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Amendement 77
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De Europese Unie erkent de 
onderlinge afhankelijkheid van alle 
landen ten aanzien van genetische 
rijkdommen voor voedsel en landbouw 
alsook het specifieke karakter daarvan en 
het belang ervan voor het bereiken van 
wereldwijde voedselzekerheid en voor 
duurzame ontwikkeling van de landbouw 
in de context van armoedebestrijding en 
klimaatverandering, en is zich bewust van 
de fundamentele rol van het 
Internationaal Verdrag inzake 
plantgenetische rijkdommen voor voedsel 
en landbouw en de FAO-commissie 
genetische rijkdommen voor voedsel en 
landbouw in dit verband.

Or. en

Motivering

De relevantie voor voedselzekerheid van genetische rijkdommen voor voedsel en landbouw en 
het belang daarvan voor aanpassing aan de klimaatverandering moeten in de verordening 
worden genoemd.

Amendement 78
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Het is een erkende praktijk om alle 
plantgenetische rijkdommen voor voedsel 
en landbouw in te ruilen voor onderzoek, 
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veredeling en scholing krachtens de 
bepalingen en voorwaarden van de 
modelovereenkomst inzake overdracht 
van materiaal die is ingesteld onder het 
Internationaal Verdrag inzake 
plantgenetische rijkdommen voor voeding 
en landbouw zoals vastgesteld in het 
memorandum van overeenstemming voor 
de instelling van het geïntegreerde 
systeem voor een Europese genenbank 
(AEGIS); overeenkomstig artikel 4, lid 3 
van het protocol wordt erkend dat deze 
praktijk de doelstellingen van het verdrag 
en het protocol steunt en niet 
tegenspreekt.

Or. en

Amendement 79
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid voor de praktische 
uitvoering van maatregelen om inheemse 
en plaatselijke gemeenschappen te 
beschermen in regelingen inzake toegang 
en batenverdeling blijft aan de lidstaten 
en hun rechtbanken.

Or. en

Motivering

Traditionele kennis valt onder de bevoegdheid van de lidstaten en moet in de verordening niet 
aan de orde worden gesteld.

Amendement 80
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Niet-monetaire voordelen moeten ten minste worden genoemd in de overwegingen, aangezien 
ze deel uitmaken van het Protocol van Nagoya (artikel 5). De toevoeging van "elke" voor 
"daaropvolgende verhandeling" moet aanduiden dat verhandeling geen onvermijdelijk 
bijverschijnsel van de toepassing is (en in feite veel minder gebruikelijk is dan het niet-
commerciële toepassing).

Amendement 81
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het Protocol van Nagoya inzake 
toegang tot genetische rijkdommen en de 
eerlijke en billijke verdeling van voordelen 
voortvloeiende uit hun gebruik, gevoegd 
bij het Verdrag inzake biologische 

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

diversiteit (het Protocol van Nagoya), is 
een internationaal verdrag dat op 29 
oktober 2010 is goedgekeurd door de 
partijen bij het verdrag. Het Protocol van 
Nagoya specificeert de algemene regels 
inzake toegang en batenverdeling van het 
verdrag voor het gebruik van genetische 
rijkdommen en traditionele kennis in 
verband met genetische rijkdommen.

Or. en

Motivering

Zoals ook al wordt aangeduid in artikel 3 van het Protocol van Nagoya legt het protocol 
artikel 15 van het Verdrag inzake biologische diversiteit ten uitvoer en kan het derhalve de 
algemene regels vervat in dit artikel van het verdrag niet uitbreiden.

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 83
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 84
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

genetische rijkdommen en traditionele 
kennis in verband met genetische 
rijkdommen.

Or. en

Motivering

Zoals ook al wordt aangeduid in artikel 3 van het Protocol van Nagoya legt het protocol 
artikel 15 van het Verdrag inzake biologische diversiteit ten uitvoer en kan het derhalve de 
algemene regels vervat in dat artikel niet uitbreiden.

Amendement 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Ongeoorloofde verwerving van 
genetische rijkdommen, of ongeoorloofde 
toepassing of daaropvolgende 
verhandeling van op die rijkdommen 
gebaseerde producten of traditionele 
kennis dienaangaande moet worden 
verboden.

Or. en

Motivering

De passende zorgvuldigheid die de Commissie instelt, moet gepaard gaan met een algemeen 
verbod op het illegale gebruik van genetische rijkdommen. Dit keert de bewijslast om, zoals 
ook geldt voor illegaal hout (Verordening (EU) nr. 995/2010) en voor IOO-visserij, waarmee 
de justitiële procedures en de handhaving door de respectieve bevoegde nationale autoriteiten 
worden vergemakkelijkt.

Amendement 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) Ongeoorloofde verwerving van 
genetische rijkdommen, of ongeoorloofde 
toepassing of daaropvolgende 
verhandeling van op die rijkdommen 
gebaseerde producten of traditionele 
kennis dienaangaande wordt 
onderworpen aan strafrechtelijke sancties 
overeenkomstig Richtlijn 2008/99/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
19 november 2008 inzake de bescherming 
van het milieu door middel van het 
strafrecht1.
__________________
1 PB L 328 van 6.12.2008, blz. 28.

Or. en

Motivering

Het verbod moet gepaard gaan met voldoende afschrikwekkende sancties. Het voorstel van de 
Commissie laat dit volledig over aan het oordeel van de lidstaten; er wordt niet voorzien in 
strafrechtelijke sancties, maar alleen in boetes, stillegging van de activiteit en inbeslagneming 
van de genetische rijkdommen.

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het is belangrijk om, overeenkomstig 
het Protocol van Nagoya, te definiëren dat 
het gebruik van genetische rijkdommen 
betrekking heeft op onderzoek en 
ontwikkeling met betrekking tot de 
genetische of biochemische samenstelling 
van monsters van genetisch materiaal, 
met inbegrip van onderzoek en 
ontwikkeling met betrekking tot 
geïsoleerde verbindingen die zijn 

(11) Het is belangrijk om, overeenkomstig 
het Protocol van Nagoya, te definiëren dat 
het gebruik van genetische rijkdommen 
betrekking heeft op onderzoek en 
ontwikkeling met betrekking tot de 
genetische of biochemische samenstelling 
van genetische rijkdommen.
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geëxtraheerd uit genetische materiaal dat 
verkregen is binnen de jurisdictie van een 
partij bij het Protocol van Nagoya.

Or. de

Amendement 88
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het is belangrijk om, overeenkomstig 
het Protocol van Nagoya, te definiëren dat 
het gebruik van genetische rijkdommen 
betrekking heeft op onderzoek en 
ontwikkeling met betrekking tot de 
genetische of biochemische samenstelling 
van monsters van genetisch materiaal, 
met inbegrip van onderzoek en 
ontwikkeling met betrekking tot 
geïsoleerde verbindingen die zijn 
geëxtraheerd uit genetische materiaal dat 
verkregen is binnen de jurisdictie van een 
partij bij het Protocol van Nagoya.

(11) Het is belangrijk om, overeenkomstig 
het Protocol van Nagoya, te definiëren dat 
het gebruik van genetische rijkdommen 
betrekking heeft op onderzoek en 
ontwikkeling met betrekking tot de 
genetische of biochemische samenstelling 
van genetische rijkdommen.

Or. en

Amendement 89
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het is belangrijk om, overeenkomstig 
het Protocol van Nagoya, te definiëren dat 
het gebruik van genetische rijkdommen 
betrekking heeft op onderzoek en 
ontwikkeling met betrekking tot de 
genetische of biochemische samenstelling 

(11) Het is belangrijk om, overeenkomstig 
het Protocol van Nagoya, te definiëren dat 
de toepassing van genetische rijkdommen 
betrekking heeft op onderzoek en 
ontwikkeling met betrekking tot de 
genetische of biochemische samenstelling 
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van monsters van genetisch materiaal, 
met inbegrip van onderzoek en 
ontwikkeling met betrekking tot 
geïsoleerde verbindingen die zijn 
geëxtraheerd uit genetische materiaal dat 
verkregen is binnen de jurisdictie van een 
partij bij het Protocol van Nagoya.

van genetische rijkdommen.

Or. en

Motivering

De onduidelijke definitie van "gebruik/toepassing" zoals gegeven in artikel 3, lid 6 laat 
gevaarlijk veel ruimte over voor interpretatie. De definitie van "toepassing" uit het Protocol 
van Nagoya zal worden gebruikt en een consequent gebruik van de term moet worden 
gegarandeerd. Deze overweging moet de definitie van "gebruik van genetische rijkdommen"
overeenkomstig artikel 3 van de verordening weerspiegelen om misleidende interpretatie te 
voorkomen en om in overeenstemming te zijn met de definitie van "toepassing" zoals gebruikt 
overeenkomstig artikel 2 van het Protocol van Nagoya.

Amendement 90
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het is belangrijk om, overeenkomstig 
het Protocol van Nagoya, te definiëren dat 
het gebruik van genetische rijkdommen 
betrekking heeft op onderzoek en 
ontwikkeling met betrekking tot de 
genetische of biochemische samenstelling 
van monsters van genetisch materiaal, 
met inbegrip van onderzoek en 
ontwikkeling met betrekking tot 
geïsoleerde verbindingen die zijn 
geëxtraheerd uit genetische materiaal dat 
verkregen is binnen de jurisdictie van een 
partij bij het Protocol van Nagoya.

(11) Het is belangrijk om, overeenkomstig 
het Protocol van Nagoya, te definiëren dat 
de toepassing van genetische rijkdommen 
betrekking heeft op onderzoek en 
ontwikkeling met betrekking tot de 
genetische of biochemische samenstelling 
van genetische rijkdommen.

