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Ändringsförslag 77
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Europeiska unionen erkänner det 
inbördes beroendet mellan samtliga 
länder när det gäller genetiska resurser 
för livsmedel och jordbruk samt deras 
särpräglade natur och betydelse för att 
världen över uppnå en tryggad 
livsmedelsförsörjning och för en hållbar 
utveckling av jordbruket när det gäller 
fattigdomsbekämpning och 
klimatförändring, och erkänner den 
viktiga rollen hos det internationella 
fördraget om växtgenetiska resurser för 
livsmedel och jordbruk och FAO:s 
kommission för genetiska resurser för 
livsmedel och jordbruk på detta område.

Or. en

Motivering

I förordningen bör man ta upp vilken betydelse genetiska resurser för livsmedel och jordbruk 
har för en tryggad livsmedelsförsörjning samt för anpassningen till klimatförändringen.

Ändringsförslag 78
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Det är en erkänd metod att utbyta 
alla typer av genetiska växtresurser för 
livsmedel och jordbruk i forsknings-, 
avels- och utbildningssyften enligt 
villkoren i det standardavtal för 
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överföring av material som inrättats inom 
ramen för det internationella fördraget 
om växtgenetiska resurser för livsmedel 
och jordbruk i enlighet med vad som 
fastställs i samförståndsavtalet för 
inrättandet av det integrerade europeiska 
genbankssystemet (AEGIS). I artikel 4.3 i 
protokollet erkänns att en sådan metod 
snarare stöder än strider mot målen i 
konventionen och protokollet.

Or. en

Ändringsförslag 79
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Behörigheten och ansvaret för det 
faktiska genomförandet av åtgärder för 
att skydda ursprungsbefolkningar och 
lokalsamhällen i överenskommelser om 
tillträde och fördelning av nytta skulle 
alltjämt ligga hos medlemsstaterna och 
deras domstolar.

Or. en

Motivering

Traditionell kunskap är medlemsstaternas behörighet och bör inte tas upp i förordningen.

Ändringsförslag 80
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Icke-monetär nytta bör åtminstone nämnas i punkterna i skälet eftersom den är en del av 
Nagoyaprotokollet (artikel 5). Tillägget av ”all” före ”efterföljande kommersialisering” 
syftar till att ange att kommersialisering inte är en oundviklig konsekvens av användningen 
(och den är faktiskt mycket mindre vanlig än icke-kommersiell användning).

Ändringsförslag 81
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Som också anges i artikel 3 i Nagoyaprotokollet genomförs artikel 15 i konventionen om 
biologisk mångfald genom protokollet, och därför kan inte de generella bestämmelserna i 
denna artikel i konventionen utvidgas i det.

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

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 83
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Nagoyaprotokollet om tillträde till 
genetiska resurser samt rimlig och rättvis 
fördelning av den nytta som uppstår vid 
deras användning, vilket är fogat till 

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

konventionen om biologisk mångfald
(nedan kallat Nagoyaprotokollet) är ett 
internationellt avtal som antogs den 29 
oktober 2010 av parterna i konventionen. 
Genom Nagoyaprotokollet specificeras 
ytterligare konventionens generella 
bestämmelser om tillträde och fördelning 
av nytta i samband med användning av 
genetiska resurser och tillhörande 
traditionell kunskap.

Or. en

Ändringsförslag 84
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Som också anges i artikel 3 i Nagoyaprotokollet genomförs artikel 15 i konventionen om 
biologisk mångfald genom protokollet, och därför kan inte de generella bestämmelser som 
ingår i denna artikel utvidgas i det.
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Ändringsförslag 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Olagligt förvärv av genetiska resurser 
eller olaglig användning eller 
efterföljande kommersialisering av 
produkter som är baserade på sådana 
resurser eller tillhörande traditionell 
kunskap bör förbjudas.

Or. en

Motivering

Den skyldighet att visa tillbörlig aktsamhet som kommissionen inför behöver åtföljas av ett 
allmänt förbud mot olaglig användning av genetiska resurser. Detta kastar om bevisbördan, 
vilket redan är fallet för olagligt timmer (förordning (EU) nr 995/2010) samt för olagligt, 
orapporterat och oreglerat fiske, och förenklar respektive behöriga nationella myndigheters 
rättsprocesser och brottsbekämpning.

Ändringsförslag 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Olagligt förvärv av genetiska resurser 
eller olaglig användning eller 
efterföljande kommersialisering av 
produkter som är baserade på sådana 
resurser eller tillhörande traditionell 
kunskap bör få straffrättsliga påföljder 
enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/99/EG av 
den 19 november 2008 om skydd för 
miljön genom straffrättsliga 
bestämmelser1.
__________________



AM\937380SV.doc 9/70 PE513.008v01-00

SV

1 EUT L 328, 6.12.2008, s. 28

Or. en

Motivering

Förbudet behöver åtföljas av tillräckligt avskräckande påföljder. I kommissionens förslag 
överlåts detta helt åt medlemsstaterna. Inga straffrättsliga påföljder fastställs, utan bara 
böter, upphörande av verksamheten och beslag av de genetiska resurserna.

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

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Enligt Nagoyaprotokollet avses med 
användning av genetiska resurser forskning 
och utveckling i fråga om den genetiska 
eller biokemiska sammansättningen av 
prover av genetiskt material. Detta 
omfattar forskning och utveckling i fråga 
om isolerade kemiska föreningar som 
extraherats ur genetiskt material som man 
har fått tillträde till i en part till 
Nagoyaprotokollet.

(11) Enligt Nagoyaprotokollet avses med 
användning av genetiska resurser forskning 
och utveckling i fråga om den genetiska 
eller biokemiska sammansättningen av 
genetiska resurser.

Or. de

Ändringsförslag 88
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Enligt Nagoyaprotokollet avses med
användning av genetiska resurser 
forskning och utveckling i fråga om den 
genetiska eller biokemiska 
sammansättningen av prover av genetiskt 

(11) Enligt Nagoyaprotokollet avses med
användningen av genetiska resurser 
forskning och utveckling i fråga om den 
genetiska eller biokemiska 
sammansättningen av genetiska resurser.
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material. Detta omfattar forskning och 
utveckling i fråga om isolerade kemiska 
föreningar som extraherats ur genetiskt 
material som man har fått tillträde till i en 
part till Nagoyaprotokollet.

Or. en

Ändringsförslag 89
Pavel Poc

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Enligt Nagoyaprotokollet avses med
användning av genetiska resurser forskning 
och utveckling i fråga om den genetiska 
eller biokemiska sammansättningen av 
prover av genetiskt material. Detta 
omfattar forskning och utveckling i fråga 
om isolerade kemiska föreningar som 
extraherats ur genetiskt material som man 
har fått tillträde till i en part till 
Nagoyaprotokollet.

(11) Enligt Nagoyaprotokollet avses med
användning av genetiska resurser forskning 
och utveckling i fråga om den genetiska 
eller biokemiska sammansättningen av 
genetiska resurser.

Or. en

Motivering

Den otydliga definitionen av ”användning” i artikel 3.6 riskerar att leda till olika tolkningar. 
Definitionen av ”användning” i Nagoyaprotokollet ska användas, och en konsekvent 
användning av begreppet behöver säkerställas. I detta skäl bör definitionen av ”användning 
av genetiska resurser” återges enligt artikel 3 i förordningen för att undvika missvisande 
tolkningar och garantera överensstämmelse med definitionen av ”användning” i artikel 2 i 
Nagoyaprotokollet.

Ändringsförslag 90
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Enligt Nagoyaprotokollet avses med
användning av genetiska resurser forskning 
och utveckling i fråga om den genetiska 
eller biokemiska sammansättningen av 
prover av genetiskt material. Detta 
omfattar forskning och utveckling i fråga 
om isolerade kemiska föreningar som 
extraherats ur genetiskt material som man 
har fått tillträde till i en part till 
Nagoyaprotokollet.

