokollen efter partens 
gældende love eller administrative 
bestemmelser om adgang og deling af 
fordele

4) "adgang": erhvervelse af genetiske 
ressourcer i en part til Nagoyaprotokollen 
efter partens gældende love eller 
administrative bestemmelser om adgang og 
deling af fordele
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Or. en

Begrundelse

Traditionel viden er en medlemsstatskompetence og bør ikke behandles i forordningen.

Ændringsforslag 117
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "bruger": en fysisk eller juridisk person, 
som bruger genetiske ressourcer eller 
traditionel viden i tilknytning til genetiske 
ressourcer

5) "bruger": en fysisk eller juridisk person, 
som bruger genetiske ressourcer

Or. en

Begrundelse

Traditionel viden er en medlemsstatskompetence og bør ikke behandles i forordningen.

Ændringsforslag 118
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "gensidigt aftalte vilkår": en aftale, som 
er indgået mellem en ophavsmand til 
genetiske ressourcer eller traditionel viden 
i tilknytning til genetiske ressourcer og en 
bruger af ressourcer eller viden af den art, 
og hvori der er fastsat særlige betingelser 
for rimelig og retfærdig deling af fordelene 
ved en sådan brug, og dette kan også 
omfatte yderligere betingelser og vilkår for 
brugen af ressourcer eller viden af den art

7) "gensidigt aftalte vilkår": en aftale, som 
er indgået mellem en ophavsmand til 
genetiske ressourcer og en bruger af 
ressourcer eller viden af den art, og hvori 
der er fastsat særlige betingelser for rimelig 
og retfærdig deling af fordelene ved en 
sådan brug, og dette kan også omfatte 
yderligere betingelser og vilkår for brugen 
af ressourcer eller viden af den art

Or. en
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Begrundelse

Traditionel viden er en medlemsstatskompetence og bør ikke behandles i forordningen.

Ændringsforslag 119
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "traditionel viden i tilknytning til 
genetiske ressourcer": indfødte og lokale 
samfunds indehavelse af traditionel viden, 
som er relevant for brugen af genetiske 
ressourcer, og som er beskrevet som 
sådan i de gensidigt vedtagne vilkår, der 
gælder for brugen af genetiske ressourcer 
"samling":

udgår

Or. en

Begrundelse

Traditionel viden er en medlemsstatskompetence og bør ikke behandles i forordningen.

Ændringsforslag 120
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) "uretmæssigt erhvervede genetiske 
ressourcer": genetiske ressourcer og 
traditionel viden i tilknytning til genetiske 
ressourcer, der er erhvervet i strid med 
gældende international og national 
lovgivning eller lovkrav vedrørende 
adgang og deling af fordele i 
oprindelseslandet eller gældende uskrevne 
love, protokoller og procedurer for de 
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oprindelige og lokale samfund. 

Or. en

Begrundelse

Ordlyden er i overensstemmelse med artikel 12 i Nagoyaprotokollen. Gyldig forudgående 
informeret samtykke for adgang til traditionel viden kan ikke opnås i strid med gældende 
uskrevne love, protokoller og procedurer for oprindelige folk og lokalsamfund, som skal tages 
i betragtning af de nationale myndigheder ved gennemførelsen af protokollen.

Ændringsforslag 121
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8b) "biopirateri": anvendelse eller 
efterfølgende kommerciel udnyttelse af 
uretmæssigt erhvervede genetiske 
ressourcer eller produktet, der hidrører 
fra sådanne ressourcer eller traditionel 
viden i tilknytning til genetiske ressourcer

Or. en

Ændringsforslag 122
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) "råvare": i denne forordning en 
genetisk ressource, der frit handles som 
en handelsvare 

Or. en
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Begrundelse

For at komplettere ændringsforslag 1 (artikel 2), der præciserer, at råvarer, der er 
tilgængelige gennem de normale handelskanaler uden begrænsninger fortsat bør være 
tilgængelige uden begrænsninger og derfor udtrykkeligt udelukket fra forslaget til forordning, 
foreslår vi at tilføje en definition af råvarer.

Ændringsforslag 123
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 12 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12b) "forskning og udvikling": 
undersøgelser og studier af genetiske 
ressourcers genetiske eller biokemiske 
sammensætning med det sigte at fastslå 
kendsgerninger og nå frem til 
konklusioner, herunder skabelse af 
innovation og praktiske anvendelser. 
Dette dækker ikke videnskabeligt arbejde, 
der gennemføres med henblik på 
opfyldelse af lovgivningsmæssige krav til 
sundhed og sikkerhed. 

Or. en

Begrundelse

Definitionen af forskning og udvikling bør anvendes i forbindelse med Nagoyaprotokollen. 
Der er imidlertid behov for en ekstra sætning for at undgå eventuelle fejlfortolkninger af 
definitionen eller forveksling med forsøg eller undersøgelser, der gennemføres med henblik 
på at opfylde lovgivningsmæssige krav til sikkerhed og sundhed.

Ændringsforslag 124
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Brugerne skal udvise rettidig omhu for 1. Brugerne skal udvise rettidig omhu for 
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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.

at sikre sig, at de bruger 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.

Or. en

Begrundelse

Traditionel viden er en medlemsstatskompetence og bør ikke behandles i forordningen.

Ændringsforslag 125
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Anvendelsen af uretmæssigt 
erhvervede genetiske ressourer forbydes i 
Unionen.

Or. en

Begrundelse

Den ordning for rettidig omhu, som Kommissionen fastlægger, skal ledsages af et generelt 
forbud mod ulovlig anvendelse af genetiske ressourcer. Dette vender bevisbyrden, som det 
allerede er tilfældet for ulovligt tømmer (forordning (EU) nr. 95/2010) og for IUU-fiskeri, 
hvilket letter den retslige proces og håndhævelse af de respektive kompetente nationale 
myndigheder.