Or. en
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Amendement 91
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Momenteel is er geen internationaal 
overeengekomen definitie van 
"traditionele kennis in verband met 
genetische rijkdommen" of van het 
"berusten van" zulke kennis bij een 
inheemse of plaatselijke gemeenschap. In 
het intergouvernementeel comité van de 
Wereldorganisatie voor de intellectuele 
eigendom wordt onderhandeld over 
internationale definities van deze termen 
en begrippen. Om flexibiliteit en 
rechtszekerheid te waarborgen voor 
verstrekkers en gebruikers moet deze 
verordening daarom verwijzen naar de 
traditionele kennis in verband met 
genetische rijkdommen zoals beschreven 
in overeenkomsten inzake batenverdeling.

Schrappen

Or. en

Motivering

Traditionele kennis valt onder de bevoegdheid van de lidstaten en moet in de verordening niet 
aan de orde worden gesteld.

Amendement 92
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Met het oog op een doeltreffende 
tenuitvoerlegging van het Protocol van 
Nagoya moeten alle gebruikers van 
genetische rijkdommen en van traditionele 
kennis in verband met zulke rijkdommen

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

acht te nemen om te verzekeren dat de 
toegang tot de gebruikte genetische 
rijkdommen is verkregen overeenkomstig 
de toepasselijke wettelijke vereisten en om 
te waarborgen dat de voordelen, indien van 
toepassing, worden gedeeld. Gelet op de 
verscheidenheid aan gebruikers binnen de 
Unie is het echter niet passend alle 
gebruikers te verplichten dezelfde 
maatregelen ter inachtneming van de 
passende zorgvuldigheid te treffen. 
Daarom moeten slechts 
minimumkenmerken voor 
zorgvuldigheidsmaatregelen worden 
vastgesteld. De specifieke keuzes van de 
gebruikers inzake de instrumenten en 
maatregelen om de passende 
zorgvuldigheid in acht te nemen, moeten 
worden ondersteund door de erkenning van 
beste praktijken alsook door aanvullende 
maatregelen ter ondersteuning van 
sectorspecifieke gedragscodes, 
modelcontractclausules en richtsnoeren, 
teneinde de rechtszekerheid te verhogen en 
de kosten te verlagen. De verplichting voor 
gebruikers om informatie met betrekking 
tot toegang en batenverdeling te bewaren, 
moet van beperkte duur zijn, 
overeenkomstig de tijd die nodig is voor 
een mogelijke innovatie.

Or. en

Motivering

Traditionele kennis valt onder de bevoegdheid van de lidstaten en moet in de verordening niet 
aan de orde worden gesteld.

Amendement 93
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) Met het oog op een doeltreffende 
tenuitvoerlegging van het Protocol van 
Nagoya moeten alle gebruikers van 
genetische rijkdommen en van traditionele 
kennis in verband met zulke rijkdommen 
ertoe worden verplicht de passende 
zorgvuldigheid in acht te nemen om te 
verzekeren dat de toegang tot de gebruikte 
genetische rijkdommen en de traditionele 
kennis dienaangaande is verkregen 
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke 
vereisten en om te waarborgen dat de 
voordelen, indien van toepassing, worden 
gedeeld. Gelet op de verscheidenheid aan 
gebruikers binnen de Unie is het echter niet 
passend alle gebruikers te verplichten 
dezelfde maatregelen ter inachtneming van 
de passende zorgvuldigheid te treffen. Dit 
geldt met name voor de latere gebruikers
waarbij de verplichting om de passende 
zorgvuldigheid in acht te nemen, alleen 
zou moeten gelden indien die gebruikers 
toegang hebben tot en gebruik maken van 
genetische rijkdommen op de wijze 
waarop de eerste gebruiker er 
oorspronkelijk toegang tot had. De 
verplichting voor gebruikers om informatie 
met betrekking tot toegang en 
batenverdeling te bewaren, moet van 
beperkte duur zijn, overeenkomstig de tijd 
die nodig is voor een mogelijke innovatie.

Or. de

Amendement 94
Esther de Lange
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Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) Met het oog op een doeltreffende 
tenuitvoerlegging van het Protocol van 
Nagoya moeten alle gebruikers van 
genetische rijkdommen en van traditionele 
kennis in verband met zulke rijkdommen 
ertoe worden verplicht de passende 
zorgvuldigheid in acht te nemen om te 
verzekeren dat de toegang tot de gebruikte 
genetische rijkdommen en de traditionele 
kennis dienaangaande is verkregen 
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke 
vereisten en om te waarborgen dat de 
voordelen, indien van toepassing, worden 
gedeeld. Gelet op de verscheidenheid aan 
gebruikers binnen de Unie is het echter niet 
passend alle gebruikers te verplichten 
dezelfde maatregelen ter inachtneming van 
de passende zorgvuldigheid te treffen. 
Daarom moeten slechts 
minimumkenmerken voor 
zorgvuldigheidsmaatregelen worden 
vastgesteld. Met name in het geval van 
latere gebruikers voor wie de verplichting 
om de passende zorgvuldigheid in acht te 
nemen alleen zou moeten gelden indien 
die gebruikers toegang hebben tot en 
gebruik maken van genetische 
rijkdommen in de vorm waarin de eerste 
gebruiker er oorspronkelijk toegang tot 
had. De verplichting voor gebruikers om 
informatie met betrekking tot toegang en 
batenverdeling te bewaren, moet van 
beperkte duur zijn, overeenkomstig de tijd 
die nodig is voor een mogelijke innovatie.

Or. en
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Amendement 95
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 96
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De gebruikers moeten op vastgestelde 
punten in de keten van activiteiten die
samen het gebruik vormen, aangeven dat 
zij de passende zorgvuldigheid in acht 
hebben genomen. Passende punten voor 
zulke verklaringen zijn de ontvangst van
openbare middelen voor onderzoek, het 
verzoek om marktgoedkeuring van een op 
basis van genetische rijkdommen 
ontwikkeld product of, indien geen 
marktgoedkeuring vereist is, het tijdstip 
van de marktintroductie. Er zij op gewezen 
dat de verklaring die wordt gedaan bij het 
verzoek om marktgoedkeuring geen deel 
uitmaakt van de eigenlijk 
goedkeuringsprocedure en wordt gericht 
tot de krachtens deze verordening 
aangewezen bevoegde autoriteiten.

(17) De gebruikers moeten op vastgestelde 
punten in de keten van activiteiten 
aangeven dat zij de passende 
zorgvuldigheid in acht hebben genomen. 
Passende punten voor zulke verklaringen 
zijn de ontvangst van middelen voor 
onderzoek, bij het aanvragen van 
intellectuele-eigendomsrechten bij de 
hiervoor bevoegde nationale, regionale of 
internationale autoriteiten, het verzoek 
om marktgoedkeuring van een op basis van 
genetische rijkdommen ontwikkeld product 
of, indien geen marktgoedkeuring vereist 
is, het tijdstip van de marktintroductie. Er 
zij op gewezen dat de verklaring die wordt 
gedaan bij het verzoek om 
marktgoedkeuring geen deel uitmaakt van 
de eigenlijk goedkeuringsprocedure en 
wordt gericht tot de krachtens deze 
verordening aangewezen bevoegde 
autoriteiten.

Or. en

Amendement 97
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het vergaren van genetische 
rijkdommen in het wild gebeurt meestal

(18) Het vergaren van genetische 
rijkdommen in het wild gebeurt door 
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voor niet-commerciële doeleinden door 
aan universiteiten verbonden
onderzoekers of verzamelaars. In het 
overgrote deel van de gevallen en in 
nagenoeg alle sectoren wordt toegang tot 
onlangs vergaarde genetische rijkdommen 
verkregen via tussenpersonen, collecties of 
actoren die genetische rijkdommen in 
derde landen verwerven.

particuliere verzamelaars en bedrijven, 
vaak met commerciële doeleinden, en door 
academische onderzoekers of 
wetenschappelijke instellingen met niet-
commerciële doeleinden. In het overgrote 
deel van de gevallen en in nagenoeg alle 
sectoren wordt toegang tot onlangs 
vergaarde genetische rijkdommen 
verkregen via tussenpersonen, collecties of 
actoren die genetische rijkdommen in 
derde landen verwerven.

Or. en

Motivering

Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen publieke en 
particuliere/commerciële verzamelaars; de laatste groep wordt in de oorspronkelijke 
formulering over het hoofd gezien, hoewel zij degenen zijn die een aanzienlijke rol spelen in 
de commerciële toepassing van genetische rijkdommen.

Amendement 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het vergaren van genetische 
rijkdommen in het wild gebeurt meestal
voor niet-commerciële doeleinden door aan 
universiteiten verbonden onderzoekers of 
verzamelaars. In het overgrote deel van de 
gevallen en in nagenoeg alle sectoren 
wordt toegang tot onlangs vergaarde 
genetische rijkdommen verkregen via 
tussenpersonen, collecties of actoren die 
genetische rijkdommen in derde landen 
verwerven.

(18) Het vergaren van genetische 
rijkdommen in het wild gebeurt zowel voor 
commerciële doeleinden en uit 
commercieel oogmerk door 
ondernemingen met specifieke 
deskundigheid op het gebied van 
exploratie, verwerving en winning, als 
voor niet-commerciële doeleinden door aan 
universiteiten gebonden onderzoekers of 
verzamelaars. In het overgrote deel van de 
gevallen en in nagenoeg alle sectoren 
wordt toegang tot onlangs vergaarde 
genetische rijkdommen verkregen via 
tussenpersonen, collecties of actoren die 
genetische rijkdommen in derde landen 
verwerven voor zowel commerciële als 
niet-commerciële doeleinden.
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Or. en

Motivering

Er bestaan volgens TRAFFIC verschillende voorbeelden van (Europese) bedrijven op het 
gebied van R&D, met inbegrip van de levensmiddelen- en parfumindustrie en de 
farmaceutische sector, die rechtstreeks of door middel van tussenpersonen werkzaam zijn in 
oorsprongslanden die commerciële doeleinden verstrekken voor de verzameling van 
genetische rijkdommen in het wild.