(11) Enligt Nagoyaprotokollet avses med
användning av genetiska resurser forskning 
och utveckling i fråga om den genetiska 
eller biokemiska sammansättningen av 
genetiska resurser.

Or. en

Ändringsförslag 91
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det finns i nuläget ingen 
internationellt överenskommen definition 
av traditionell kunskap som rör genetiska 
resurser eller om innehav av sådan 
kunskap hos ursprungsbefolkningar eller 
lokalsamhällen. Det pågår förhandlingar 
om dessa begrepp och koncept i den 
mellanstatliga kommittén i 
Världsorganisationen för den 
intellektuella äganderätten. För att 
garantera flexibilitet och rättssäkerhet för 
leverantörer och användare bör denna 
förordning hänvisa till traditionell 
kunskap som rör genetiska resurser så 
som den beskrivs i avtalen om fördelning 
av nytta.

utgår

Or. en

Motivering

Traditionell kunskap är medlemsstaternas behörighet och bör inte tas upp i förordningen.
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Ändringsförslag 92
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Traditionell kunskap är medlemsstaternas behörighet och bör inte tas upp i förordningen.
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Ändringsförslag 93
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) För att garantera en effektiv 
tillämpning av Nagoyaprotokollet bör alla 
användare av genetiska resurser och 
traditionell kunskap som rör sådana 
resurser åläggas att visa tillbörlig 
aktsamhet för att förvissa sig om att de 
genetiska resurser och den traditionella 
kunskap som används har inhämtats enligt 
tillämpliga rättsliga krav och i 
förekommande fall se till att nyttan 
fördelas. Med tanke på mångfalden av 
användare i unionen är det dock inte 
lämpligt att ålägga alla användare att vidta 
samma åtgärder för att visa tillbörlig 
aktsamhet. Detta gäller särskilt 
efterföljande användare, som endast ska 
omfattas av kravet på tillbörlig aktsamhet 
om de får tillträde till och använder de 
genetiska resurserna på samma sätt som 
den ursprungliga användaren. 
Användarnas skyldighet att bevara 
information som är relevant för tillträde 
och fördelning av nytta bör vara 
tidsbegränsad och vara förenlig med 
tidsåtgången för en eventuell innovation.

Or. de

Ändringsförslag 94
Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) För att garantera en effektiv 
tillämpning av Nagoyaprotokollet bör alla 
användare av genetiska resurser och 
traditionell kunskap som rör sådana 
resurser åläggas att visa tillbörlig 
aktsamhet för att förvissa sig om att de 
genetiska resurser och den traditionella 
kunskap som används har inhämtats enligt 
tillämpliga rättsliga krav och i 
förekommande fall se till att nyttan 
fördelas. Med tanke på mångfalden av 
användare i unionen är det dock inte 
lämpligt att ålägga alla användare att vidta 
samma åtgärder för att visa tillbörlig 
aktsamhet. Därför bör det endast fastställas 
minimikrav på tillbörlig aktsamhet. Detta 
gäller särskilt efterföljande användare, för 
vilka kravet på tillbörlig aktsamhet bara
bör gälla om dessa användare får tillträde
till och använder genetiska resurser i den 
form i vilken den ursprungliga 
användaren fått tillträde till dem. 
Användarnas skyldighet att bevara 
information som är relevant för tillträde 
och fördelning av nytta bör vara 
tidsbegränsad och vara förenlig med 
tidsåtgången för en eventuell innovation.

Or. en

Ändringsförslag 95
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Bästa metoder som utvecklas av 
användare bör spela en viktig roll i 
identifieringen av åtgärder för tillbörlig 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 96
Pavel Poc

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Användare bör vid angivna tillfällen i
den kedja av verksamheter som utgör 
användning deklarera att de har visat 
tillbörlig aktsamhet. Lämpliga tidpunkter 
för dessa deklarationer är vid mottagandet 
av offentliga forskningsmedel, när en

(17) Användare bör vid angivna tillfällen i
kedjan av verksamheter deklarera att de 
har visat tillbörlig aktsamhet. Lämpliga 
tidpunkter för dessa deklarationer är vid 
mottagandet av forskningsfinansiering, i 
samband med ansökan om immateriella 
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ansökan lämnas in om godkännande för 
försäljning av en produkt som har 
utvecklats på grundval av genetiska 
resurser eller vid tidpunkten för 
kommersialisering om det inte krävs 
godkännande för försäljning. Den 
deklaration som görs vid ansökan om 
godkännande för försäljning ska inte ingå i 
godkännandeförfarandet i sig utan ska 
riktas till de behöriga myndigheter som 
utses enligt den här förordningen.

rättigheter hos relevanta nationella, 
regionala eller internationella 
institutioner, om det krävs godkännande 
för försäljning av en produkt som har 
utvecklats på grundval av genetiska 
resurser eller vid tidpunkten för 
kommersialisering om det inte krävs 
godkännande för försäljning. Den 
deklaration som görs vid ansökan om 
godkännande för försäljning ska inte ingå i 
godkännandeförfarandet i sig utan ska 
riktas till de behöriga myndigheter som 
utses enligt den här förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 97
Pavel Poc

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Insamling av genetiska resurser i det 
vilda görs oftast i icke-kommersiella 
syften av universitetsbaserade forskare
eller samlare. I den allra största 
majoriteten av fallen och i så gott som alla 
sektorer får man tillträde till nyinsamlade 
genetiska resurser genom förmedlare, 
samlingar eller agenter som förvärvar 
genetiska resurser i tredjeländer.

(18) Insamling av genetiska resurser i det 
vilda görs av privata samlare och företag, 
ofta i kommersiella syften, och av 
akademiska forskare eller vetenskapliga 
institutioner i icke-kommersiella syften. I 
den allra största majoriteten av fallen och i 
så gott som alla sektorer får man tillträde 
till nyinsamlade genetiska resurser genom 
förmedlare, samlingar eller agenter som 
förvärvar genetiska resurser i tredjeländer.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att göra en tydlig åtskillnad mellan de offentliga och de 
privata/kommersiella samlarna. De senare tas inte upp i den ursprungliga formuleringen, 
trots att de i betydande grad ägnar sig åt kommersiell användning av genetiska resurser.
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Ändringsförslag 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Insamling av genetiska resurser i det 
vilda görs oftast i icke-kommersiella syften 
av universitetsbaserade forskare eller 
samlare. I den allra största majoriteten av 
fallen och i så gott som alla sektorer får 
man tillträde till nyinsamlade genetiska 
resurser genom förmedlare, samlingar eller 
agenter som förvärvar genetiska resurser i 
tredjeländer.

(18) Insamling av genetiska resurser i det 
vilda görs både i kommersiella syften och 
för kommersiella ändamål av företag med 
särskilda sakkunskaper på området för 
utforskning, skörd och utvinning och i
icke-kommersiella syften av 
universitetsbaserade forskare eller samlare. 
I den allra största majoriteten av fallen och 
i så gott som alla sektorer får man tillträde 
till nyinsamlade genetiska resurser genom 
förmedlare, samlingar eller agenter som 
förvärvar genetiska resurser i tredjeländer, 
både i kommersiella och i 
icke-kommersiella syften.

Or. en

Motivering

Enligt Traffic finns det många exempel på (europeiska) företag som ägnar sig åt forskning 
och utveckling, inklusive livsmedels-, parfym- och läkemedelssektorerna, och som direkt eller 
genom förmedlare arbetar i länder där resurserna finns med insamling av genetiska resurser 
i det vilda till kommersiella syften.