Ændringsforslag 126
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den i stk. 1 omhandlede forpligtelse til 
at udvise rettidig omhu omfatter ikke 
yderligere anvendelse af et produkt, som 
er udviklet på grundlag af en oprindelig 
ressource (f.eks. en plantesort), hvis der i 
forbindelse med produktet er tale om en 
anvendelig genetisk ressource.

Or. de

Ændringsforslag 127
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I tilfælde af genetiske ressourcer, der 
hidrører fra områder, der ligger uden for 
national jurisdiktion, eller såfremt 
oprindelseslandet for sådanne ressourcer 
ikke kan fastslås, eller hvor det er umuligt 
at give eller opnå forudgående informeret 
samtykke, overlader nye brugere delingen 
af fordele til en EU-fond til indsamling af 
bidragene fra deling af fordele, der har til 
formål at bevare den biologiske 
mangfoldighed på globalt plan, indtil der 
oprettes en global multilateral ordning til 
deling af fordele, jf. Nagoyaprotokollens 
artikel 10.

Or. en

Ændringsforslag 128
Anna Rosbach
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) dato og sted, hvor der er opnået adgang 
til genetiske ressourcer og traditionel viden 
i tilknytning til sådanne ressourcer

1) dato og sted, hvor der er opnået adgang 
til genetiske ressourcer

Or. en

Begrundelse

Traditionel viden er en medlemsstatskompetence og bør ikke behandles i forordningen.

Ændringsforslag 129
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a – nr. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) det internationalt anerkendte 
overensstemmelsesertifikat, hvor der er 
opnået adgang til genetiske ressourcer fra 
parter i Nagoyaprotokollen, der har 
reguleret deres adgang til genetiske 
ressourcer i overensstemmelse med artikel 
6 i Nagoyaprotokollen, eller

Or. en

Ændringsforslag 130
Anna Rosbach

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) beskrivelse af genetiske ressourcer eller 
traditionel viden i tilknytning til sådanne 
ressourcer, der bruges, herunder 

2) beskrivelse af genetiske ressourcer, der 
bruges, herunder disponible, entydige 
identifikatorer
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disponible, entydige identifikatorer

Or. en

Begrundelse

Traditionel viden er en medlemsstatskompetence og bør ikke behandles i forordningen.

Ændringsforslag 131
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Esther de 
Lange

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 eller viden er direkte opnået

Or. de

Ændringsforslag 132
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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

Or. de

Ændringsforslag 133
Maria do Céu Patrão Neves
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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;

Or. en

Ændringsforslag 134
Pavel Poc

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;

Or. en

Begrundelse

Begrebet "tilladelse" er en del af den terminologi, der anvendes i Nagoyaprotokollen og i 
resten af forordningen. Det er derfor på sin plads at harmonisere terminologien for at undgå 
uklarhed.

Ændringsforslag 135
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

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;

Or. en
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Ændringsforslag 136
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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.

Or. de

Ændringsforslag 137
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Brugerne, der erhverver genetiske 
ressourcer fra en samling, som er opført i 
EU-registret over tilforladelige samlinger, 
jf. artikel 5, stk. 1, anses for at have udvist 
rettidig omhu med hensyn til at søge 
relevante oplysninger om adgang og deling 
af fordele for genetiske ressourcer og 
traditionel viden i tilknytning til genetiske 
ressourcer.

4. Brugerne, der erhverver genetiske 
ressourcer fra en samling, som er opført i 
EU-registret over tilforladelige samlinger, 
jf. artikel 5, stk. 1, anses for at have udvist 
rettidig omhu med hensyn til at søge 
relevante oplysninger om adgang og deling 
af fordele for genetiske ressourcer.

Or. en

Begrundelse

Traditionel viden er en medlemsstatskompetence og bør ikke behandles i forordningen.

Ændringsforslag 138
Pavel Poc
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Brugerne, der erhverver genetiske 
ressourcer fra en samling, som er opført i 
EU-registret over tilforladelige samlinger, 
jf. artikel 5, stk. 1, anses for at have udvist 
rettidig omhu med hensyn til at søge 
relevante oplysninger om adgang og deling 
af fordele for genetiske ressourcer og 
traditionel viden i tilknytning til genetiske 
ressourcer.

4. Brugerne, der erhverver genetiske 
ressourcer fra en samling, som er opført i 
EU-registret over samlinger, jf. artikel 5, 
stk. 1, anses for at have udvist rettidig 
omhu med hensyn til at søge relevante 
oplysninger om adgang og deling af 
fordele for genetiske ressourcer og 
traditionel viden i tilknytning til genetiske 
ressourcer.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget vedrørende termen "Unionens registrerede samlinger" følger af tidligere 
ændringsforslag, jf. betragtning 19.

Ændringsforslag 139
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Esther de 
Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De i stk. 1- 3 i denne artikel nævnte 
forpligtelser 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.

Or. de

Ændringsforslag 140
Sophie Auconie
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Når en genetisk ressource er blevet 
indarbejdet i en ny plantesort, der 
markedsføres, finder forpligtelserne i stk. 
1 til 3 ikke anvendelse for brugerne af 
denne nye plantesort. Forpligtelserne for 
den første bruger, der har indarbejdet den 
genetiske ressource, ophører således.

Or. fr

Begrundelse

Artikel 4 er ikke tilpasset forskning i frøsektoren. For at udvikle en ny plantesort gør 
udvælgeren brug af genetiske ressourcer (herunder kommercielt udnyttede plantesorter) og er 
dermed omfattet af denne forordning. Da udvælgernes overholdelse af protokollen allerede er 
blevet kontrolleret på tidspunktet for markedsføringen, bør dem, der anvender den 
markedsførte sort til forskningsformål, frigøres fra enhver forpligtelse.