Amendement 99
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het vergaren van genetische 
rijkdommen in het wild gebeurt meestal 
voor niet-commerciële doeleinden door aan 
universiteiten verbonden onderzoekers of 
verzamelaars. In het overgrote deel van de 
gevallen en in nagenoeg alle sectoren 
wordt toegang tot onlangs vergaarde 
genetische rijkdommen verkregen via 
tussenpersonen, collecties of actoren die 
genetische rijkdommen in derde landen 
verwerven.

(18) Het vergaren van genetische 
rijkdommen in het wild gebeurt meestal 
voor niet-commerciële doeleinden door aan 
universiteiten verbonden onderzoekers of 
verzamelaars. In het overgrote deel van de 
gevallen en in nagenoeg alle sectoren 
wordt toegang tot onlangs vergaarde 
genetische rijkdommen verkregen via 
tussenpersonen, collecties of actoren die 
genetische rijkdommen in derde landen 
verwerven. Met deze verordening moet 
worden gewaarborgd dat de bepalingen 
inzake onderling overeengekomen 
voorwaarden voor de eerste toegang, die 
van belang zijn voor overdrachten aan 
derden door alle betrokken partijen 
worden nageleefd. Hiertoe zijn voor 
daaropvolgend gebruik of verhandeling 
ook voorafgaande geïnformeerde 
toestemming en onderling 
overeengekomen voorwaarden vereist.

Or. en

Amendement 100
Pavel Poc
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Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Aangezien "vertrouwde" een zeer beladen term is, verdient een neutralere term als 
"geregistreerde" de voorkeur.
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Amendement 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten moeten controleren of gebruikers 
hun verplichtingen nakomen. In dat 
verband moeten de bevoegde autoriteiten 
internationaal erkende certificaten van 
naleving aanvaarden als bewijs dat de 
desbetreffende genetische rijkdommen 
legaal zijn verkregen en er onderling 
overeengekomen voorwaarden zijn 
vastgesteld. De bevoegde autoriteiten 
moeten ook documentatie van de verrichte 
controles bewaren en de desbetreffende 
informatie moet toegankelijk worden 
gemaakt overeenkomstig Richtlijn 
2003/4/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 28 januari 2003 inzake de 
toegang van het publiek tot milieu-
informatie.13

(20) De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten moeten controleren of gebruikers 
hun verplichtingen nakomen. In dat 
verband moeten de bevoegde autoriteiten 
internationaal erkende certificaten van 
naleving aanvaarden als bewijs dat de 
desbetreffende genetische rijkdommen 
legaal zijn verkregen en er onderling 
overeengekomen voorwaarden zijn 
vastgesteld. Wanneer er geen 
internationaal certificaat voorhanden is, 
dienen andere wettig aanvaardbare 
vormen van naleving te worden 
beschouwd als bewijs dat de betreffende 
genetische rijkdommen legaal verworven 
zijn en dat onderling overeengekomen 
voorwaarden zijn aangegaan. De 
bevoegde autoriteiten moeten ook 
documentatie van de verrichte controles 
bewaren en de desbetreffende informatie 
moet toegankelijk worden gemaakt 
overeenkomstig Richtlijn 2003/4/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
28 januari 2003 inzake de toegang van het 
publiek tot milieu-informatie.13

Or. en

Amendement 102
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Het beginsel van batenverdeling 
als verankerd in artikel 10 van het 
Protocol van Nagoya moet door de Unie 
worden uitgevoerd in afwachting van de 
instelling van een wereldwijd 
multilateraal mechanisme als voorzien in 
het protocol. Zolang er nog geen 
wereldwijd multilateraal 
batenverdelingsmechanisme voorhanden 
is, moet er een Europees fonds voor 
batenverdeling in het leven worden 
geroepen om bijdragen voor 
batenverdeling in te zamelen en 
vervolgens te besteden aan de
instandhouding van biologische diversiteit 
wereldwijd. Daartoe moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen ten aanzien 
van gedetailleerde criteria en regels voor 
batenverdeling in situaties waarin 
genetische rijkdommen afkomstig zijn uit 
gebieden die buiten de jurisdictie van de 
lidstaten vallen, waarin het land van 
herkomst van zulke rijkdommen niet kan 
worden vastgesteld, of waarin het niet 
mogelijk is voorafgaande geïnformeerde 
toestemming te verlenen of te verkrijgen. 
Het is van groot belang dat de Commissie 
bij de voorbereiding passend overleg 
pleegt, onder meer met deskundigen. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en
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Amendement 103
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Traditionele kennis valt onder de bevoegdheid van de lidstaten en moet in de verordening niet 
aan de orde worden gesteld.

Amendement 104
Anna Rosbach
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het Protocol van Nagoya heeft twee pijlers: maatregelen inzake toegang en maatregelen 
inzake naleving door gebruikers. Het toepassingsgebied van deze verordening betreft echter 
niet toegang en batenverdeling als zodanig, maar gaat meer over hoe gebruikers de ter zake 
doende bepalingen zoals neergelegd in het Protocol van Nagoya naleven.

Amendement 105
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 106
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het Protocol van Nagoya heeft twee pijlers: maatregelen inzake toegang en maatregelen 
inzake naleving door gebruikers, zoals ook uiteengezet in de toelichting bij het voorstel van de 
Commissie. Het toepassingsgebied van deze verordening betreft echter niet toegang en 
batenverdeling als zodanig, maar gaat meer over hoe gebruikers de ter zake doende 
bepalingen zoals neergelegd in het Protocol van Nagoya naleven.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening stelt regels inzake 
toegang en batenverdeling vast voor 
genetische rijkdommen en traditionele 
kennis in verband met genetische 
rijkdommen, overeenkomstig de 

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

bepalingen van het Protocol van Nagoya 
inzake toegang tot genetische rijkdommen 
en de eerlijke en billijke verdeling van 
voordelen voortvloeiende uit hun gebruik, 
gevoegd bij het Verdrag inzake biologische 
diversiteit (het Protocol van Nagoya).

Or. de

Amendement 108
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Traditionele kennis valt onder de bevoegdheid van de lidstaten en moet in de verordening niet 
aan de orde worden gesteld.

Amendement 109
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze verordening is van toepassing op 
genetische rijkdommen en op de 
traditionele kennis in verband met 
genetische rijkdommen waartoe toegang 
wordt verschaft of die binnen of buiten de 
rechtspraak van de oorsprongslanden 
worden toegepast na de inwerkingtreding 
van het Protocol van Nagoya voor de Unie. 
Zij is eveneens van toepassing op de 
voordelen die voortvloeien uit de 
toepassing van zulke genetische 
rijkdommen en op de traditionele kennis in 
verband met genetische rijkdommen, 
alsook de daaropvolgende toepassingen 
en verhandeling.

Or. en

Motivering

Het is een feit dat grote hoeveelheden genetische rijkdommen buiten de rechtspraak van hun 
oorsprongslanden beschikbaar zijn in de vorm van grondstoffen die vrij verhandeld worden. 
De uitvoer van deze genetische rijkdommen is echter meer bestemd voor handel in 
grondstoffen dan de toepassing daarvan als genetische rijkdommen. Er moet daarom 
gewaarborgd worden dat de toepassing en de batenverdeling van genetische rijkdommen 
waartoe toegang wordt verschaft buiten de rechtspraak van hun oorsprongsland onder het 
toepassingsgebied van deze verordening vallen.

Amendement 110
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is niet van toepassing op 
genetische rijkdommen waarvan de 
toegang en batenverdeling worden 
geregeld middels een specifiek 
internationaal instrument waarbij de Unie 
partij is.

Deze verordening is niet van toepassing op 
genetische rijkdommen waarvan de 
toegang en batenverdeling worden 
geregeld middels specifieke internationale 
instrumenten waarbij de Unie partij is.
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Or. de

Amendement 111
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is niet van toepassing op 
genetische rijkdommen waarvan de 
toegang en batenverdeling worden 
geregeld middels een specifiek 
internationaal instrument waarbij de Unie 
partij is.

Deze verordening is niet van toepassing op 
genetische rijkdommen uit landen die het 
Protocol van Nagoya niet hebben 
ondertekend en die geen wet inzake 
toegang overeenkomstig de eisen van het 
Protocol van Nagoya hebben ingesteld. 
Deze verordening is ook niet van 
toepassing op genetische rijkdommen die 
beschikbaar zijn als grondstoffen of
waarvan de toegang en batenverdeling 
worden geregeld middels een specifiek 
internationaal instrument waarbij de Unie 
partij is. Er dient passende aandacht te 
worden besteed aan nuttige en relevante 
lopende werkzaamheden of usances door 
andere internationale organisaties, mits 
deze de doelstellingen van het verdrag en 
van dit protocol ondersteunen en daarmee 
niet in strijd zijn.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van de verordening moet worden verduidelijkt, met name wat betreft 
de status van grondstoffen: grondstoffen die zonder enige beperking beschikbaar zijn in de 
gewone handelskanalen moeten zonder beperkingen beschikbaar blijven en derhalve 
uitdrukkelijk worden uitgesloten van het voorstel voor een verordening. Daarnaast moet het 
tweede lid van artikel 2 van het voorstel voor een verordening worden uitgebreid zodat ook 
lopende werkzaamheden of usances zoals omschreven in artikel 4, lid 3 van het Protocol van 
Nagoya worden bestreken.

Amendement 112
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vanwege de bijzondere aard van de 
biodiversiteit in de landbouw, haar 
typische kenmerken en problemen die 
bijzondere oplossingen vereisen, is deze 
verordening niet van toepassing op 
genetische rijkdommen voor voeding en 
landbouw, mits deze binnen de 
werkingssfeer van bestaande of 
toekomstige gespecialiseerde
instrumenten vallen als bedoeld in artikel 
4, artikel 8c en artikelen 19 en 20 van het 
Protocol van Nagoya.