Ändringsförslag 99
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Insamling av genetiska resurser i det 
vilda görs oftast i icke-kommersiella syften 
av universitetsbaserade forskare eller 
samlare. I den allra största majoriteten av 
fallen och i så gott som alla sektorer får 
man tillträde till nyinsamlade genetiska 

(18) Insamling av genetiska resurser i det 
vilda görs oftast i icke-kommersiella syften 
av universitetsbaserade forskare eller 
samlare. I den allra största majoriteten av 
fallen och i så gott som alla sektorer får 
man tillträde till nyinsamlade genetiska 
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resurser genom förmedlare, samlingar eller 
agenter som förvärvar genetiska resurser i 
tredjeländer.

resurser genom förmedlare, samlingar eller 
agenter som förvärvar genetiska resurser i 
tredjeländer. Syftet med denna förordning 
bör vara att se till att de ömsesidigt 
överenskomna villkoren för det inledande 
tillträdet som rör överföring till tredje part 
följs av alla berörda parter. I detta syfte 
krävs för efterföljande användning eller 
kommersialisering också 
förhandsgodkännande och ömsesidigt 
överenskomna villkor.

Or. en

Ändringsförslag 100
Pavel Poc

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

aktsamhet när det gäller att söka all 
information som behövs. Detta bör vara 
särskilt fördelaktigt för akademiska 
forskare och små och medelstora företag.

Or. en

Motivering

Eftersom ”betrodd” är en mycket värdeladdad term skulle en mer neutral term som 
”registrerad” vara att föredra.

Ändringsförslag 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter bör kontrollera att användarna 
uppfyller sina skyldigheter. I detta 
sammanhang bör behöriga myndigheter 
godta internationellt erkända intyg om 
efterlevnad som bevis på att de berörda 
genetiska resurserna har förvärvats lagligt 
och att det har upprättats ömsesidigt 
överenskomna villkor. De behöriga 
myndigheterna bör också föra register över 
de kontroller som görs och relevant
information bör göras tillgänglig enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/4/EG av den 28 januari 2003 om 
allmänhetens tillgång till miljöinformation.

(20) Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter bör kontrollera att användarna 
uppfyller sina skyldigheter. I detta 
sammanhang bör behöriga myndigheter 
godta internationellt erkända intyg om 
efterlevnad som bevis på att de berörda 
genetiska resurserna har förvärvats lagligt 
och att det har upprättats ömsesidigt 
överenskomna villkor. Om ett 
internationellt intyg inte finns tillgängligt 
bör andra rättsligt godtagbara former av 
efterlevnad betraktas som bevis på att de 
berörda genetiska resurserna har 
förvärvats lagligt och att ömsesidigt 
överenskomna villkor har upprättats. De 
behöriga myndigheterna bör också föra 
register över de kontroller som görs och 
relevant information bör göras tillgänglig 
enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 
om allmänhetens tillgång till 
miljöinformation.

Or. en
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Ändringsförslag 102
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Principen om fördelning av nytta 
enligt artikel 10 i Nagoyaprotokollet bör 
genomföras av unionen i avvaktan på att 
globala och multilaterala mekanismer 
upprättas i enlighet med protokollet. Tills 
den multilaterala mekanismen har 
upprättats bör en unionsfond för 
fördelning av nytta upprättas för att 
insamla medel till fördelning av nytta och 
på så sätt stödja bevarandet av den 
biologiska mångfalden i världen. 
Befogenheten att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 
därför delegeras till kommissionen med 
avseende på ingående kriterier och regler 
för fördelning av nytta i situationer där 
genetiska resurser har sitt ursprung i 
områden som ligger utanför 
medlemsstaternas jurisdiktion, när 
resursernas ursprungsland inte kan 
fastställas eller när det inte är möjligt att 
ge eller få ett förhandsgodkännande. Det 
är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och 
rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 103
Anna Rosbach
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Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Traditionell kunskap är medlemsstaternas behörighet och bör inte tas upp i förordningen.

Ändringsförslag 104
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs bestämmelser 
om tillträde till och fördelning av nytta från 
genetiska resurser och traditionell 
kunskap som rör genetiska resurser i 
enlighet med bestämmelserna i 

I denna förordning fastställs bestämmelser 
om efterlevnad vad gäller tillträde till och 
fördelning av nytta från genetiska resurser i 
enlighet med bestämmelserna i 
Nagoyaprotokollet om tillträde till 
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Nagoyaprotokollet om tillträde till 
genetiska resurser samt rimlig och rättvis 
fördelning av den nytta som uppstår vid 
deras användning, vilket är fogat till 
konventionen om biologisk mångfald
(nedan kallat Nagoyaprotokollet).

genetiska resurser samt rimlig och rättvis 
fördelning av den nytta som uppstår vid 
deras användning, vilket är fogat till 
konventionen om biologisk mångfald
(nedan kallat Nagoyaprotokollet).

Or. en

Motivering

Nagoyaprotokollet har två huvuddelar: åtgärder för tillträde och åtgärder för användarnas 
efterlevnad. Denna förordning omfattar dock inte tillträdet och fördelningen av nytta som 
sådana, utan snarare hur användarna ska följa de relevanta bestämmelser som fastställs i 
Nagoyaprotokollet.

Ändringsförslag 105
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 106
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Nagoyaprotokollet har två huvuddelar: åtgärder för tillträde och åtgärder för användarnas 
efterlevnad, vilka också beskrivs i motiveringen till kommissionens förslag. Denna förordning 
omfattar dock inte tillträdet och fördelningen av nytta som sådana, utan snarare hur 
användarna ska följa de relevanta bestämmelser som fastställs i Nagoyaprotokollet.

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

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Ändringsförslag 108
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Traditionell kunskap är medlemsstaternas behörighet och bör inte tas upp i förordningen.

Ändringsförslag 109
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Denna förordning ska tillämpas på 
genetiska resurser och på traditionell 
kunskap som rör genetiska resurser som 
unionen får tillträde till eller använder i 
eller utanför ursprungsländernas 
jurisdiktion efter Nagoyaprotokollets 
ikraftträdande. Den ska också tillämpas på 
nyttan av användningen av genetiska 
resurser och på traditionell kunskap som 
rör genetiska resurser samt på 
efterföljande tillämpningar och 
kommersialisering.
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Or. en

Motivering

Det är ett faktum att stora mängder genetiska resurser är tillgängliga utanför 
ursprungsländernas jurisdiktion i form av handelsvaror på en öppen marknad. Syftet med 
exporten av dessa genetiska resurser är dock snarare att handla med dem än att använda dem 
som genetiska resurser. Därför är det mycket viktigt att se till att användningen av och 
fördelningen av nyttan av genetiska resurser som inhämtas utanför ursprungslandets 
jurisdiktion omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag 110
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Denna förordning ska inte tillämpas på 
genetiska resurser för vilka tillträde och 
fördelning av nytta regleras genom ett 
specialiserat internationellt instrument 
som unionen är en part i.

Denna förordning ska inte tillämpas på 
genetiska resurser för vilka tillträde och 
fördelning av nytta regleras genom 
specialiserade internationella instrument 
som unionen är en part i.

Or. de

Ändringsförslag 111
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Denna förordning ska inte tillämpas på 
genetiska resurser för vilka tillträde och 
fördelning av nytta regleras genom ett 
specialiserat internationellt instrument som 
unionen är en part i.

Denna förordning ska inte tillämpas på 
genetiska resurser från länder som inte 
har undertecknat Nagoyaprotokollet och 
inte har några lagar för tillträde som står 
i överensstämmelse med kraven i 
Nagoyaprotokollet. Denna förordning ska 
inte heller tillämpas på genetiska resurser 
som är tillgängliga som handelsvaror eller 
för vilka tillträde och fördelning av nytta 
regleras genom ett specialiserat 
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internationellt instrument som unionen är 
en part i. Vederbörlig hänsyn ska tas till 
användbara och relevanta pågående 
arbeten eller metoder inom andra 
internationella organisationer, förutsatt 
att de stöder och inte strider mot målen i 
konventionen och i detta protokoll.