Ændringsforslag 141
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår
Unionens tilforladelige samlinger
1. Kommissionen skal oprette og føre 
Unionens register over tilforladelige 
samlinger. Registeret skal være 
internetbaseret, lettilgængelig for 
brugerne og omfatte samlinger af 
genetiske ressourcer, der anses for at 
opfylde kriterierne for Unionens 
tilforladelige samling.
2. Hver medlemsstat skal efter anmodning 
fra en samling under dens jurisdiktion 
overveje at opføre denne samling i 
Unionens register over tilforladelige 



AM\937380DA.doc 41/71 PE513.008v01-00

DA

samlinger. Efter at have kontrolleret, at 
samlingen opfylder de kriterier, der er 
fastsat i stk. 3, skal medlemsstaten straks 
underrette Kommissionen om denne 
samlings navn, kontaktoplysninger og 
type. Kommissionen skal straks indføje de 
således modtagne oplysninger i Unionens 
register over tilforladelige samlinger.
3. For at en samling kan opføres i 
Unionens register over tilforladelige 
samlinger, skal en samlings ejer godtgøre 
sin kapacitet til:
a) at anvende standardiserede procedurer 
til at udveksle prøver af genetiske 
ressourcer og tilknyttede oplysninger med 
andre samlinger og udlevere prøver af 
genetiske ressourcer og tilknyttede 
oplysninger til tredjemand med henblik på 
dennes brug heraf
b) kun at udlevere prøver af genetiske 
ressourcer og tilknyttede oplysninger til 
tredjemand med henblik på dennes brug 
heraf sammen med dokumentation for, at 
der er opnået adgang til ressourcerne og 
oplysningerne i henhold til gældende 
lovkrav og, hvis det er relevant, gensidigt 
aftalte vilkår om en rimelig og retfærdig 
deling af fordele
c) at føre optegnelser over alle prøver af 
genetiske ressourcer og tilknyttede 
oplysninger til tredjemand med henblik på 
dennes brug heraf
d) at oprette eller bruge entydige 
identifikatorer for prøver af genetiske 
ressourcer, som udleveres til tredjemand
e) at bruge egnede sporings- og 
overvågningsredskaber til at udveksle 
prøver af genetiske ressourcer og 
tilknyttede oplysninger med andre 
samlinger.
4. 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 
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foranstaltninger, der er fastsat i stk. 3.
Medlemsstaterne underretter straks 
Kommissionen, hvis en samling inden for 
deres jurisdiktion, der er opført i 
Unionens register, ikke længere opfylder 
stk. 3.
5. Hvis der foreligger belæg for, at en 
samling, der er opført i Unionens register 
over tilforladelige samlinger, ikke 
anvender foranstaltningerne i stk. 3, skal 
den pågældende medlemsstat straks 
fastsætte afhjælpende foranstaltninger i 
dialog med ejeren af samlingen.
Kommissionen fjerner en samling fra 
Unionens register over tilforladelige 
samlinger, hvis den - navnlig på grundlag 
af oplysninger, som forelægges i medfør 
til stk. 4 - har konstateret, at en samling i 
Unionens register over tilforladelige 
samlinger har betydelige eller vedvarende 
vanskeligheder med at bringe sig i 
overensstemmelse med stk. 3.
6. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage gennemførelsesretsakter for at 
fastsætte procedurer for gennemførelsen 
af denne artikels stk. 1 til 5. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 15, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 142
Pavel Poc

Forslag til forordning
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Unionens tilforladelige samlinger Unionens registrerede samlinger

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget vedrørende termen "Unionens registrerede samlinger" følger af tidligere 
ændringsforslag, jf. betragtning 19.

Ændringsforslag 143
Pavel Poc

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen skal oprette og føre 
Unionens register over tilforladelige
samlinger. Registeret skal være 
internetbaseret, lettilgængelig for brugerne 
og omfatte samlinger af genetiske 
ressourcer, der anses for at opfylde 
kriterierne for Unionens tilforladelige
samling.

1. Kommissionen skal oprette og føre 
Unionens register over samlinger. 
Registeret skal være internetbaseret, 
lettilgængelig for brugerne og omfatte 
samlinger af genetiske ressourcer, der 
anses for at opfylde kriterierne for 
Unionens registrerede samling.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget vedrørende termen "Unionens registrerede samlinger" følger af tidligere 
ændringsforslag, jf. betragtning 19.

Ændringsforslag 144
Pavel Poc

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat skal efter anmodning 
fra en samling under dens jurisdiktion 
overveje at opføre denne samling i 
Unionens register over tilforladelige
samlinger. Efter at have kontrolleret, at 
samlingen opfylder de kriterier, der er 
fastsat i stk. 3, skal medlemsstaten straks 
underrette Kommissionen om denne 

2. Hver medlemsstat skal efter anmodning 
fra en ejer af en samling under dens 
jurisdiktion overveje at opføre denne 
samling, eller en del heraf, i Unionens 
register over samlinger. Efter at have 
kontrolleret, at samlingen opfylder de 
kriterier, der er fastsat i stk. 3, skal 
medlemsstaten straks underrette 
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samlings navn, kontaktoplysninger og type. 
Kommissionen skal straks indføje de 
således modtagne oplysninger i Unionens 
register over tilforladelige samlinger.

Kommissionen om denne samlings navn, 
kontaktoplysninger og type. 
Kommissionen skal straks indføje de 
således modtagne oplysninger i Unionens 
over registrerede samlinger.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede tilføjelse af "eller en del heraf" afspejler det faktum, at kun en meget lille del 
af de eksisterende offentlige samlinger kan opfylde kravene i forordningen om Unionens 
tilforladelige/registrerede samlinger. Ændringsforslaget vedrørende termen "Unionens 
registrerede samlinger" følger af tidligere ændringsforslag, jf. betragtning 19.

Ændringsforslag 145
Pavel Poc

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at en samling kan opføres i 
Unionens register over tilforladelige 
samlinger, skal en samlings ejer godtgøre 
sin kapacitet til:

3. For at en samling kan opføres i 
Unionens register over tilforladelige 
samlinger, skal en samlings ejer, med 
hensyn til de enheder, der er opnået 
adgang til jf. denne forordnings artikel 2,
godtgøre sin kapacitet til:

Or. en

Begrundelse

Ved at indskrænke artikels 5's anvendelsesområde på denne måde, vil kun prøver, der er 
opnået adgang til efter Nagoyaprotokollens ikrafttræden, opfylde betingelserne i artikel 4, stk. 
4. 