Or. de

Amendement 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Definitie van "catalogus": 
genetische catalogi bestaan uit individuen 
die tot een bepaalde soort behoren. Het 
volgende belangrijke onderdeel zijn lokale 
populaties (landrassen, ecotypen, 
endemieën, varianten of zelfs 
ondersoorten). Met het oog op 
traceerbaarheid is voor genetische 
catalogi een onbevooroordeelde 
streepjescodemethode vereist die 
gebaseerd is op DNA-
sequentietechnologie.

Or. en
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Amendement 114
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) "verhandeling": het voor het eerst 
in de Gemeenschap op de markt brengen 
van een product.

Or. en

Motivering

De onzekerheid over de term "verhandeling" moet worden weggenomen; de voorgestelde 
definitie is in overeenstemming met de definitie van "marktintroductie" in verschillende 
stukken van de EU-wetgeving, zoals Verordening (EG) nr. 1223/2009 betreffende cosmetische 
producten, en de voorstellen voor verordeningen inzake respectievelijk de veiligheid van 
consumentenproducten en markttoezicht op producten.

Amendement 115
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Het concept "traceerbaarheid": 
genetische onderdelen moeten op 
moleculair niveau worden omschreven, 
met voldoende precisie om de oorsprong 
en bestemming eenduidig te kunnen 
vaststellen. Hoewel een protocol voor 
traceerbaarheid een adequate vastlegging 
van het feitenverloop of het gebruik van 
alle onderdelen vereist, is de identificatie 
op DNA-niveau noodzakelijk voor de 
traceerbaarheid van alle genetische 
entiteiten.

Or. en
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Amendement 116
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "toegang": de verwerving van 
genetische rijkdommen of van traditionele 
kennis in verband met genetische 
rijkdommen binnen de jurisdictie van een 
partij bij het Protocol van Nagoya 
overeenkomstig de toepasselijke interne 
wetgeving inzake toegang en 
batenverdeling of de regelgevingseisen van 
die partij;

(4) "toegang": de verwerving van 
genetische rijkdommen binnen de 
jurisdictie van een partij bij het Protocol 
van Nagoya overeenkomstig de 
toepasselijke interne wetgeving inzake 
toegang en batenverdeling of de 
regelgevingseisen van die partij;

Or. en

Motivering

Traditionele kennis valt onder de bevoegdheid van de lidstaten en moet in de verordening niet 
aan de orde worden gesteld.

Amendement 117
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "gebruiker": een natuurlijke of 
rechtspersoon die genetische rijkdommen 
of traditionele kennis in verband met 
genetische rijkdommen gebruikt;

(5) "gebruiker": een natuurlijke of 
rechtspersoon die genetische rijkdommen 
gebruikt;

Or. en

Motivering

Traditionele kennis valt onder de bevoegdheid van de lidstaten en moet in de verordening niet 
aan de orde worden gesteld.
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Amendement 118
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "onderling overeengekomen 
voorwaarden": de contractuele regeling 
gesloten tussen een verstrekker van 
genetische rijkdommen of traditionele 
kennis in verband met genetische 
rijkdommen en een gebruiker van zulke 
rijkdommen of zulke kennis, waarin de 
specifieke voorwaarden zijn vastgesteld 
voor de eerlijke en billijke verdeling van de 
baten die voortvloeien uit zulk gebruik, en 
die ook extra voorwaarden voor het 
gebruik van zulke rijkdommen of zulke 
kennis kan bevatten.

(7) "onderling overeengekomen 
voorwaarden": de contractuele regeling 
gesloten tussen een verstrekker van 
genetische rijkdommen en een gebruiker 
van zulke rijkdommen of zulke kennis, 
waarin de specifieke voorwaarden zijn 
vastgesteld voor de eerlijke en billijke 
verdeling van de baten die voortvloeien uit 
zulk gebruik, en die ook extra voorwaarden 
voor het gebruik van zulke rijkdommen of 
zulke kennis kan bevatten.

Or. en

Motivering

Traditionele kennis valt onder de bevoegdheid van de lidstaten en moet in de verordening niet 
aan de orde worden gesteld.

Amendement 119
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "traditionele kennis in verband met 
genetische rijkdommen": bij een 
inheemse of plaatselijke gemeenschap 
berustende traditionele kennis die 
relevant is voor het gebruik van 
genetische rijkdommen en die als 
dusdanig wordt beschreven in de 
onderling overeengekomen voorwaarden 
welke van toepassing zijn op het gebruik 

Schrappen
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van genetische rijkdommen;

Or. en

Motivering

Traditionele kennis valt onder de bevoegdheid van de lidstaten en moet in de verordening niet 
aan de orde worden gesteld.

Amendement 120
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) "illegaal verworven genetische 
rijkdommen": genetische rijkdommen en 
traditionele kennis in verband met 
genetische rijkdommen die zijn verworven 
in strijd met de toepasselijke 
internationale en nationale wetgeving of 
de regelgevingseisen voor toegang en 
batenverdeling in het oorsprongsland, of 
het toepasselijke gewoonterecht, de 
protocollen en procedures van inheemse 
en plaatselijke gemeenschappen.

Or. en

Motivering

De formulering is in overeenstemming met artikel 12 van het Protocol van Nagoya. Geldige 
voorafgaande geïnformeerde toestemming voor toegang tot traditionele kennis kan niet 
worden verkregen in strijd met het toepasselijke gewoonterecht, de protocollen en procedures 
van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen die in aanmerking moeten worden 
genomen door de nationale autoriteiten bij de tenuitvoerlegging van het protocol.

Amendement 121
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 8 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) "biopiraterij": het gebruiken of 
vervolgens verhandelen van illegaal 
verkregen biologische rijkdommen of 
daarvan afgeleide producten of daarmee 
verband houdende traditionele kennis.

Or. en

Amendement 122
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) "grondstof": voor de doeleinden 
van deze verordening een genetische 
rijkdom die vrij verhandeld wordt als 
handelsproduct.

Or. en

Motivering

In aanvulling op amendement 1 (artikel 2), waarin wordt verduidelijkt dat grondstoffen die 
zonder enige beperking beschikbaar zijn in de gewone handelskanalen zonder beperkingen 
beschikbaar moeten blijven en derhalve uitdrukkelijk van het voorstel voor een verordening 
moeten worden uitgesloten, stellen wij voor om een definitie van "grondstof" toe te voegen.

Amendement 123
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) "onderzoek en ontwikkeling": het 
bestuderen van de genetische of 
biochemische samenstelling van 
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genetische rijkdommen om feiten vast te 
stellen en conclusies te trekken, met 
inbegrip van de totstandbrenging van 
innovaties en praktische toepassingen. Dit 
is niet van toepassing op wetenschappelijk 
werk dat wordt uitgevoerd voor naleving 
van regelgevingseisen op het gebied van 
gezondheid en veiligheid.

Or. en

Motivering

De definitie van "onderzoek en ontwikkeling" moet in de context van het Protocol van Nagoya 
worden gebruikt. Er moet echter een zin worden toegevoegd ter voorkoming van eventuele 
foutieve interpretaties van de definitie, of verwarring met tests of studies die zijn uitgevoerd 
om te voldoen aan regelgevingseisen op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Amendement 124
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Traditionele kennis valt onder de bevoegdheid van de lidstaten en moet in de verordening niet 
aan de orde worden gesteld.

Amendement 125
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Illegaal verworven genetische 
rijkdommen worden verboden in de Unie.

Or. en

Motivering

De passende zorgvuldigheid die de Commissie instelt, moet gepaard gaan met een algemeen 
verbod op het illegale gebruik van genetische rijkdommen. Dit keert de bewijslast om, zoals 
ook geldt voor illegaal hout (Verordening (EU) nr. 95/2010) en voor IOO-visserij, waarmee 
de justitiële procedures en de handhaving door de respectieve bevoegde nationale autoriteiten 
worden vergemakkelijkt.

Amendement 126
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in lid 1 genoemde 
zorgvuldigheidsplicht geldt niet voor het 
verdere gebruik van uit oorspronkelijke 
rijkdommen ontwikkelde producten 
(bijvoorbeeld plantenrassen), mits het in 
het geval van de producten gaat om 
bruikbare genetische rijkdommen.

Or. de
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Amendement 127
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Als genetische rijkdommen 
afkomstig zijn uit gebieden die buiten de 
nationale jurisdicties vallen, als het land 
van herkomst niet kan worden vastgesteld, 
of als het niet mogelijk is voorafgaande 
geïnformeerde toestemming te verlenen of 
te verkrijgen, moeten nieuwe gebruikers 
de verdeling van de baten toewijzen aan 
een Europees fonds voor batenverdeling, 
dat gewijd is aan de instandhouding van 
biologische diversiteit wereldwijd, totdat 
er op grond van artikel 10 van het 
Protocol van Nagoya een mondiaal 
multilateraal batenverdelingsmechanisme 
wordt ingesteld.

Or. en

Amendement 128
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 4– lid 2 – letter a – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) datum en plaats van de toegang tot de 
genetische rijkdommen en traditionele 
kennis in verband met zulke rijkdommen;

(1) datum en plaats van de toegang tot de 
genetische rijkdommen;

Or. en

Motivering

Traditionele kennis valt onder de bevoegdheid van de lidstaten en moet in de verordening niet 
aan de orde worden gesteld.
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Amendement 129
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het internationaal erkende 
certificaat van naleving, in geval van 
genetische rijkdommen die verkregen zijn 
van partijen bij het Protocol van Nagoya 
die toegang tot hun genetische 
rijkdommen hebben gereglementeerd in 
overeenstemming met artikel 6 van het 
Protocol van Nagoya, of,

Or. en

Amendement 130
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 4– lid 2 – letter a – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) de beschrijving van de gebruikte 
genetische rijkdommen of traditionele 
kennis in verband met zulke rijkdommen, 
met inbegrip van de beschikbare 
eenduidige identificatienummers;

(2) de beschrijving van de gebruikte 
genetische rijkdommen, met inbegrip van 
de beschikbare eenduidige 
identificatienummers;

Or. en

Motivering

Traditionele kennis valt onder de bevoegdheid van de lidstaten en moet in de verordening niet 
aan de orde worden gesteld.