Or. en

Motivering

Förordningens tillämpningsområde bör förtydligas, särskilt när det gäller handelsvarors 
status. Handelsvaror som är tillgängliga via de normala marknadskanalerna utan några 
begränsningar bör även i fortsättningen vara det och därför uttryckligen undantas från 
förslaget till förordning. Dessutom bör den andra punkten i artikel 2 i förslaget till förordning 
utvidgas så att den också omfattar pågående arbeten eller metoder enligt beskrivningen i 
artikel 4.3 i Nagoyaprotokollet.

Ändringsförslag 112
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eftersom den biologiska mångfalden 
inom jordbruket har en särskild karaktär 
och typiska egenskaper och problem som 
kräver särskilda lösningar, ska denna 
förordning inte omfatta genetiska 
resurser för livsmedel och jordbruk, 
förutsatt att dessa i stället ligger inom 
tillämpningsområdet för de befintliga 
eller framtida specialiserade instrument 
som avses i artiklarna 4, 8 c, 19 och 20 i 
Nagoyaprotokollet.

Or. de

Ändringsförslag 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Katalog: Genetiska kataloger består 
av individer som hör till bestämda arter. 
Nästa viktiga element är lokala 
populationer (lantsorter, ekotyper, 
endemiska arter, varieteter eller t.o.m. 
underarter). För spårbarhet erfordras det 
för genetiska kataloger en objektiv 
streckkodsmetod som bör bygga på teknik 
för DNA-sekvensering.

Or. en

Ändringsförslag 114
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Kommersialisering: 
tillhandahållande för första gången av en 
produkt på unionsmarknaden.

Or. en

Motivering

Det behövs rättslig tydlighet angående begreppet ”kommersialisering”. Den föreslagna 
definitionen står i överensstämmelse med definitionen ”utsläppande på marknaden” i olika 
delar av EU-lagstiftningen, till exempel förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska 
produkter och förslagen till förordning om konsumentprodukters säkerhet respektive 
marknadskontroll av produkter.

Ändringsförslag 115
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 1b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Begreppet spårbarhet: Genetiska 
element måste definieras på molekylär 
nivå med tillräcklig upplösning för att 
möjliggöra otvetydigt fastställande av 
deras ursprung och syfte. För ett 
spårbarhetsprotokoll erfordras visserligen 
en korrekt händelsekedja eller 
användning för varje element, men för 
spårbarhet av varje genetisk enhet 
erfordras DNA-fingeravtryck.

Or. en

Ändringsförslag 116
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) tillträde: förvärv av genetiska resurser
eller av traditionell kunskap som rör 
genetiska resurser i en part i 
Nagoyaprotokollet enligt tillämplig 
inhemsk lagstiftning för tillträde och 
fördelning av nytta eller tillsynskrav i den 
parten.

(4) tillträde: förvärv av genetiska resurser i 
en part i Nagoyaprotokollet enligt 
tillämplig inhemsk lagstiftning för tillträde 
och fördelning av nytta eller tillsynskrav i 
den parten.

Or. en

Motivering

Traditionell kunskap är medlemsstaternas behörighet och bör inte tas upp i förordningen.

Ändringsförslag 117
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) användare: fysisk eller juridisk person 
som använder genetiska resurser eller 
traditionell kunskap som rör genetiska 
resurser.

(5) användare: fysisk eller juridisk person 
som använder genetiska resurser.

Or. en

Motivering

Traditionell kunskap är medlemsstaternas behörighet och bör inte tas upp i förordningen.

Ändringsförslag 118
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) ömsesidigt överenskomna villkor: den 
kontraktsmässiga överenskommelsen 
mellan en leverantör av genetiska resurser
eller av traditionell kunskap som rör 
genetiska resurser och en användare av 
sådana resurser eller sådan kunskap, i 
vilken det fastställs särskilda villkor för 
rimlig och rättvis fördelning av nyttan av
den användningen, och vilken också kan 
omfatta ytterligare villkor för användning 
av sådana resurser eller sådan kunskap.

(7) ömsesidigt överenskomna villkor: den 
kontraktsmässiga överenskommelsen 
mellan en leverantör av genetiska resurser 
och en användare av sådana resurser eller 
sådan kunskap, i vilken det fastställs 
särskilda villkor för rimlig och rättvis 
fördelning av nyttan av den användningen, 
och vilken också kan omfatta ytterligare 
villkor för användning av sådana resurser 
eller sådan kunskap.

Or. en

Motivering

Traditionell kunskap är medlemsstaternas behörighet och bör inte tas upp i förordningen.

Ändringsförslag 119
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) traditionell kunskap som rör genetiska 
resurser: traditionell kunskap som 
innehas av en ursprungsbefolkning eller 
ett lokalsamhälle som är relevant för 
användningen av genetiska resurser och 
beskrivs som sådan i de ömsesidigt 
överenskomna villkor som gäller för 
användning av genetiska resurser.

utgår

Or. en

Motivering

Traditionell kunskap är medlemsstaternas behörighet och bör inte tas upp i förordningen.

Ändringsförslag 120
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) olagligt förvärvade genetiska 
resurser: genetiska resurser och 
traditionell kunskap som rör genetiska 
resurser som förvärvats i strid mot 
gällande internationell eller nationell 
lagstiftning eller tillsynskrav för tillträde 
och fördelning av nytta i ursprungslandet 
eller gällande sedvanerätt, protokoll och 
metoder bland ursprungsbefolkningar och 
lokalsamhällen.

Or. en

Motivering

Formuleringen stämmer överens med artikel 12 i Nagoyaprotokollet. Ett giltigt 
förhandsgodkännande för tillträde till traditionell kunskap kan inte inhämtas i strid mot 
gällande sedvanerätt, protokoll och metoder bland ursprungsbefolkningar och 
lokalsamhällen, och detta måste beaktas av nationella myndigheter vid tillämpningen av 
protokollet.
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Ändringsförslag 121
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) biopiratverksamhet: användning eller 
efterföljande kommersialisering av 
olagligt förvärvade genetiska resurser 
eller produkter som är derivat av sådana 
resurser eller traditionell kunskap som rör 
genetiska resurser.

Or. en

Ändringsförslag 122
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) handelsvara: betyder i denna 
förordning en genetisk resurs som är fritt 
tillgänglig på marknaden som en 
kommersiell produkt.

Or. en

Motivering

Som ett komplement till ändringsförslag 1 (artikel 2), där det klargörs att handelsvaror som 
är tillgängliga via de normala marknadskanalerna utan några begränsningar även i 
fortsättningen bör vara det och därför uttryckligen undantas från förslaget till förordning, 
föreslår vi att en definition av ”handelsvaror” läggs till.

Ändringsförslag 123
Gaston Franco
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) forskning och utveckling: 
undersökning och granskning av den 
genetiska eller biokemiska 
sammansättningen hos genetiska resurser 
i syfte att fastställa fakta och nå 
slutsatser, inbegripet skapande av 
innovationer och praktisk tillämpning. 
Detta omfattar inte vetenskapligt arbete 
som utförs för efterlevnad av lagstadgade 
krav rörande hälsa och säkerhet.

Or. en

Motivering

Definitionen av ”forskning och utveckling” bör användas inom ramen för Nagoyaprotokollet. 
Det behövs dock ytterligare en mening för att undvika feltolkningar av definitionen eller 
sammanblandning med tester eller studier som utförs för att uppfylla lagstadgade krav 
rörande hälsa och säkerhet.