Ændringsforslag 146
Pavel Poc

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 1
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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 samlinger, på 
effektiv vis anvender de foranstaltninger, 
der er fastsat i stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget vedrørende termen "Unionens registrerede samlinger" følger af tidligere 
ændringsforslag, jf. betragtning 19.

Ændringsforslag 147
Pavel Poc

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der foreligger belæg for, at en 
samling, der er opført i Unionens register 
over tilforladelige samlinger, ikke 
anvender foranstaltningerne i stk. 3, skal 
den pågældende medlemsstat straks 
fastsætte afhjælpende foranstaltninger i 
dialog med ejeren af samlingen.

Hvis der foreligger belæg for, at en 
samling, der er opført i Unionens register 
over samlinger, ikke anvender 
foranstaltningerne i stk. 3, skal den 
pågældende medlemsstat straks fastsætte 
afhjælpende foranstaltninger i dialog med 
ejeren af samlingen.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget vedrørende termen "Unionens registrerede samlinger" følger af tidligere 
ændringsforslag, jf. betragtning 19.

Ændringsforslag 148
Pavel Poc

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fjerner en samling fra 
Unionens register over tilforladelige
samlinger, hvis den - navnlig på grundlag 
af oplysninger, som forelægges i medfør til 
stk. 4 - har konstateret, at en samling i 
Unionens register over tilforladelige
samlinger har betydelige eller vedvarende 
vanskeligheder med at bringe sig i 
overensstemmelse med stk. 3.

Kommissionen fjerner en samling fra 
Unionens register over samlinger, hvis den 
- navnlig på grundlag af oplysninger, som 
forelægges i medfør til stk. 4 - har 
konstateret, at en samling i Unionens 
register over samlinger har betydelige eller 
vedvarende vanskeligheder med at bringe 
sig i overensstemmelse med stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget vedrørende termen "Unionens registrerede samlinger" følger af tidligere 
ændringsforslag, jf. betragtning 19.

Ændringsforslag 149
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage gennemførelsesretsakter for at 
fastsætte procedurer for gennemførelsen af 
denne artikels stk. 1 til 5. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 15, 
stk. 2.

6. Kommissionen vedtager
gennemførelsesretsakter for at fastsætte 
procedurer for gennemførelsen af denne 
artikels stk. 1 til 5 og overvejer procedurer 
for registrering af samlinger i tredjelande, 
der opfylder kriterierne for Unionens 
tilforladelige samlinger for således at 
støtte en global gennemførelse af 
Nagoyaprotokollen.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 15, 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Forslaget vedrørende tilforladelige samlinger bør indeholde en mekanisme, der giver 



AM\937380DA.doc 47/71 PE513.008v01-00

DA

medlemsstaterne og Kommissionen mulighed for at overveje en eventuel anvendelse af dette 
element på samlinger uden for EU. Dette afspejler de partnerskaber, der eksisterer mellem 
samlinger, og vil støtte det internationale samarbejde.

Ændringsforslag 150
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage gennemførelsesretsakter for at 
fastsætte procedurer for gennemførelsen af 
denne artikels stk. 1 til 5. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 15, 
stk. 2.

6. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage gennemførelsesretsakter for at 
fastsætte procedurer for gennemførelsen af 
denne artikels stk. 1 til 5 og overveje 
procedurer for registrering af samlinger i 
tredjelande, der opfylder kriterierne for 
Unionens tilforladelige samlinger for 
således at støtte en global gennemførelse 
af Nagoyaprotokollen. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 15, 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er umiddelbart forståeligt, men kommer fra den faste repræsentation. 
De havde også to andre forslag til ændringer, men de ville have haft den virkning at udelukke 
hele landbrugssektoren. Det kan vel ikke være hensigten - især fordi jeg ikke kan være sikker 
på alle de konsekvenser, som udelukkelsen af en så stor sektor ville have. De bør i stedet få 
indarbejdet deres ændringer i Rådets forslag: så kan vi altid støtte dem ved 
trepartsforhandlingerne.

Ændringsforslag 151
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen udpeger et kontaktpunkt 3. Kommissionen udpeger et kontaktpunkt 
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for adgang og deling af fordele med ansvar 
for at formidle oplysninger til ansøgere, der 
søger om adgang til genetiske ressourcer
og traditionel viden i tilknytning til 
sådanne ressourcer i Unionen, og varetage 
kontakten til sekretariatet i konventionen 
om den biologiske mangfoldighed.

for adgang og deling af fordele med ansvar 
for at formidle oplysninger til ansøgere, der 
søger om adgang til genetiske ressourcer i 
Unionen, og varetage kontakten til 
sekretariatet i konventionen om den 
biologiske mangfoldighed.

Or. en

Begrundelse

Traditionel viden er en medlemsstatskompetence og bør ikke behandles i forordningen.

Ændringsforslag 152
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Det af Kommissionen udpegede 
kontaktpunkt jf. stk. 3, sikrer høring af 
relevante EU-organer, der er oprettet 
under, og nationale myndigheder, der er 
ansvarlige for gennemførelsen af 
forordning (EF) nr. 338/97.

Or. en

Begrundelse

Forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen 
hermed er almindelig kendt som EU-forordningen om beskyttelse af vilde dyr og planter. 
Etablering af en mekanisme til at sikre en effektiv koordinering mellem nationale 
myndigheder med ansvar for gennemførelsen af CITES og Nagoya-protokollen er afgørende 
for effektivt at imødegå både ulovlig og ikkebæredygtig handel.

Ændringsforslag 153
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
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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 
henhold til artikel 4.