Amendement 131
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Esther de 
Lange
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 133
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 4– lid 2 – letter a – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en



PE513.008v01-00 40/75 AM\937380NL.doc

NL

Amendement 134
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 4– lid 2 – letter a – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De term "vergunning" is de terminologie die zowel in het Protocol van Nagoya als in de 
verordening zelf wordt gebruikt. Daarom is het dienstig om de terminologie te harmoniseren 
om verwarring te voorkomen.

Amendement 135
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 4– lid 2 – letter a – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 136
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een passende toegangsvergunning te 
verkrijgen, onderling overeengekomen 

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

voorwaarden vast te stellen, indien blijkt 
dat de toegang niet in overeenstemming 
was met de toepasselijke wetgeving inzake 
toegang en batenverdeling of de 
toepasselijke regelgevingseisen.

Or. de

Amendement 137
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Van gebruikers die genetische 
rijkdommen verwerven uit een collectie die 
is opgenomen in het register van door de 
Unie vertrouwde collecties als bedoeld in 
artikel 5, lid 1, wordt verondersteld dat zij 
de passende zorgvuldigheid in acht hebben 
genomen bij het inwinnen van informatie 
inzake toegang en batenverdeling met 
betrekking tot genetische rijkdommen en 
traditionele kennis in verband met 
genetische rijkdommen.

4. Van gebruikers die genetische 
rijkdommen verwerven uit een collectie die 
is opgenomen in het register van door de 
Unie vertrouwde collecties als bedoeld in 
artikel 5, lid 1, wordt verondersteld dat zij 
de passende zorgvuldigheid in acht hebben 
genomen bij het inwinnen van informatie 
inzake toegang en batenverdeling met 
betrekking tot genetische rijkdommen.

Or. en

Motivering

Traditionele kennis valt onder de bevoegdheid van de lidstaten en moet in de verordening niet 
aan de orde worden gesteld.

Amendement 138
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Van gebruikers die genetische 
rijkdommen verwerven uit een collectie die 
is opgenomen in het register van door de 
Unie vertrouwde collecties als bedoeld in 
artikel 5, lid 1, wordt verondersteld dat zij 
de passende zorgvuldigheid in acht hebben 
genomen bij het inwinnen van informatie 
inzake toegang en batenverdeling met 
betrekking tot genetische rijkdommen en 
traditionele kennis in verband met 
genetische rijkdommen.

4. Van gebruikers die genetische 
rijkdommen verwerven uit een collectie die 
is opgenomen in het uniale register van 
collecties als bedoeld in artikel 5, lid 1, 
wordt verondersteld dat zij de passende 
zorgvuldigheid in acht hebben genomen bij 
het inwinnen van informatie inzake 
toegang en batenverdeling met betrekking 
tot genetische rijkdommen en traditionele 
kennis in verband met genetische 
rijkdommen.

Or. en

Motivering

De voorgestelde wijziging naar de term "door de Unie geregistreerde collecties" volgt 
eerdere amendementen zoals voorgesteld in overweging 19.

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De in de leden 1 t/m 3 van dit artikel 
bedoelde verplichting geldt alleen voor 
latere gebruikers indien die gebruikers 
toegang hebben tot en gebruik maken van 
genetische rijkdommen op de wijze 
waarop de eerste gebruiker er 
oorspronkelijk toegang tot had.

Or. de

Amendement 140
Sophie Auconie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer een genetische hulpbron 
in een in de handel gebracht nieuw 
plantenras is opgenomen, zijn de in de 
leden 1 tot en met 3 bedoelde 
verplichtingen niet van toepassing voor de 
gebruikers van dit nieuwe plantenras. De 
verplichtingen van de eerste gebruiker die 
de genetische hulpbron in het nieuwe 
plantenras heeft opgenomen, worden dan 
opgeheven. 

Or. fr

Motivering

Artikel 4 is niet aangepast aan onderzoek in de sector zaaizaad. Om een nieuw plantenras te 
ontwikkelen, gebruiken kwekers genetische hulpbronnen (waaronder in de handel gebrachte 
plantenrassen), waardoor zij aan deze verordening zijn onderworpen. Aangezien de naleving 
van het protocol door de kwekers al op het moment waarop het plantenras in de handel is 
gebracht, is gecontroleerd, moeten degenen die het in de handel gebrachte ras voor 
onderzoeksdoeleinden gebruiken van alle verplichtingen worden vrijgesteld.

Amendement 141
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Schrappen
Door de Unie vertrouwde collecties
1. De Commissie legt een uniaal register 
van vertrouwde collecties aan. Het 
register is internetondersteund en 
gemakkelijk toegankelijk voor gebruikers 
en bevat de collecties van genetische 
rijkdommen waarvan is vastgesteld dat zij 
voldoen aan de criteria voor opneming als 
een door de Unie vertrouwde collectie.
2. Op verzoek van een collectie onder zijn 
jurisdictie overweegt elke lidstaat de 
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opneming van deze collectie in het uniale 
register van vertrouwde collecties. Na te 
hebben geverifieerd dat de collectie 
voldoet aan de criteria van lid 3, stelt de 
lidstaat de Commissie onverwijld in 
kennis van de naam, de contactgegevens 
en het type van de collectie. De Commissie 
neemt de aldus ontvangen informatie 
onverwijld op in het uniale register van
vertrouwde collecties.
3. Met het oog op de opneming van een 
collectie in het uniale register van 
vertrouwde collecties, levert de eigenaar 
van een collectie het bewijs van zijn 
capaciteit om:
(a) gestandaardiseerde procedures toe te 
passen voor het uitwisselen van monsters 
van genetische rijkdommen en 
gerelateerde informatie met andere 
collecties en voor het verstrekken van 
monsters van genetische rijkdommen en 
gerelateerde informatie aan derden met 
het oog op het gebruik ervan;
(b) genetische rijkdommen en 
gerelateerde informatie slechts aan 
derden te verstrekken met het oog op het 
gebruik ervan voor zover deze vergezeld 
gaan van documentatie waaruit blijkt dat 
de toegang tot de rijkdommen en de 
informatie is verkregen overeenkomstig 
de toepasselijke wettelijke vereisten en, 
indien van toepassing, de onderling 
overeengekomen voorwaarden voor 
eerlijke en billijke batenverdeling;
(c) een register bij te houden van alle 
monsters van genetische rijkdommen en 
gerelateerde informatie die aan derden 
worden verstrekt met het oog op het 
gebruik ervan;
(d) eenduidige identificatienummers voor 
genetische rijkdommen die aan derden 
worden verstrekt, aan te maken of te 
gebruiken;
(e) passende instrumenten voor tracering 
en monitoring te gebruiken voor het 
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uitwisselen van monsters van genetische 
rijkdommen en gerelateerde informatie 
met andere collecties.
4. De lidstaten verifiëren regelmatig dat 
elke collectie onder hun jurisdictie die in 
het uniale register van vertrouwde 
collecties is opgenomen, de in lid 3 
bedoelde maatregelen daadwerkelijk 
toepast.
Indien een collectie onder hun jurisdictie 
die in het uniale register is opgenomen 
niet meer aan lid 3 voldoet, stellen de 
lidstaten de Commissie hiervan onverwijld 
in kennis.
5. Wanneer er bewijzen zijn dat een in het 
uniale register van vertrouwde collecties 
opgenomen collectie de in lid 3 bedoelde 
maatregelen niet toepast, stelt de 
betrokken lidstaat in samenspraak met de 
eigenaar van de collectie in kwestie 
onverwijld correctieve maatregelen vast.
De Commissie schrapt een collectie uit het 
uniale register van vertrouwde collecties 
indien zij, met name op basis van uit 
hoofde van lid 4 verstrekte informatie, 
heeft geconstateerd dat een in het uniale 
register van vertrouwde collecties 
opgenomen collectie ernstige of 
aanhoudende moeilijkheden ondervindt 
om te voldoen aan lid 3.
6. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om uitvoeringshandelingen aan 
te nemen om de procedures ter uitvoering 
van de leden 1 tot en met 5 vast te stellen. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
15, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 142
Pavel Poc
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door de Unie vertrouwde collecties Door de Unie geregistreerde collecties

Or. en

Motivering

De voorgestelde wijziging naar de term "door de Unie geregistreerde collecties" volgt 
eerdere amendementen zoals voorgesteld in overweging 19.

Amendement 143
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie legt een uniaal register 
van vertrouwde collecties aan. Het register 
is internetondersteund en gemakkelijk 
toegankelijk voor gebruikers en bevat de 
collecties van genetische rijkdommen 
waarvan is vastgesteld dat zij voldoen aan 
de criteria voor opneming als een door de 
Unie vertrouwde collectie.

1. De Commissie legt een uniaal register 
van collecties aan. Het register is 
internetondersteund en gemakkelijk 
toegankelijk voor gebruikers en bevat de 
collecties van genetische rijkdommen 
waarvan is vastgesteld dat zij voldoen aan 
de criteria voor opneming als een door de 
Unie geregistreerde collectie.

Or. en

Motivering

De voorgestelde wijziging naar de term "door de Unie geregistreerde collecties" volgt 
eerdere amendementen zoals voorgesteld in overweging 19.