Ändringsförslag 124
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Användare ska visa tillbörlig aktsamhet 
för att förvissa sig om att genetiska resurser 
har inhämtats enligt gällande lagstiftning 
eller tillsynskrav för tillträde och 
fördelning av nytta samt att eventuell nytta 
fördelas rimligt och rättvist enligt villkor 
som parterna har kommit överens om. 
Användare ska söka, bevara och överföra 
till efterföljande användare information 
som är relevant för tillträde och fördelning 
av nytta.
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Or. en

Motivering

Traditionell kunskap är medlemsstaternas behörighet och bör inte tas upp i förordningen.

Ändringsförslag 125
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Olagligt förvärvade genetiska resurser 
ska vara förbjudna i unionen.

Or. en

Motivering

Det system för skyldigheten att visa tillbörlig aktsamhet som kommissionen inför behöver 
åtföljas av ett allmänt förbud mot olaglig användning av genetiska resurser. Detta kastar om 
bevisbördan, vilket redan är fallet för olagligt timmer (förordning (EU) nr 95/2010) samt för 
olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, och förenklar respektive behöriga nationella 
myndigheters rättsprocesser och brottsbekämpning.

Ändringsförslag 126
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det krav på tillbörlig aktsamhet som 
nämns i punkt 1 ska inte gälla för 
ytterligare användning av en produkt som 
utvecklats ur en ursprunglig resurs (till 
exempel växtsorter), förutsatt att det 
handlar om en användbar genetisk resurs 
för produkten i fråga.

Or. de
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Ändringsförslag 127
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om genetiska resurser kommer från 
områden utanför nationella 
jurisdiktioner, resursernas ursprungsland 
inte kan fastställas eller det inte är möjligt 
att ge eller få ett förhandsgodkännande, 
ska nya användare avsätta bidrag till en 
EU-fond för fördelning av nyttan för att 
bevara den biologiska mångfalden i 
världen, tills en global multilateral 
mekanism för fördelning av nyttan har 
inrättats i enlighet med artikel 10 i 
Nagoyaprotokollet.

Or. en

Ändringsförslag 128
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) datum och plats för tillträde till 
genetiska resurser och traditionell 
kunskap som rör sådana resurser,

(1) datum och plats för tillträde till 
genetiska resurser,

Or. en

Motivering

Traditionell kunskap är medlemsstaternas behörighet och bör inte tas upp i förordningen.
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Ändringsförslag 129
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a – led 1 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Det internationellt erkända intyget 
om efterlevnad, när det gäller genetiska 
resurser som förvärvats av parter till 
Nagoyaprotokollet som har reglerat 
tillträdet till sina genetiska resurser i 
enlighet med artikel 6 i 
Nagoyaprotokollet, eller

Or. en

Ändringsförslag 130
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) beskrivningen av genetiska resurser
eller traditionell kunskap som rör sådana 
använda resurser, inbegripet tillgängliga 
unika identifieringsnummer,

(2) beskrivningen av använda genetiska 
resurser, inbegripet tillgängliga unika 
identifieringsnummer,

Or. en

Motivering

Traditionell kunskap är medlemsstaternas behörighet och bör inte tas upp i förordningen.

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a – led 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) tillstånd för tillträde och i 
förekommande fall ömsesidigt 
överenskomna villkor,

Or. de

Ändringsförslag 133
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) tillstånd för tillträde och i 
förekommande fall ömsesidigt 
överenskomna villkor,

Or. en

Ändringsförslag 134
Pavel Poc
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) tillstånd för tillträde och i 
förekommande fall ömsesidigt 
överenskomna villkor,

Or. en

Motivering

Termen ”tillstånd” är den terminologi som används i Nagoyaprotokollet och i själva 
förordningen. Det är därför lämpligt att harmonisera terminologin för att undvika förvirring.

Ändringsförslag 135
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) tillstånd för tillträde och i 
förekommande fall ömsesidigt 
överenskomna villkor,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 137
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Användare som förvärvar en genetisk 
resurs från en samling som är upptagen i 
unionens register över betrodda samlingar 
enligt artikel 5.1 ska anses ha visat 
tillbörlig aktsamhet när det gäller att söka 
information som är relevant för tillträde 
och fördelning av nytta i fråga om 
genetiska resurser och traditionell 
kunskap som rör genetiska resurser.

4. Användare som förvärvar en genetisk 
resurs från en samling som är upptagen i 
unionens register över betrodda samlingar 
enligt artikel 5.1 ska anses ha visat 
tillbörlig aktsamhet när det gäller att söka 
information som är relevant för tillträde
och fördelning av nytta i fråga om 
genetiska resurser.

Or. en

Motivering

Traditionell kunskap är medlemsstaternas behörighet och bör inte tas upp i förordningen.

Ändringsförslag 138
Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Användare som förvärvar en genetisk 
resurs från en samling som är upptagen i 
unionens register över betrodda samlingar 
enligt artikel 5.1 ska anses ha visat 
tillbörlig aktsamhet när det gäller att söka 
information som är relevant för tillträde 
och fördelning av nytta i fråga om 
genetiska resurser och traditionell kunskap 

4. Användare som förvärvar en genetisk 
resurs från en samling som är upptagen i 
unionens register över samlingar enligt 
artikel 5.1 ska anses ha visat tillbörlig 
aktsamhet när det gäller att söka 
information som är relevant för tillträde 
och fördelning av nytta i fråga om 
genetiska resurser och traditionell kunskap 
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som rör genetiska resurser. som rör genetiska resurser.

Or. en

Motivering

Den föreslagna ändringen till begreppet ”unionens register över samlingar” är i linje med 
tidigare ändringsförslag som har lagts fram till skäl 19.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. De krav som avses i punkterna 1–3 
ska endast tillämpas på efterföljande 
användare om dessa får tillträde till och 
använder genetiska resurser på samma 
sätt som den ursprungliga användaren.

Or. de

Ändringsförslag 140
Sophie Auconie

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Om en genetisk resurs har införlivats 
i en ny växtsort som släppts ut på 
marknaden ska användare av den nya 
växtsorten inte omfattas av skyldigheterna 
i punkterna 1–3. I sådana fall hävs 
skyldigheterna för den första användaren 
som har införlivat den genetiska resursen.

Or. fr
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Motivering

I artikel 4 tas inte hänsyn till befintlig forskning på utsädesområdet. När en ny växtsort tas 
fram använder förädlarna sig av genetiska resurser (inbegripet växtsorter som redan finns på 
marknaden) och ska därför omfattas av denna förordning. Eftersom man redan har 
kontrollerat att protokollet har följts när växtsorten släpptes ut på marknaden ska alla de som 
använder den saluförda växtsorten för forskningsändamål befrias från alla förpliktelser.