1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
anmoder alle modtagere af offentlig 
forskningsstøtte, som involverer brug af 
genetiske ressourcer, om at erklære, at de 
vil udvise rettidig omhu i henhold til artikel 
4.

Or. en

Begrundelse

Traditionel viden er en medlemsstatskompetence og bør ikke behandles i forordningen.

Ændringsforslag 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
henhold til artikel 4.

1. Alle modtagere af offentlig 
forskningsstøtte, som involverer brugen af 
genetiske ressourcer og/eller af traditionel 
viden i tilknytning til genetiske ressourcer,
erklærer i forbindelse med godkendelsen 
af en sådan støtte over for den offentlige 
myndighed, der tildeler støtten, at de vil
opfylde eller har opfyldt deres 
forpligtelser i henhold til artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Brugerne skal erklære over for de 
kompetente myndigheder, der er oprettet i 
henhold til artikel 6, stk. 1, at de har 
udvist rettidig omhu i henhold til artikel 4, 
når de anmoder om 
markedsføringstilladelse for et produkt, 
som er udviklet på grundlag af genetiske 
ressourcer eller traditionel viden i 
tilknytning til sådanne ressourcer, eller på 
markedsføringstidspunktet, hvis en 
markedsføringstilladelse ikke er påkrævet.

2. Medlemsstaterne og Kommissionen 
anmoder brugere, der anmoder om 
markedsføringstilladelse for et produkt, 
som er udviklet på grundlag af genetiske 
ressourcer eller traditionel viden i 
tilknytning til sådanne ressourcer, om at 
komme med en erklæring om og 
dokumentere, at de har opfyldt 
forpligtelserne i artikel 4. De skal 
ligeledes anmode om sådanne 
oplysninger, inden produktet 
markedsføres, hvis en 
markedsføringstilladelse ikke er påkrævet.

Or. en

Ændringsforslag 156
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Brugerne skal erklære over for de 
kompetente myndigheder, der er oprettet i 
henhold til artikel 6, stk. 1, at de har udvist 
rettidig omhu i henhold til artikel 4, når de 
anmoder om markedsføringstilladelse for 
et produkt, som er udviklet på grundlag af 
genetiske ressourcer eller traditionel viden 
i tilknytning til sådanne ressourcer, eller på 
markedsføringstidspunktet, hvis en 
markedsføringstilladelse ikke er påkrævet.

2. Brugerne skal erklære over for de 
kompetente myndigheder, der er oprettet i 
henhold til artikel 6, stk. 1, at de har udvist 
rettidig omhu i henhold til artikel 4, når de 
anmoder om markedsføringstilladelse for 
et produkt, som er udviklet på grundlag af 
genetiske ressourcer eller traditionel viden 
i tilknytning til sådanne ressourcer, eller på 
markedsføringstidspunktet, hvis en 
markedsføringstilladelse ikke er påkrævet. 
Denne erklæring er ikke nødvendig, hvis 
oprindelseslandet for den anvendte 
genetiske ressource ikke kræver ”Prior 
Informed Consent” og "Mutually Agreed 
Terms” i henhold til artikel 6 i 
Nagoyaprotokollen.

Or. de
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Ændringsforslag 157
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Brugerne skal erklære over for de 
kompetente myndigheder, der er oprettet i 
henhold til artikel 6, stk. 1, at de har udvist 
rettidig omhu i henhold til artikel 4, når de 
anmoder om markedsføringstilladelse for 
et produkt, som er udviklet på grundlag af 
genetiske ressourcer eller traditionel viden 
i tilknytning til sådanne ressourcer, eller 
på markedsføringstidspunktet, hvis en 
markedsføringstilladelse ikke er påkrævet.

2. Brugerne skal erklære over for de 
kompetente myndigheder, der er oprettet i 
henhold til artikel 6, stk. 1, at de har udvist 
rettidig omhu i henhold til artikel 4, når de 
anmoder om markedsføringstilladelse for 
et produkt, som er udviklet på grundlag af 
genetiske ressourcer, eller på 
markedsføringstidspunktet, hvis en 
markedsføringstilladelse ikke er påkrævet.

Or. en

Begrundelse

Traditionel viden er en medlemsstatskompetence og bør ikke behandles i forordningen.

Ændringsforslag 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
forelægge clearingcentret for adgang og 
deling af fordele, Kommissionen og/eller 
det berørte lands kompetente 
myndigheder de oplysninger, de har 
modtaget i medfør af stk. 1 og 2.

Or. en
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Ændringsforslag 159
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pavel Poc

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Artikel 8 udgår
Bedste praksis
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.
2. Finder Kommissionen på grundlag af 
de oplysninger og den dokumentation, der 
forelægges af en sammenslutning af 
brugere, at den specifikke kombination af 
procedurer, værktøjer eller mekanismer, 
når en bruger gennemfører denne på 
effektiv vis, vil sætte brugeren i stand til at 
opfylde sine forpligtelser, jf. artikel 4 og 7, 
skal Kommissionen anerkende denne som 
bedste praksis.
3. En sammenslutning af brugere skal 
meddele Kommissionen eventuelle 
ændringer eller ajourføringer af en 
anerkendt bedste praksis, som den har 
fået anerkendt i henhold til stk. 2.
4. Hvis dokumentationen fra 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og andre kilder peger i 
retning af gentagne tilfælde, hvor 
brugere, som følger en bedste praksis, 
ikke opfylder deres forpligtelser i henhold 
til denne forordning, vil Kommissionen i 
dialog med den relevante sammenslutning 
af brugere undersøge, om de gentagne 
tilfælde af manglende overholdelse peger i 
retning af eventuelle mangler ved den 
bedste praksis.
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5. Kommissionen inddrager 
anerkendelsen af en bedste praksis, når 
den har fastslået, at ændringer af den 
bedste praksis bringer en brugers evne til 
at opfylde betingelserne i artikel 4 og 7 i 
fare, eller hvis brugeres gentagne tilfælde 
af misligholdelse kan henføres til mangler 
i praksis.
6. Kommissionen opretter og ajourfører et 
internetbaseret register over anerkendt 
bedste praksis. Dette register skal 
indeholde et afsnit med angivelse af 
bedste praksis, der er anerkendt af 
Kommissionen efter denne artikels stk. 2, 
og i et andet afsnit angives den bedste 
praksis, som er vedtaget på grundlag af 
Nagoyaprotokollens artikel 20, stk. 2.
7. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage gennemførelsesretsakter for at 
fastsætte procedurer for gennemførelsen 
af denne artikels stk. 1 til 5. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 15, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 160
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

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 
Nagoyaprotokollens artikel 20, stk. 2, 

udgår
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mindsker dette risikoen for, at denne 
bruger ikke overholder kravene.