Amendement 144
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op verzoek van een collectie onder zijn 
jurisdictie overweegt elke lidstaat de 
opneming van deze collectie in het uniale 
register van vertrouwde collecties. Na te 
hebben geverifieerd dat de collectie 
voldoet aan de criteria van lid 3, stelt de 
lidstaat de Commissie onverwijld in kennis 
van de naam, de contactgegevens en het 
type van de collectie. De Commissie neemt 
de aldus ontvangen informatie onverwijld 
op in het uniale register van vertrouwde
collecties.

2. Op verzoek van een collectiehouder
onder zijn jurisdictie overweegt elke 
lidstaat de opneming van deze collectie of 
een deel daarvan in het uniale register van 
collecties. Na te hebben geverifieerd dat de 
collectie voldoet aan de criteria van lid 3, 
stelt de lidstaat de Commissie onverwijld 
in kennis van de naam, de contactgegevens 
en het type van de collectie. De Commissie 
neemt de aldus ontvangen informatie 
onverwijld op in de door de Unie
geregistreerde collecties.

Or. en

Motivering

De voorgestelde toevoeging van "of een deel daarvan" weerspiegelt het feit dat slecht een 
heel klein deel van de bestaande openbare collecties kan voldoen aan de eisen zoals 
uiteengezet in de verordening voor door de Unie vertrouwde/geregistreerde collecties. De 
voorgestelde wijziging naar de term "door de Unie geregistreerde collecties" volgt eerdere 
amendementen zoals voorgesteld in overweging 19.

Amendement 145
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Met het oog op de opneming van een 
collectie in het uniale register van 
vertrouwde collecties, levert de eigenaar 
van een collectie het bewijs van zijn 
capaciteit om:

3. Met het oog op de opneming van een 
collectie in het uniale register van 
vertrouwde collecties, levert de eigenaar 
van een collectie met betrekking tot 
monsters waartoe toegang wordt verschaft 
overeenkomstig artikel 2 van deze 
verordening het bewijs van zijn capaciteit 
om:

Or. en
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Motivering

Door de dekking van artikel 5 in deze zin te beperken, zouden alleen monsters waartoe 
toegang wordt verschaft na de inwerkingtreding van het Protocol van Nagoya de bepalingen 
van artikel 4, lid naleven.

Amendement 146
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De voorgestelde wijziging naar de term "door de Unie geregistreerde collecties" volgt 
eerdere amendementen zoals voorgesteld in overweging 19.

Amendement 147
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer er bewijzen zijn dat een in het 
uniale register van vertrouwde collecties 
opgenomen collectie de in lid 3 bedoelde 
maatregelen niet toepast, stelt de betrokken 
lidstaat in samenspraak met de eigenaar 
van de collectie in kwestie onverwijld 
correctieve maatregelen vast.

Wanneer er bewijzen zijn dat een in het 
uniale register van collecties opgenomen 
collectie de in lid 3 bedoelde maatregelen 
niet toepast, stelt de betrokken lidstaat in 
samenspraak met de eigenaar van de 
collectie in kwestie onverwijld correctieve 
maatregelen vast.

Or. en
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Motivering

De voorgestelde wijziging naar de term "door de Unie geregistreerde collecties" volgt 
eerdere amendementen zoals voorgesteld in overweging 19.

Amendement 148
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie schrapt een collectie uit het 
uniale register van vertrouwde collecties 
indien zij, met name op basis van uit 
hoofde van lid 4 verstrekte informatie, 
heeft geconstateerd dat een in het uniale 
register van vertrouwde collecties 
opgenomen collectie ernstige of 
aanhoudende moeilijkheden ondervindt om 
te voldoen aan lid 3.

De Commissie schrapt een collectie uit het 
uniale register van collecties indien zij, met 
name op basis van uit hoofde van lid 4 
verstrekte informatie, heeft geconstateerd 
dat een in het uniale register van collecties 
opgenomen collectie ernstige of 
aanhoudende moeilijkheden ondervindt om 
te voldoen aan lid 3.

Or. en

Motivering

De voorgestelde wijziging naar de term "door de Unie geregistreerde collecties" volgt 
eerdere amendementen zoals voorgesteld in overweging 19.

Amendement 149
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om uitvoeringshandelingen aan te 
nemen om de procedures ter uitvoering 
van de leden 1 tot en met 5 vast te stellen.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 

6. De Commissie neemt 
uitvoeringshandelingen aan om de 
procedures ter uitvoering van de leden 1 tot 
en met 5 van dit artikel vast te stellen, 
alsook om procedures in overweging te 
nemen voor de registratie van collecties 
die zich in derde landen bevinden en 
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15, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. voldoen aan de criteria voor door de Unie 
vertrouwde collecties, en om zo de 
wereldwijde tenuitvoerlegging van het 
Protocol van Nagoya te steunen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de onderzoeksprocedure 
van artikel 15, lid 2.

Or. en

Motivering

In het voorstel voor vertrouwde collecties moet een mechanisme worden omgenomen om de 
lidstaten en de Commissie toe te staan de mogelijke toepassing van dit element voor collecties 
buiten de EU in aanmerking te nemen. Dit weerspiegelt de partnerschappen die bestaan 
tussen collecties en komt de internationale samenwerking ten goede.

Amendement 150
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om uitvoeringshandelingen aan te 
nemen om de procedures ter uitvoering van 
de leden 1 tot en met 5 vast te stellen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 15, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

6. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om uitvoeringshandelingen aan te 
nemen om de procedures ter uitvoering van 
de leden 1 tot en met 5 van dit artikel vast 
te stellen, alsook om te overwegen 
procedures voor de registratie van 
collecties die zich in derde landen 
bevinden en voldoen aan de criteria voor 
door de Unie vertrouwde collecties voor te 
stellen, en om zo de wereldwijde 
tenuitvoerlegging van het Protocol van 
Nagoya te steunen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 15, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

Dit AM legt zich zelf uit, maar komt van de PV. Ze hadden nog twee andere amendementen, 
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maar zonderen daarmee de hele landbouwsector uit. Dat lijkt me nou ook weer niet de 
bedoeling. Zeker omdat ik de gevolgen niet kan overzien van het uitzonderen van zo een grote 
sector. Het lijkt me meer wat voor ze om in de Raadsvoorstellen te krijgen dan kunnen we het 
altijd nog steunen in trialoog.

Amendement 151
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wijst een contactpunt 
voor toegang en batenverdeling aan dat 
verantwoordelijk is voor het verstrekken 
van informatie aan aanvragers die zich 
toegang willen verschaffen tot genetische 
rijkdommen en traditionele kennis in 
verband met zulke rijkdommen in de Unie 
en voor het onderhouden van contacten 
met het secretariaat van het Verdrag inzake 
biologische diversiteit.

3. De Commissie wijst een contactpunt 
voor toegang en batenverdeling aan dat 
verantwoordelijk is voor het verstrekken 
van informatie aan aanvragers die zich 
toegang willen verschaffen tot genetische 
rijkdommen in de Unie en voor het 
onderhouden van contacten met het 
secretariaat van het Verdrag inzake 
biologische diversiteit.

Or. en

Motivering

Traditionele kennis valt onder de bevoegdheid van de lidstaten en moet in de verordening niet 
aan de orde worden gesteld.

Amendement 152
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het in lid 3 door de Commissie 
aangewezen contactpunt zorgt voor 
raadpleging van de bevoegde organen van 
de Unie vallend onder, en nationale 
autoriteiten die Verordening (EG) nr. 
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338/97 uitvoeren.

Or. en

Motivering

Verordening (EG) nr. 338/97 "inzake de bescherming van in het wild levende dier- en 
plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer", staat bekend als de EU-
verordening inzake de handel in wilde dieren en planten. Om zowel de illegale als de 
onduurzame handel op doeltreffende wijze aan te pakken, is het cruciaal om een mechanisme 
in te stellen dat een doeltreffende coördinatie garandeert tussen de nationale autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van de CITES-overeenkomst en het Protocol 
van Nagoya.

Amendement 153
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Traditionele kennis valt onder de bevoegdheid van de lidstaten en moet in de verordening niet 
aan de orde worden gesteld.

Amendement 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Alle ontvangers van openbare middelen 
voor onderzoek dat betrekking heeft op de 
toepassing van genetische rijkdommen 
en/of van traditionele kennis in verband 
met genetische rijkdommen verklaren, na 
goedkeuring van zulke middelen, aan de 
financieringsautoriteit dat zij aan hun 
verplichtingen krachtens artikel 4 zullen
voldoen of hebben voldaan.

Or. en

Amendement 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de indiening van het verzoek om 
marktgoedkeuring voor een product dat is 
ontwikkeld op basis van genetische 
rijkdommen of traditionele kennis in 
verband met zulke rijkdommen of, 
wanneer marktgoedkeuring niet vereist is, 
op het ogenblik van de marktintroductie 
verklaren de gebruikers aan de krachtens 
artikel 6, lid 1, aangewezen bevoegde 
autoriteiten dat zij overeenkomstig artikel 
4 de passende zorgvuldigheid in acht 
hebben genomen.

2. De lidstaten en de Commissie vragen 
gebruikers die verzoeken om 
marktgoedkeuring van een product dat 
ontwikkeld is met gebruikmaking van 
genetische rijkdommen of traditionele 
kennis in verband met genetische 
rijkdommen om te verklaren en aan te 
tonen dat zij aan de verplichtingen 
krachtens artikel 4 hebben voldaan. Zij 
verzoeken evenzeer om zulke informatie 
voordat het product op de markt wordt 
gebracht, wanneer marktgoedkeuring niet 
vereist is.