Ändringsförslag 141
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Betrodda samlingar i unionen
1. Kommissionen ska upprätta och 
underhålla ett unionsregister över 
betrodda samlingar. Registret ska vara 
webbaserat, lättillgängligt för användare 
och omfatta samlingar av genetiska 
resurser som uppfyller kriterierna för 
betrodda samlingar i unionen.
2. Varje medlemsstat ska på begäran av 
en samling inom dess jurisdiktion 
överväga att föra in denna samling i 
unionens register över betrodda 
samlingar. Efter att ha kontrollerat att 
samlingen uppfyller de kriterier som 
anges i punkt 3 ska medlemsstaten utan 
dröjsmål informera kommissionen om 
samlingens namn, kontaktuppgifter och 
typ. Kommissionen ska utan dröjsmål föra 
in den mottagna informationen i 
unionens register över betrodda 
samlingar.
3. För att en samling ska föras in i 
unionens register över betrodda 
samlingar måste samlingens ägare visa 
sin förmåga att
(a) tillämpa standardiserade förfaranden 
för att utbyta prover på genetiska resurser 
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och tillhörande information med andra 
samlingar och tillhandahålla prover på 
genetiska resurser och tillhörande 
information till tredje personer för 
användning,
(b) endast leverera prover på genetiska 
resurser och tillhörande information till 
tredje personer för användning som har 
dokumentation som bevisar att resurserna 
och informationen har tagits fram enligt 
tillämpliga rättsliga krav och, i 
förekommande fall, ömsesidigt 
överenskomna villkor för rimlig och 
rättvis fördelning av nytta,
(c) föra register över alla prover på 
genetiska resurser och tillhörande 
information som lämnas till tredje 
personer för deras användning,
(d) införa eller använda unika 
identifieringsnummer för prover på 
genetiska resurser som lämnas till tredje 
personer,
(e) använda lämpliga spårnings- och 
övervakningsverktyg för att utbyta prover 
på genetiska resurser och tillhörande 
information med andra samlingar.
4. Medlemsstaterna ska regelbundet 
kontrollera att varje samling under deras 
jurisdiktion som ingår i unionens register 
över betrodda samlingar verkligen 
tillämpar de åtgärder som anges i punkt 3.
Medlemsstaterna ska utan dröjsmål 
meddela kommissionen om en samling 
under deras jurisdiktion som ingår i 
unionens register inte längre uppfyller 
kraven i punkt 3.
5. Om det finns bevis på att en samling 
som ingår i unionens register över 
betrodda samlingar inte vidtar de åtgärder 
som anges i punkt 3 ska den berörda 
medlemsstaten utan dröjsmål identifiera 
korrigerande åtgärder i dialog med 
ägaren till den berörda samlingen.
Kommissionen ska ta bort en samling 
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från unionens register över betrodda 
samlingar om den, särskilt på grundval av 
information som lämnats enligt punkt 4, 
har konstaterat att en samling som ingår i 
unionens register över betrodda 
samlingar står inför betydande eller 
varaktiga svårigheter att följa punkt 3.
6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter för att fastställa 
förfarandena för att tillämpa punkterna
1–5 i denna artikel. Genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som anges i 
artikel 15.2.

Or. en

Ändringsförslag 142
Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Betrodda samlingar i unionen Registrerade samlingar i unionen

Or. en

Motivering

Den föreslagna ändringen till begreppet ”registrerade samlingar i unionen” är i linje med 
tidigare ändringsförslag som har lagts fram till skäl 19.

Ändringsförslag 143
Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska upprätta och 
underhålla ett unionsregister över betrodda

1. Kommissionen ska upprätta och 
underhålla ett unionsregister över 
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samlingar. Registret ska vara webbaserat, 
lättillgängligt för användare och omfatta 
samlingar av genetiska resurser som 
uppfyller kriterierna för betrodda
samlingar i unionen.

samlingar. Registret ska vara webbaserat, 
lättillgängligt för användare och omfatta 
samlingar av genetiska resurser som 
uppfyller kriterierna för registrerade
samlingar i unionen.

Or. en

Motivering

Den föreslagna ändringen till begreppet ”registrerade samlingar i unionen” är i linje med 
tidigare ändringsförslag som har lagts fram till skäl 19.

Ändringsförslag 144
Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska på begäran av en 
samling inom dess jurisdiktion överväga 
att föra in denna samling i unionens 
register över betrodda samlingar. Efter att 
ha kontrollerat att samlingen uppfyller de 
kriterier som anges i punkt 3 ska 
medlemsstaten utan dröjsmål informera 
kommissionen om samlingens namn, 
kontaktuppgifter och typ. Kommissionen 
ska utan dröjsmål föra in den mottagna 
informationen i unionens register över
betrodda samlingar.

2. Varje medlemsstat ska på begäran av en 
innehavare av samlingar inom dess 
jurisdiktion överväga att föra in denna 
samling, eller en del av den, i unionens 
register över samlingar. Efter att ha 
kontrollerat att samlingen uppfyller de 
kriterier som anges i punkt 3 ska 
medlemsstaten utan dröjsmål informera 
kommissionen om samlingens namn, 
kontaktuppgifter och typ. Kommissionen 
ska utan dröjsmål föra in den mottagna 
informationen i unionens registrerade
samlingar.

Or. en

Motivering

Det föreslagna tillägget ”eller delar av den” återspeglar det faktum att endast en mycket liten 
del av de befintliga offentliga samlingarna kan uppfylla de krav som anges i förordningen för 
unionens register över betrodda/registrerade samlingar. Den föreslagna ändringen till 
begreppet ”unionens registrerade samlingar” är i linje med tidigare ändringsförslag som har 
lagts fram till skäl 19.
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Ändringsförslag 145
Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att en samling ska föras in i 
unionens register över betrodda samlingar 
måste samlingens ägare visa sin förmåga 
att

3. För att en samling ska föras in i 
unionens register över betrodda samlingar 
måste samlingens ägare, med hänsyn till 
prover som tillträde har getts till enligt 
artikel 2 i denna förordning, visa sin 
förmåga att

Or. en

Motivering

Genom att begränsa omfattningen av artikel 5 på detta sätt uppfyller bara prover som 
tillträde har getts till efter Nagoyaprotokollets ikraftträdande bestämmelserna i artikel 4.4.

Ändringsförslag 146
Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Den föreslagna ändringen till begreppet ”unionens register över samlingar” är i linje med 
tidigare ändringsförslag som har lagts fram till skäl 19.

Ändringsförslag 147
Pavel Poc
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det finns bevis på att en samling som 
ingår i unionens register över betrodda
samlingar inte vidtar de åtgärder som anges 
i punkt 3 ska den berörda medlemsstaten 
utan dröjsmål identifiera korrigerande 
åtgärder i dialog med ägaren till den 
berörda samlingen.

Om det finns bevis på att en samling som 
ingår i unionens register över samlingar 
inte vidtar de åtgärder som anges i punkt 3 
ska den berörda medlemsstaten utan 
dröjsmål identifiera korrigerande åtgärder i 
dialog med ägaren till den berörda 
samlingen.

Or. en

Motivering

Den föreslagna ändringen till begreppet ”unionens register över samlingar” är i linje med 
tidigare ändringsförslag som har lagts fram till skäl 19.

Ändringsförslag 148
Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ta bort en samling från 
unionens register över betrodda samlingar 
om den, särskilt på grundval av 
information som lämnats enligt punkt 4, 
har konstaterat att en samling som ingår i 
unionens register över betrodda samlingar 
står inför betydande eller varaktiga 
svårigheter att följa punkt 3.

Kommissionen ska ta bort en samling från 
unionens register över samlingar om den, 
särskilt på grundval av information som 
lämnats enligt punkt 4, har konstaterat att 
en samling som ingår i unionens register 
över samlingar står inför betydande eller 
varaktiga svårigheter att följa punkt 3.

Or. en

Motivering

Den föreslagna ändringen till begreppet ”unionens register över samlingar” är i linje med 
tidigare ändringsförslag som har lagts fram till skäl 19.
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Ändringsförslag 149
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet att
anta genomförandeakter för att fastställa 
förfarandena för att tillämpa punkterna 1–5 
i denna artikel. Genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som anges i 
artikel 15.2.

6. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att fastställa 
förfarandena för att tillämpa punkterna 1–5 
i denna artikel liksom för att överväga 
registreringsförfaranden för samlingar i 
tredjeländer som uppfyller kriterierna för 
betrodda samlingar i unionen, för att 
därmed stödja ett globalt genomförande 
av Nagoyaprotokollet. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som anges i 
artikel 15.2.

Or. en

Motivering

Förslaget för betrodda samlingar bör inbegripa en mekanism som gör det möjligt för 
medlemsstaterna och kommissionen att överväga att tillämpa denna del på samlingar utanför 
EU. Detta speglar de partnerskap som finns mellan samlingarna och kommer att främja 
internationellt samarbete.

Ändringsförslag 150
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter för att fastställa 
förfarandena för att tillämpa punkterna 1–5 
i denna artikel. Genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som anges i 
artikel 15.2.