Or. en

Ændringsforslag 161
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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 
Nagoyaprotokollens 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, hvis vigtigste 
principper fastlægges af Kommissionen i 
overensstemmelse med den i artikel 15, 
stk. 2, omhandlede procedure. 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 Nagoyaprotokollens artikel 20, stk. 2, 
mindsker dette risikoen for, at denne 
bruger ikke overholder kravene.

Or. de

Ændringsforslag 162
Maria do Céu Patrão Neves

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 

2. Tilsynet, der er nævnt i denne artikels 
stk. 1, foretages efter en regelmæssigt 
revideret plan på grundlag af en 
risikobaseret tilgang. I forbindelse med
opstillingen af en sådan risikobaseret 
tilgang skal Kommissionen fastsætte 
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bruger følger en bedste praksis, der er 
anerkendt i henhold til artikel 8, stk. 2, i 
nærværende forordning eller i henhold til 
Nagoyaprotokollens artikel 20, stk. 2, 
mindsker dette risikoen for, at denne 
bruger ikke overholder kravene.

hovedprincipperne 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 
Nagoyaprotokollens artikel 20, stk. 2, 
mindsker dette risikoen for, at denne 
bruger ikke overholder kravene.

Or. en

Ændringsforslag 163
Pavel Poc

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 
Nagoyaprotokollens 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 Nagoyaprotokollens artikel 20, stk. 2, 
mindsker dette risikoen for, at denne 
bruger ikke overholder kravene.

Or. en

Begrundelse

For at undgå forvridning på markedet inden for EU bør den risikobaserede tilgang, eller i det 
mindste principperne herfor, udvikles på en centraliseret måde af Kommissionen.
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Ændringsforslag 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der kan foretages tilsyn, når en 
kompetent myndighed er i besiddelse af 
relevante oplysninger, herunder ved 
begrundet mistanke fra tredjemands side, 
om, at en bruger ikke opfylder denne 
forordnings krav.

3. Der foretages tilsyn, når en kompetent 
myndighed er i besiddelse af relevante 
oplysninger, herunder ved begrundet 
mistanke fra tredjemands side, om, at en 
bruger ikke opfylder denne forordnings 
krav.

Or. en

Ændringsforslag 165
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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:

Or. de

Ændringsforslag 166
Maria do Céu Patrão Neves

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:

Or. en
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Ændringsforslag 167
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tilsyn på lokaliteten og herunder audit i 
marken

c) tilsyn på lokaliteten 

Or. de

Ændringsforslag 168
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De kompetente myndigheder skal 
acceptere et internationalt anerkendt 
overensstemmelsescertifikat som belæg 
for, at der er opnået adgang til den 
omhandlede genetiske ressource efter 
forudgående informeret samtykke, og at 
der er fastsat gensidigt vedtagne vilkår 
efter de gældende love eller administrative 
bestemmelser om adgang og deling af 
fordele i den part til Nagoyaprotokollen, 
som giver sit forudgående informerede 
samtykke.

5. De kompetente myndigheder skal 
acceptere et internationalt anerkendt 
overensstemmelsescertifikat som belæg 
for, at der er opnået adgang til den 
omhandlede genetiske ressource efter 
forudgående informeret samtykke, og at 
der er fastsat gensidigt vedtagne vilkår 
efter de gældende love eller administrative 
bestemmelser om adgang og deling af 
fordele i den part til Nagoyaprotokollen, 
som giver sit forudgående informerede 
samtykke. I tilfælde af at et internationalt 
anerkendt certifikat ikke er tilgængeligt, 
bør andre juridisk acceptable former for 
overholdelse betragtes som tilstrækkelig 
bevis for, at de omfattede genetiske 
ressourcer er retmæssigt erhvervet, og at 
der var fastlagt gensidigt vedtagne vilkår.

Or. en

Ændringsforslag 169
Julie Girling
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Gennemførelsesbestemmelserne vil 
fastlægge de proceduremæssige garantier 
med hensyn til procedurerne i artikel 7 og 
9 til 11. 

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med det retlige princip om retfærdig rettergang og Nagoya-protokollen er 
det vigtigt, at forordningen indeholder proceduremæssige garantier og processer, såsom 
retten til at blive hørt eller til at appellere enhver beslutning, der træffes i henhold artikel 7 
og 9 til 11, for at beskytte rettighederne for dem, der bliver reguleret, navnlig fordi 
manglende overholdelse vil resultere i effektive og afskrækkende sanktioner.

Ændringsforslag 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Brugerne skal tilbyde al nødvendig 
bistand til at fremme udførelsen af de i stk. 
1 omhandlede tilsyn og navnlig for så vidt 
angår adgang til lokaler og fremlæggelse 
af dokumentation eller optegnelser.

6. Brugerne skal tilbyde al nødvendig 
bistand til at fremme udførelsen af de i stk. 
1 omhandlede tilsyn.

Or. en

Ændringsforslag 171
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 7 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden kan medlemsstaterne afhængig af 
de afslørede manglers art straks træffe 
foreløbige foranstaltninger, herunder bl.a. 
beslaglæggelse af uretmæssigt erhvervede 
genetiske ressourcer og suspendering af 
specifikke brugsrelaterede aktiviteter.