Or. en

Amendement 156
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de indiening van het verzoek om 
marktgoedkeuring voor een product dat is 
ontwikkeld op basis van genetische 
rijkdommen of traditionele kennis in 
verband met zulke rijkdommen of, 
wanneer marktgoedkeuring niet vereist is, 
op het ogenblik van de marktintroductie 
verklaren de gebruikers aan de krachtens 
artikel 6, lid 1, aangewezen bevoegde 
autoriteiten dat zij overeenkomstig artikel 4 
de passende zorgvuldigheid in acht hebben 
genomen.

2. Bij de indiening van het verzoek om 
marktgoedkeuring voor een product dat is 
ontwikkeld op basis van genetische 
rijkdommen of traditionele kennis in 
verband met zulke rijkdommen of, 
wanneer marktgoedkeuring niet vereist is, 
op het ogenblik van de marktintroductie 
verklaren de gebruikers aan de krachtens 
artikel 6, lid 1, aangewezen bevoegde 
autoriteiten dat zij overeenkomstig artikel 4 
de passende zorgvuldigheid in acht hebben 
genomen. Deze verklaring is niet verplicht 
wanneer het land van oorsprong van de 
gebruikte genetische rijkdommen geen 
voorafgaande geïnformeerde toestemming 
en geen onderling overeengekomen 
voorwaarden verlangt als bedoeld in 
artikel 6 van het Protocol van Nagoya.

Or. de

Amendement 157
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de indiening van het verzoek om 
marktgoedkeuring voor een product dat is 
ontwikkeld op basis van genetische 
rijkdommen of traditionele kennis in 
verband met zulke rijkdommen of, 
wanneer marktgoedkeuring niet vereist is, 
op het ogenblik van de marktintroductie 
verklaren de gebruikers aan de krachtens 
artikel 6, lid 1, aangewezen bevoegde 
autoriteiten dat zij overeenkomstig artikel 4 
de passende zorgvuldigheid in acht hebben 
genomen.

2. Bij de indiening van het verzoek om 
marktgoedkeuring voor een product dat is 
ontwikkeld op basis van genetische 
rijkdommen of, wanneer marktgoedkeuring 
niet vereist is, op het ogenblik van de 
marktintroductie verklaren de gebruikers 
aan de krachtens artikel 6, lid 1, 
aangewezen bevoegde autoriteiten dat zij 
overeenkomstig artikel 4 de passende 
zorgvuldigheid in acht hebben genomen.

Or. en



AM\937380NL.doc 55/75 PE513.008v01-00

NL

Motivering

Traditionele kennis valt onder de bevoegdheid van de lidstaten en moet in de verordening niet 
aan de orde worden gesteld.

Amendement 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De bevoegde autoriteiten geven de op 
grond van de leden 1 en 2 ontvangen 
informatie door aan het 
uitwisselingscentrum inzake toegang en 
batenverdeling, aan de Commissie en/of 
de bevoegde autoriteiten van het 
betreffende land.

Or. en

Amendement 159
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 Schrappen
Beste praktijken
1. Elke vereniging van gebruikers kan een 
aanvraag bij de Commissie indienen om 
een combinatie van procedures, 
instrumenten of mechanismen die door 
haar zijn ontwikkeld en waarop zij 
toezicht houdt, als beste praktijk te 
erkennen. De aanvraag wordt gestaafd 
met bewijsstukken en informatie.
2. Wanneer de Commissie, op basis van de 
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door een vereniging van gebruikers aan 
haar verstrekte informatie en 
bewijsstukken, vaststelt dat een specifieke 
combinatie van procedures, instrumenten 
of mechanismen, wanneer deze 
doeltreffend door een gebruiker wordt 
toegepast, de gebruiker in staat stelt aan 
zijn verplichtingen uit hoofde van de 
artikelen 4 en 7 te voldoen, verleent zij 
erkenning als beste praktijk.
3. Een vereniging van gebruikers stelt de 
Commissie in kennis van elke wijziging of 
actualisering van een erkende beste 
praktijk waarvoor haar erkenning is 
verleend overeenkomstig lid 2.
4. Indien uit bewijsstukken van de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten of 
uit andere bronnen blijkt dat er zich 
herhaaldelijk gevallen hebben 
voorgedaan waarin gebruikers die een 
beste praktijk toepassen, niet aan hun 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening hebben voldaan, onderzoekt 
de Commissie in samenspraak met de 
betrokken vereniging van gebruikers of de 
herhaalde gevallen van niet-naleving op 
mogelijke tekortkomingen van de beste 
praktijk wijzen.
5. De Commissie trekt de erkenning van 
een beste praktijk in wanneer zij heeft 
vastgesteld dat wijzigingen van de beste 
praktijk het vermogen van de gebruiker 
om te voldoen aan de voorwaarden van de 
artikelen 4 en 7 in het gedrang brengen, 
of wanneer herhaalde gevallen van niet-
naleving door de gebruikers verband 
houden met tekortkomingen van de 
praktijk.
6. De Commissie legt een webgebaseerd 
register van erkende beste praktijken aan 
en werkt dit bij. In een deel van dit 
register worden de door de Commissie 
overeenkomstig lid 2 erkende beste 
praktijken opgenomen en in een ander 
deel worden de op grond van artikel 20, 
lid 2, van het Protocol van Nagoya 
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opgenomen beste praktijken opgevoerd.
7. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om uitvoeringshandelingen aan 
te nemen om de procedures ter uitvoering 
van de leden 1 tot en met 5 vast te stellen. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
15, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 160
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde 
controles worden verricht volgens een 
periodiek bijgewerkt plan uitgaande van 

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

een risicobenadering, waarvan de 
belangrijkste uitgangspunten door de 
Commissie overeenkomstig de procedure 
van artikel 15, lid 2, worden vastgesteld.
Bij deze benadering wordt er rekening mee 
gehouden dat een gebruiker die een 
krachtens artikel 8, lid 2, van deze 
verordening of een krachtens artikel 20, lid 
2, van het Protocol van Nagoya erkende 
beste praktijk toepast een lager risico op 
niet-naleving loopt.

Or. de

Amendement 162
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 163
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De risicobenadering, of ten minste de beginselen daarvan, moet op gecentraliseerde wijze 
ontwikkeld worden door de Commissie om marktverstoringen in de EU te voorkomen.

Amendement 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er kunnen controles worden verricht op 
basis van nuttige informatie waarover een 
bevoegde autoriteit beschikt, waaronder 
door derde partijen geuite, onderbouwde 
bezorgdheid omtrent de niet-naleving van 
deze verordening door een gebruiker.

3. Er worden controles verricht op basis 
van nuttige informatie waarover een 
bevoegde autoriteit beschikt, waaronder 
door derde partijen geuite, onderbouwde 
bezorgdheid omtrent de niet-naleving van 
deze verordening door een gebruiker.

Or. en

Amendement 165
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De in lid 1 bedoelde controles omvatten:

Or. de

Amendement 166
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De in lid 1 bedoelde controles omvatten:

Or. en

Amendement 167
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) controles ter plaatse, met inbegrip van 
veldcontroles;

(c) controles ter plaatse;

Or. de

Amendement 168
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bevoegde autoriteiten aanvaarden 
een internationaal erkend certificaat van 
naleving als bewijs dat met voorafgaande 
geïnformeerde toestemming toegang is 
verkregen tot de genetische rijkdommen 
waarop het certificaat betrekking heeft en 
dat er onderling overeengekomen 
voorwaarden zijn vastgesteld, zoals vereist 
door de interne wetgeving inzake toegang 
en batenverdeling of de regelgevingseisen 
van de partij bij het Protocol van Nagoya 
die de voorafgaande geïnformeerde 
toestemming verleent.

5. De bevoegde autoriteiten aanvaarden 
een internationaal erkend certificaat van 
naleving als bewijs dat met voorafgaande 
geïnformeerde toestemming toegang is 
verkregen tot de genetische rijkdommen 
waarop het certificaat betrekking heeft en 
dat er onderling overeengekomen 
voorwaarden zijn vastgesteld, zoals vereist 
door de interne wetgeving inzake toegang 
en batenverdeling of de regelgevingseisen 
van de partij bij het Protocol van Nagoya 
die de voorafgaande geïnformeerde 
toestemming verleent. In het geval dat er 
geen internationaal erkend certificaat 
voorhanden is, dienen andere wettig 
aanvaardbare vormen van naleving te 
worden beschouwd als voldoende bewijs 
dat de betreffende genetische rijkdommen 
legaal verworven zijn en dat onderling 
overeengekomen voorwaarden zijn 
aangegaan.

Or. en

Amendement 169
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De uitvoeringsbepalingen stellen 
procedurele waarborgen vast met 
inachtneming van de procedures zoals 
vermeld in de artikelen 7 en 9 tot en met 
11.

Or. en

Motivering

Het is overeenkomstig het rechtsbeginsel van een eerlijk proces en het Protocol van Nagoya 
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essentieel dat er procedurele waarborgen en processen, zoals het recht om te worden gehoord 
of om in beroep te gaan tegen besluiten die worden genomen op grond van de artikelen 7 en 9 
tot en met 11, om de rechten te beschermen van degenen waarop regels van toepassing zijn, 
in de verordening worden opgenomen, met name omdat niet-naleving bestraft wordt met 
doeltreffende en afschrikwekkende sancties.

Amendement 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De gebruikers moeten alle assistentie 
verlenen die nodig is om het verrichten van 
de in lid 1 bedoelde controles te faciliteren, 
met name wat de toegang tot 
bedrijfsruimten en het overleggen van 
documentatie betreft.

6. De gebruikers moet alle assistentie 
verlenen die nodig is om het verrichten van 
de in lid 1 bedoelde controles te faciliteren.

Or. en

Amendement 171
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afhankelijk van de aard van de 
geconstateerde tekortkomingen kunnen de 
lidstaten voorts onmiddellijk voorlopige 
maatregelen nemen, met inbegrip van de 
inbeslagneming van illegaal verkregen 
genetische rijkdommen en de schorsing 
van bepaalde gebruiksactiviteiten.