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter för att fastställa 
förfarandena för att tillämpa punkterna 1–5 
i denna artikel och för att överväga att 
lägga fram förslag till 
registreringsförfaranden för samlingar i 
tredjeländer som uppfyller kriterierna för 
betrodda samlingar i unionen, för att 
därmed stödja ett globalt genomförande 
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av Nagoyaprotokollet. Genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som anges i artikel 
15.2.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är självförklarande men kommer från den ständiga representationen. 
Representationen hade ytterligare två ändringsförslag men i dessa gjordes undantag för hela 
jordbrukssektorn. Det kan knappast vara meningen, särskilt som det inte går att överblicka 
följderna av att undanta en så stor sektor. Det förefaller snarare vara något som 
representationen kan tänkas få igenom i rådets förslag och då kan vi fortfarande stödja det 
vid trepartsmötet.

Ändringsförslag 151
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska utse en kontaktpunkt 
för tillträde och fördelning av nytta som 
ska ansvara för att informera sökande som 
vill ha tillträde till genetiska resurser och 
traditionell kunskap som rör sådana 
resurser i unionen och samverka med 
sekretariatet för konventionen om 
biologisk mångfald.

3. Kommissionen ska utse en kontaktpunkt 
för tillträde och fördelning av nytta som 
ska ansvara för att informera sökande som 
vill ha tillträde till genetiska resurser i 
unionen och samverka med sekretariatet 
för konventionen om biologisk mångfald.

Or. en

Motivering

Traditionell kunskap är medlemsstaternas behörighet och bör inte tas upp i förordningen.

Ändringsförslag 152
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led 1 (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den kontaktpunkt som utses av 
kommissionen i enlighet med punkt 3 ska 
garantera samråd med de behöriga 
unionsorgan som inrättats enligt 
förordning (EG) nr 338/97 samt med de 
nationella myndigheter som genomför 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av 
handeln med dem, är allmänt känd som EU:s förordning om handel med vilda djur och 
växter. Inrättandet av en mekanism för att säkra en effektiv samordning mellan de nationella 
myndigheter som är ansvariga för genomförandet av Cites och Nagoyaprotokollet är 
nödvändigt för att på ett effektivt sätt kunna ta itu med både olaglig och ohållbar handel.

Ändringsförslag 153
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Traditionell kunskap är medlemsstaternas behörighet och bör inte tas upp i förordningen.

Ändringsförslag 154
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Alla mottagare av offentlig 
forskningsfinansiering som rör 
användningen av genetiska resurser 
och/eller av traditionell kunskap som rör 
genetiska resurser ska, i samband med 
godkännandet av denna finansiering, 
deklarera för den finansierande 
myndigheten att de kommer att uppfylla 
eller har uppfyllt sina skyldigheter enligt 
artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Användare ska lämna en deklaration 
till de behöriga myndigheter som har 
utsetts enligt artikel 6.1 om att de har visat 
tillbörlig aktsamhet enligt artikel 4 när de 
begärde tillstånd för försäljning av en 
produkt som utvecklats på grundval av 
genetiska resurser eller traditionell 
kunskap som rör sådana resurser, eller 
vid tidpunkten för kommersialisering om 
det inte krävs tillstånd för försäljning.

2. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska kräva att användare som ansöker om 
marknadsgodkännande för en produkt 
som har utvecklats genom användning av 
genetiska resurser eller traditionell 
kunskap som rör genetiska resurser 
deklarerar och tillhandahåller bevis för 
att de har uppfyllt sina skyldigheter enligt 
artikel 4. De ska även kräva sådan 
information innan produkten släpps ut på 
marknaden om det inte krävs tillstånd för 
försäljning.

Or. en

Ändringsförslag 156
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Användare ska lämna en deklaration till 
de behöriga myndigheter som har utsetts 
enligt artikel 6.1 om att de har visat 
tillbörlig aktsamhet enligt artikel 4 när de 
begärde tillstånd för försäljning av en 
produkt som utvecklats på grundval av 
genetiska resurser eller traditionell kunskap 
som rör sådana resurser, eller vid 
tidpunkten för kommersialisering om det 
inte krävs tillstånd för försäljning.

2. Användare ska lämna en deklaration till 
de behöriga myndigheter som har utsetts 
enligt artikel 6.1 om att de har visat 
tillbörlig aktsamhet enligt artikel 4 när de 
begärde tillstånd för försäljning av en 
produkt som utvecklats på grundval av 
genetiska resurser eller traditionell kunskap 
som rör sådana resurser, eller vid 
tidpunkten för kommersialisering om det 
inte krävs tillstånd för försäljning. Det 
behövs emellertid ingen sådan deklaration 
om ursprungslandet för den genetiska 
resurs som används inte kräver 
förhandsgodkännande eller ömsesidigt 
överenskomna villkor i enlighet med 
artikel 6 i Nagoyaprotokollet.

Or. de

Ändringsförslag 157
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Användare ska lämna en deklaration till 
de behöriga myndigheter som har utsetts 
enligt artikel 6.1 om att de har visat 
tillbörlig aktsamhet enligt artikel 4 när de 
begärde tillstånd för försäljning av en 
produkt som utvecklats på grundval av 
genetiska resurser eller traditionell 
kunskap som rör sådana resurser, eller 
vid tidpunkten för kommersialisering om 
det inte krävs tillstånd för försäljning.

2. Användare ska lämna en deklaration till 
de behöriga myndigheter som har utsetts 
enligt artikel 6.1 om att de har visat 
tillbörlig aktsamhet enligt artikel 4 när de 
begärde tillstånd för försäljning av en 
produkt som utvecklats på grundval av 
genetiska resurser, eller vid tidpunkten för 
kommersialisering om det inte krävs 
tillstånd för försäljning.

Or. en
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Motivering

Traditionell kunskap är medlemsstaternas behörighet och bör inte tas upp i förordningen.

Ändringsförslag 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. De behöriga myndigheterna ska 
översända den mottagna informationen till
samordningskontoret för tillträde och 
fördelning av nytta, till kommissionen 
och/eller till de behöriga myndigheterna i 
den berörda staten, på grundval av 
punkterna 1 och 2.

Or. en

Ändringsförslag 159
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Artikel 8 utgår
Bästa metoder
1. Alla sammanslutningar av användare 
får lämna in en ansökan till 
kommissionen om att en kombination av 
förfaranden, verktyg eller mekanismer 
som sammanslutningen har utvecklat och 
övervakar ska erkännas som bästa metod. 
Ansökan ska underbyggas med bevis och 
information.
2. Om kommissionen på grundval av 
information och bevis som en 
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sammanslutning av användare lämnat in 
till den konstaterar att den specifika 
kombinationen av förfaranden, verktyg 
eller mekanismer, om den verkligen 
tillämpas av en användare, innebär att 
användaren kan uppfylla sina 
skyldigheter enligt artiklarna 4 och 7, ska 
kommissionen erkänna denna 
kombination som bästa metod.
3. En sammanslutning av användare ska 
informera kommissionen om alla 
ändringar eller uppdateringar av en 
erkänd bästa metod som har erkänts 
enligt punkt 2.
4. Om bevis från behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna eller från andra källor 
tyder på att det finns upprepade fall där 
användare som tillämpar en bästa metod 
inte uppfyller sina skyldigheter enligt 
denna förordning ska kommissionen i 
dialog med den berörda 
sammanslutningen av användare 
undersöka om dessa upprepade fall av 
bristande efterlevnad innebär att det finns 
brister i den bästa metoden.
5. Kommissionen ska återkalla 
erkännandet av en bästa metod om den 
har konstaterat att ändringar av denna 
metod äventyrar användarens förmåga att 
uppfylla villkoren i artiklarna 4 och 7 
eller när upprepade fall av bristande 
efterlevnad hos användaren beror på 
brister i metoden.
6. Kommissionen ska upprätta och 
uppdatera ett internetbaserat register över 
erkända bästa metoder. Detta register ska 
i ett avsnitt innehålla bästa metoder som 
har erkänts av kommissionen enligt punkt 
2 i denna artikel och i ett annat avsnitt 
innehålla bästa metoder som har antagits 
på grundval av artikel 20.2 i 
Nagoyaprotokollet.
7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter för att fastställa 
förfarandena för att tillämpa punkterna 
1–5 i denna artikel. Genomförandeakter 



AM\937380SV.doc 53/70 PE513.008v01-00

SV

ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som anges i 
artikel 15.2.