Desuden kan medlemsstaterne afhængig af 
de afslørede manglers art straks træffe 
foreløbige foranstaltninger, herunder bl.a. 
beslaglæggelse af uretmæssigt erhvervede 
genetiske ressourcer og suspendering af 
specifikke brugsrelaterede aktiviteter. 
Disse foreløbige foranstaltninger skal 
være effektive, stå i forhold til 
overtrædelsens omfang og have en 
afskrækkende virkning.

Or. en

Begrundelse

Som fastsat i artikel 11, stk. 2, bør det præciseres, at princippet om effektive, forholdsmæssige 
og afskrækkende sanktioner også gælder for de foreløbige foranstaltninger.

Ændringsforslag 172
Pavel Poc

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden kan medlemsstaterne afhængig af 
de afslørede manglers art straks træffe 
foreløbige foranstaltninger, herunder bl.a. 
beslaglæggelse af uretmæssigt erhvervede 
genetiske ressourcer og suspendering af 
specifikke brugsrelaterede aktiviteter.

Desuden kan medlemsstaterne afhængig af 
de afslørede manglers art straks træffe 
foreløbige foranstaltninger, herunder bl.a. 
beslaglæggelse af uretmæssigt erhvervede 
genetiske ressourcer og suspendering af 
specifikke brugsrelaterede aktiviteter. 
Disse foreløbige foranstaltninger skal 
være effektive, stå i forhold til 
overtrædelsens omfang og have en 
afskrækkende virkning.

Or. en

Begrundelse

Som fastsat i artikel 11, stk. 2, i Kommissionens forslag bør det præciseres, at princippet om 
effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner også gælder for de foreløbige 



PE513.008v01-00 60/71 AM\937380DA.doc

DA

foranstaltninger.

Ændringsforslag 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden kan medlemsstaterne afhængig 
af de afslørede manglers art straks træffe 
foreløbige foranstaltninger, herunder bl.a. 
beslaglæggelse af uretmæssigt erhvervede 
genetiske ressourcer og suspendering af 
specifikke brugsrelaterede aktiviteter.

Medlemsstaterne kan afhængig af de 
afslørede manglers art straks træffe
passende foreløbige foranstaltninger, 
herunder bl.a. beslaglæggelse af 
uretmæssigt erhvervede genetiske 
ressourcer og suspendering af specifikke 
brugsrelaterede aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 174
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne giver parterne 
mulighed for i tilfælde af påståede 
overtrædelser at fremsætte påstande eller 
appellere de afgørelser, der træffes i 
henhold til artikel 7 og 9.

Or. en

Ændringsforslag 175
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2
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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 udveksler 
oplysninger om organiseringen af deres 
tilsynssystemer for så vidt angår 
overvågningen af brugernes overholdelse 
af nærværende forordning og om
alvorlige mangler, der er konstateret ved 
hjælp af de i artikel 9, stk. 4, og artikel 10, 
stk. 1, omhandlede tilsyn, og om de i 
henhold til artikel 11 typer af pålagte 
sanktioner, med andre medlemsstaters 
kompetente myndigheder og 
Kommissionen.

Or. de

Ændringsforslag 176
Maria do Céu Patrão Neves

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 udveksler 
oplysninger om organiseringen af deres 
tilsynssystemer for så vidt angår 
overvågningen af brugernes overholdelse 
af nærværende forordning og om
alvorlige mangler, der er konstateret ved 
hjælp af de i artikel 9, stk. 1, omhandlede 
tilsyn, og om de typer af sanktioner, der 
pålægges i henhold til artikel 11, med 
andre medlemsstaters kompetente 
myndigheder og Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 177
Pavel Poc
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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 udveksler 
oplysninger om organiseringen af deres 
tilsynssystemer for at overvåge brugernes 
overholdelse af nærværende forordning 
og om alvorlige mangler, der er konstateret
ved hjælp af de i artikel 9, stk. 1, 
omhandlede tilsyn, og om de typer af 
sanktioner, der pålægges i henhold til 
artikel 11, med andre medlemsstaters 
kompetente myndigheder og 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

For at sikre et harmoniseret tilsynssystem i hele Den Europæiske Union, og i videst muligt 
omfang med tredjelande, bør de kompetente myndigheder engagere sig i dialog og 
samarbejde med henblik på at udveksle bedste praksis vedrørende tilrettelæggelsen af 
tilsynet.

Ændringsforslag 178
Anna Rosbach

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. 

Or. en

Begrundelse

Traditionel viden er en medlemsstatskompetence og bør ikke behandles i forordningen.
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Ændringsforslag 179
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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 bestemmelser om adgang til 
deres genetiske ressourcer, gennemfører 
først en konsekvensanalyse af disse 
bestemmelser og forelægger resultatet af 
analysen for EU-platformen til 
behandling i henhold til proceduren i stk. 
5 i denne artikel.

Or. de

Ændringsforslag 180
Maria do Céu Patrão Neves

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 bestemmelser om adgang til 
deres genetiske ressourcer, gennemfører 
først en konsekvensanalyse af disse 
bestemmelser og forelægger resultatet af 
analysen for EU-platformen til 
behandling i henhold til proceduren i stk. 
5 i denne artikel.

Or. en
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Ændringsforslag 181
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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 
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.

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

Or. de

Ændringsforslag 182
Maria do Céu Patrão Neves

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 
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.

2. EU-platformen skal bidrage til at 
strømline adgangsforholdene på EU-plan 
ved at drøfte beslægtede områder, herunder 
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 
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forpligtelser, når de kompetente 
myndigheder ikke besvarer anmodninger 
om adgang.