Afhankelijk van de aard van de 
geconstateerde tekortkomingen kunnen de 
lidstaten voorts onmiddellijk voorlopige 
maatregelen nemen, met inbegrip van de 
inbeslagneming van illegaal verkregen 
genetische rijkdommen en de schorsing 
van bepaalde gebruiksactiviteiten. Deze 
voorlopige maatregelen moeten 
doeltreffend, evenredig en 
afschrikwekkend zijn.

Or. en



AM\937380NL.doc 63/75 PE513.008v01-00

NL

Motivering

Zoals vastgelegd in artikel 11, lid 2, moet worden verduidelijkt dat het beginsel van 
doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende sancties ook van toepassing moeten zijn op 
voorlopige maatregelen.

Amendement 172
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afhankelijk van de aard van de 
geconstateerde tekortkomingen kunnen de 
lidstaten voorts onmiddellijk voorlopige 
maatregelen nemen, met inbegrip van de 
inbeslagneming van illegaal verkregen 
genetische rijkdommen en de schorsing 
van bepaalde gebruiksactiviteiten.

Afhankelijk van de aard van de 
geconstateerde tekortkomingen kunnen de 
lidstaten voorts onmiddellijk voorlopige 
maatregelen nemen, met inbegrip van de 
inbeslagneming van illegaal verkregen 
genetische rijkdommen en de schorsing 
van bepaalde gebruiksactiviteiten. Zulke 
voorlopige maatregelen moeten 
doeltreffend, evenredig en 
afschrikwekkend zijn.

Or. en

Motivering

Zoals ook wordt vermeld in artikel 11, lid 2 van het voorstel van de Commissie, moet worden 
verduidelijkt dat het beginsel van doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende sancties ook 
van toepassing moeten zijn op voorlopige maatregelen.

Amendement 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afhankelijk van de aard van de 
geconstateerde tekortkomingen kunnen de 
lidstaten voorts onmiddellijk voorlopige 
maatregelen nemen, met inbegrip van de 

Afhankelijk van de aard van de 
geconstateerde tekortkomingen kunnen de 
lidstaten onmiddellijk passende voorlopige 
maatregelen nemen, met inbegrip van de 
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inbeslagneming van illegaal verkregen 
genetische rijkdommen en de schorsing 
van bepaalde gebruiksactiviteiten.

inbeslagneming van illegaal verkregen 
genetische rijkdommen en de schorsing 
van bepaalde gebruiksactiviteiten.

Or. en

Amendement 174
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lidstaten staan de partijen toe om 
beschuldigingen te uiten of in beroep te 
gaan tegen de besluiten die zijn genomen 
op grond van de artikelen 7 en 9 in 
gevallen van vermeende inbreuken.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De bevoegde autoriteiten wisselen met 
de bevoegde autoriteiten van andere 
lidstaten en met de Commissie informatie 
uit over de organisatie van hun 
controlesysteem voor het toezicht op de 
naleving van deze verordening door de 
gebruikers, over de door de in artikel 9, lid 
4 en artikel 10, lid 1, bedoelde controles 
aan het licht gekomen ernstige 
tekortkomingen en over de soorten 
sancties die overeenkomstig artikel 11 zijn 
opgelegd.

Or. de
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Amendement 176
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 177
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

De bevoegde autoriteiten moet betrokken worden in de dialoog en de samenwerking voor de 
uitwisseling van beste praktijken voor de organisatie van controles om een geharmoniseerd 
controlesysteem te waarborgen in de Europese Unie, en voor zover mogelijk met derde 
landen.

Amendement 178
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Er wordt een uniaal platform inzake 
toegang tot genetische rijkdommen 
opgericht.

Or. en

Motivering

Traditionele kennis valt onder de bevoegdheid van de lidstaten en moet in de verordening niet 
aan de orde worden gesteld.

Amendement 179
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 180
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 181
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

toegangspraktijken van collecties in de 
Unie, toegang van belanghebbenden uit de 
Unie in derde landen en het uitwisselen van 
beste praktijken. Het platform moet met 
name bepleiten dat de verplichting om 
passende zorgvuldigheid in acht te nemen, 
wanneer bevoegde autoriteiten verzoeken 
om toegang onbeantwoord laten, als 
nagekomen moet worden beschouwd en 
dat er zonder verdere verplichtingen 
toegang moet worden verleend.

Or. de

Amendement 182
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 183
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis). Een catalogus samenstellen van de 
beschikbare en oorspronkelijke genetische 
rijkdommen van elke lidstaat 
overeenkomstig artikel 7 van het Verdrag 
inzake biodiversiteit. Het doel is om meer 
inzicht te krijgen in de biodiversiteit. 
Tegelijkertijd worden derde landen 
gesteund bij het ontwikkelen van een 
catalogus van hun genetische rijkdommen 
met als doel de transparantie te vergroten 
van de toegang tot genetische 
rijkdommen.

Or. en

Motivering

Steun aan derde landen kan bestaan uit technische ondersteuning, kennisdeling, indien nodig 
financiële middelen.

Amendement 184
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) dringt erop aan dat wanneer het 
fonds voor het Verdrag inzake 
biodiversiteit in werking treedt of enig 
ander fonds dat hiertoe wordt 
vrijgemaakt, in genoemde fondsen 
rekening wordt gehouden met 
financieringslijnen voor onderzoek naar 
en de uitwerking van de lijsten 
betreffende genetische rijkdommen.
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Or. es

Amendement 185
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 14– lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) zij ondersteunen de ontwikkeling en het 
gebruik van kosteneffectieve 
communicatiemiddelen en systemen ter 
ondersteuning van de monitoring en de 
tracering van het gebruik van genetische 
rijkdommen en traditionele kennis in 
verband met genetische rijkdommen;

(c) zij ondersteunen de ontwikkeling en het 
gebruik van kosteneffectieve 
communicatiemiddelen en systemen ter 
ondersteuning van de monitoring en de 
tracering van het gebruik van genetische 
rijkdommen;

Or. en

Motivering

Traditionele kennis valt onder de bevoegdheid van de lidstaten en moet in de verordening niet 
aan de orde worden gesteld.

Amendement 186
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Elke vijf jaar na haar eerste verslag toetst 
de Commissie de werking en de 
doeltreffendheid van deze verordening op 
basis van verslaglegging en ervaringen met 
de toepassing van deze verordening. In 
haar verslaglegging besteedt de Commissie 
met name aandacht aan:
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rijkdommen en traditionele kennis in 
verband met genetische rijkdommen.

a) de administratieve gevolgen voor 
openbare onderzoeksinstellingen, kleine en 
middelgrote ondernemingen en micro-
ondernemingen;

b) de noodzaak om de tenuitvoerlegging 
van de bepalingen van deze verordening 
te herzien met betrekking tot traditionele 
kennis in verband met genetische 
rijkdommen met het oog op 
ontwikkelingen in andere relevante 
internationale organisaties, waaronder de 
Wereldorganisatie voor de intellectuele 
eigendom, mits die niet in strijd zijn met 
de doelstellingen van deze verordening, 
van het Verdrag inzake biologische 
diversiteit en het Protocol van Nagoya;
c) de behoefte aan verdere maatregelen van 
de Unie inzake toegang tot genetische 
rijkdommen en traditionele kennis in 
verband met genetische rijkdommen met
als doel de rechten van inheemse en 
plaatselijke gemeenschap ten volle uit te 
voeren overeenkomstig artikel 5, lid 2, 
artikel 6, lid 2, artikel 7 en artikel 12 van 
het Protocol van Nagoya.

Or. en

Amendement 187
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke tien jaar na haar eerste verslag 
toetst de Commissie de werking en de 
doeltreffendheid van deze verordening op 
basis van verslaglegging en ervaringen met 
de toepassing van deze verordening. In 
haar verslaglegging besteedt de Commissie 
met name aandacht aan de administratieve 

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

gevolgen voor openbare 
onderzoeksinstellingen, kleine en 
middelgrote ondernemingen en micro-
ondernemingen. Tevens gaat zij na of er 
behoefte is aan verdere maatregelen van de 
Unie inzake toegang tot genetische 
rijkdommen.

Or. en

Motivering

Traditionele kennis valt onder de bevoegdheid van de lidstaten en moet in de verordening niet 
aan de orde worden gesteld.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 189
Maria do Céu Patrão Neves
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 190
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Aangezien het effect van de verordening per sector anders kan zijn afhankelijk van de manier 
waarop de verschillende sectoren werken en zich na verloop van tijd ontwikkelen, moet de 
Commissie ook verzocht worden om de gevolgen voor specifieke sectoren te meten. Voorts 
dienen de partijen bij de uitvoering van het Protocol van Nagoya in hun wetgeving 
overeenkomstig artikel 8, letter c) van het protocol speciale aandacht te besteden aan het 
belang van genetische rijkdommen voor voedsel en landbouw.

Amendement 191
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Wijziging van Richtlijn 2008/99/EG

Richtlijn 2008/99/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 inzake de bescherming van het 
milieu door middel van het strafrecht1, 
wordt met ingang van ...* als volgt 
gewijzigd:
(1) Het volgende punt wordt aan artikel 3 
toegevoegd:
"(j) Illegaal verkregen genetische 
rijkdommen"
(2) Aan bijlage A wordt het volgende 
streepje toegevoegd:
"-Verordening (EU) nr. .../2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van ... 
inzake toegang tot genetische rijkdommen 
en de eerlijke en billijke verdeling van de 
voordelen die voortvloeien uit het gebruik 
ervan in de Unie".
__________________
1 PB L 328 van 6.12.2008, blz. 28.
* PB: één jaar na de inwerkingtreding van 
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deze verordening.

Or. en