Or. en

Ændringsforslag 183
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa). oprette et katalog over tilgængelige 
og originale genetiske ressourcer fra hver 
medlemsstat i overensstemmelse med 
artikel 7 i konventionen om den 
biologiske mangfoldighed. Målet vil være 
at få et bedre kendskab til biologisk 
mangfoldighed. Samtidig vil de støtte 
tredjelande i at udvikle et katalog over 
deres genetiske ressourcer med henblik på 
at forbedre gennemsigtigheden for så vidt 
angår adgangen til genetiske ressourcer

Or. en

Begrundelse

Støtte til tredjelande kan bestå af teknisk bistand, udveksling af viden og midler, hvis det 
skønnes nødvendigt.

Ændringsforslag 184
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) bestræbe sig på at sikre, at fonden, 
når den oprettes i henhold til 
konventionen om den biologiske 
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mangfoldighed, eller enhver anden fond, 
som oprettes til samme formål, er trådt i 
drift, vil tilvejebringe midler til 
finansiering af forskning og til etablering 
af kataloger over genetiske ressourcer

Or. es

Ændringsforslag 185
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) støtte udvikling og brug af 
omkostningseffektive 
kommunikationsværktøjer og -systemer til 
støtte for overvågning og sporing af 
samlingers og brugeres brug af genetiske 
ressourcer og traditionel viden i 
tilknytning til genetiske ressourcer

c) støtte udvikling og brug af 
omkostningseffektive
kommunikationsværktøjer og -systemer til 
støtte for overvågning og sporing af 
samlingers og brugeres brug af genetiske 
ressourcer

Or. en

Begrundelse

Traditionel viden er en medlemsstatskompetence og bør ikke behandles i forordningen.

Ændringsforslag 186
Kriton Arsenis

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 
rapporterne og erfaringerne med 
anvendelsen af forordningen. I sin 

3. Hvert 5. år efter, at Kommissionen har 
forelagt sin første rapport, gennemgår 
Kommissionen denne forordnings 
virkemåde og effektivitet ud fra 
rapporterne og erfaringerne med 
anvendelsen af forordningen. I sine 
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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.

rapporter analyserer Kommissionen
navnlig:

a) de administrative følger for offentlige 
forskningsinstitutioner, små og 
mellemstore virksomheder og 
mikrovirksomheder

b) behovet for at revidere gennemførelsen 
af bestemmelserne i denne forordning 
vedrørende traditionel viden i tilknytning 
til genetiske ressourcer i lyset af 
udviklingen i andre relevante 
internationale organisationer, herunder 
bl.a. verdensorganisationen for 
intellektuel ejendomsret, forudsat at de 
ikke strider mod målene i denne 
forordning, konventionen om den 
biologiske mangfoldighed og 
Nagoyaprotokollen
c) behovet for yderligere foranstaltninger 
på EU-niveau om adgang til genetiske 
ressourcer og traditionel viden i tilknytning 
til genetiske ressourcer med henblik på en 
fuld gennemføresel af oprindelige og 
lokale samfunds rettigheder i 
overensstemmelse med artikel 5.2, 6.2, 7 
og 12 i Nagoyaprotokollen.

Or. en

Ændringsforslag 187
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

forelagt sin første rapport, gennemgår 
Kommissionen denne forordnings 
virkemåde og effektivitet ud fra 
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.

Or. en

Begrundelse

Traditionel viden er en medlemsstatskompetence og bør ikke behandles i forordningen.

Ændringsforslag 188
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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 
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.

3. Hvert 10. år efter, at Kommissionen har 
forelagt sin første rapport, gennemgår 
Kommissionen denne forordnings 
virkemåde og effektivitet ud fra 
rapporterne og erfaringerne med 
anvendelsen af forordningen. I sin 
rapportering skal Kommissionen bl.a. 
overveje de administrative følger for
bestemte 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.



AM\937380DA.doc 69/71 PE513.008v01-00

DA

Or. de

Ændringsforslag 189
Maria do Céu Patrão Neves

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 
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.

3. Hvert 10. år efter, at Kommissionen har 
forelagt sin første rapport, gennemgår 
Kommissionen denne forordnings 
virkemåde og effektivitet ud fra 
rapporterne og erfaringerne med 
anvendelsen af forordningen. I sin 
rapportering skal Kommissionen bl.a. 
overveje de administrative følger for 
bestemte 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.

Or. en

Ændringsforslag 190
Pavel Poc

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 
rapporterne og erfaringerne med 
anvendelsen af forordningen. I sin 
rapportering skal Kommissionen bl.a. 

3. Hvert 10. år efter, at Kommissionen har 
forelagt sin første rapport, gennemgår 
Kommissionen denne forordnings 
virkemåde og effektivitet ud fra 
rapporterne og erfaringerne med 
anvendelsen af forordningen. I sin 
rapportering skal Kommissionen bl.a. 
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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.

overveje de administrative følger for 
bestemte 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.

Or. en

Begrundelse

Da forordningens virkninger kan variere fra sektor til sektor afhængigt af den måde, hvorpå 
de forskellige sektorer arbejder og udvikler sig over tid, bør Kommissionen også være 
forpligtet til at måle virkningerne for bestemte sektorer. Yderligere bør parterne i henhold til 
Nagoyaprotokollens artikel 8(c) tage særligt hensyn til betydningen af genetiske ressourcer 
for fødevarer og landbrug, når de gennemfører protokollen i deres lovgivning.

Ændringsforslag 191
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Ændring af direktiv 2008/99/EF

Med virkning fra ...* ændres Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/99/EF af 19. november 2008 om 
strafferetlig beskyttelse af miljøet1 som 
følger:
(1) I artikel 3 tilføjes følgende nr.:
"j) Uretmæssigt erhvervede genetiske 
ressourcer"
(2) I bilag A tilføjes følgende led:
" – Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. …/2013 af …  om 
adgang til genetiske ressourcer samt 
rimelig og retfærdig deling af de fordele, 
der opstår ved udnyttelsen af disse 
ressourcer, i Unionen".
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__________________
1 EUT L 328, 6.12.2008, s. 28.
EUT: et år efter denne forordnings 
ikrafttrædelsesdato.

Or. en