Or. en

Ändringsförslag 160
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De kontroller som avses i punkt 1 i 
denna artikel ska utföras enligt en plan som 
ses över regelbundet och som följer en 
riskbaserad metod, vars huvudprinciper 
ska fastställas av kommissionen i enlighet 
med det förfarande som avses i 
artikel 15.2. Metoden ska bygga på att en 
användares tillämpning av en bästa metod 
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enligt artikel 20.2 i Nagoyaprotokollet 
minskar den användarens risk för 
icke-efterlevnad.

som erkänts enligt artikel 8.2 i denna 
förordning eller enligt artikel 20.2 i 
Nagoyaprotokollet minskar den 
användarens risk för icke-efterlevnad.

Or. de

Ändringsförslag 162
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De kontroller som avses i punkt 1 i 
denna artikel ska utföras enligt en plan som 
ses över regelbundet och som följer en 
riskbaserad metod. När denna riskbaserade 
metod utvecklas ska huvudprinciperna 
fastställas av kommissionen i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 
15.2. En sådan metod ska ta hänsyn till att 
en användares tillämpning av en bästa 
metod som erkänts enligt artikel 8.2 i 
denna förordning eller enligt artikel 20.2 i 
Nagoyaprotokollet minskar den 
användarens risk för icke-efterlevnad.

Or. en

Ändringsförslag 163
Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De kontroller som avses i punkt 1 i 
denna artikel ska utföras enligt en plan som 
ses över regelbundet och som följer en 
riskbaserad metod. När medlemsstater 
utvecklar denna riskbaserade metod ska de

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

med det förfarande som avses i artikel 
15.2. Denna metod ska ta hänsyn till att en 
användares tillämpning av en bästa metod 
som erkänts enligt artikel 8.2 i denna 
förordning eller enligt artikel 20.2 i 
Nagoyaprotokollet minskar den 
användarens risk för icke-efterlevnad.

Or. en

Motivering

För att undvika snedvridningar på marknaden i EU, bör den riskbaserade metoden, eller 
åtminstone dess principer, utvecklas centralt av kommissionen.

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kontroller får utföras när en behörig 
myndighet har relevant information, 
inbegripet på grundval av styrkta farhågor 
som uttrycks av tredje parter om att en 
användare inte följer bestämmelserna i 
denna förordning.

3. Kontroller ska utföras när en behörig 
myndighet har relevant information, 
inbegripet på grundval av styrkta farhågor 
som uttrycks av tredje parter om att en 
användare inte följer bestämmelserna i 
denna förordning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Ändringsförslag 166
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Stickprov, inklusive fältbesök. (c) Stickprov på plats.

Or. de

Ändringsförslag 168
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De behöriga myndigheterna ska godta ett 
internationellt erkänt intyg om efterlevnad 
som bevis på att den genetiska resurs som 
intyget gäller har inhämtats med 
förhandsgodkännande och att ömsesidigt 
överenskomna villkor har upprättats enligt 
kraven i den inhemska lagstiftningen eller 
tillsynskraven för tillträde och fördelning 
av nytta hos den part i Nagoyaprotokollet 

5. De behöriga myndigheterna ska godta ett 
internationellt erkänt intyg om efterlevnad 
som bevis på att den genetiska resurs som 
intyget gäller har inhämtats med 
förhandsgodkännande och att ömsesidigt 
överenskomna villkor har upprättats enligt 
kraven i den inhemska lagstiftningen eller 
tillsynskraven för tillträde och fördelning 
av nytta hos den part i Nagoyaprotokollet 
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som utfärdar förhandsgodkännandet. som utfärdar förhandsgodkännandet. Om 
ett internationellt erkänt intyg inte finns 
tillgängligt bör andra rättsligt godtagbara 
former av efterlevnad betraktas som 
tillräckliga bevis för att de berörda 
genetiska resurserna har förvärvats 
lagligt och att ömsesidigt överenskomna 
villkor har upprättats.

Or. en

Ändringsförslag 169
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I genomförandebestämmelserna 
fastställs rättssäkerhetsgarantier rörande 
förfarandena i artiklarna 7 och 9–11. 

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med principen om korrekt rättsförfarande och Nagoyaprotokollet är det 
nödvändigt att rättssäkerhetsgarantier och processer, till exempel rätten att höras eller att 
överklaga alla beslut som har fattats enligt artiklarna 7 och 9–11, skrivs in i förordningen för 
att skydda rättigheterna för dem som omfattas av lagstiftningen, särskilt då icke-efterlevnad 
kommer att beläggas med effektiva och avskräckande påföljder.

Ändringsförslag 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Användarna ska ge allt bistånd som 
krävs för att underlätta de kontroller som 
avses i punkt 1, särskilt i fråga om tillgång 

6. Användarna ska ge allt bistånd som 
krävs för att underlätta de kontroller som 
avses i punkt 1.
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till lokaler och presentation av handlingar 
eller register.

Or. en

Ändringsförslag 171
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får även, beroende på 
vilka brister som upptäckts, omedelbart 
vidta provisoriska åtgärder, bland annat 
beslag av olagligt förvärvade genetiska 
resurser och tillfälligt upphörande av 
särskilda användningsverksamheter.

Medlemsstaterna får även, beroende på 
vilka brister som upptäckts, omedelbart 
vidta provisoriska åtgärder, bland annat 
beslag av olagligt förvärvade genetiska 
resurser och tillfälligt upphörande av 
särskilda användningsverksamheter. Dessa 
provisoriska åtgärder måste vara 
effektiva, proportionella och 
avskräckande.

Or. en

Motivering

Såsom anges i artikel 11.2 bör det klargöras att principen om effektiva, proportionella och 
avskräckande påföljder också måste gälla för provisoriska åtgärder.

Ändringsförslag 172
Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får även, beroende på 
vilka brister som upptäckts, omedelbart 
vidta provisoriska åtgärder, bland annat 
beslag av olagligt förvärvade genetiska 
resurser och tillfälligt upphörande av 
särskilda användningsverksamheter.

Medlemsstaterna får även, beroende på 
vilka brister som upptäckts, omedelbart 
vidta provisoriska åtgärder, bland annat 
beslag av olagligt förvärvade genetiska 
resurser och tillfälligt upphörande av 
särskilda användningsverksamheter. Dessa 
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provisoriska åtgärder måste vara 
effektiva, proportionella och 
avskräckande.

Or. en

Motivering

Såsom även anges i artikel 11.2 i kommissionens förslag måste det klargöras att principen om 
effektiva, proportionella och avskräckande påföljder också måste gälla för provisoriska 
åtgärder.

Ändringsförslag 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får även, beroende på 
vilka brister som upptäckts, omedelbart 
vidta provisoriska åtgärder, bland annat 
beslag av olagligt förvärvade genetiska 
resurser och tillfälligt upphörande av 
särskilda användningsverksamheter.

Medlemsstaterna får, beroende på vilka 
brister som upptäckts, omedelbart vidta 
lämpliga provisoriska åtgärder, bland annat 
beslag av olagligt förvärvade genetiska 
resurser och tillfälligt upphörande av 
särskilda användningsverksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 174
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska låta parterna 
väcka talan eller överklaga de beslut som 
har fattats enligt artiklarna 7 och 9 vid 
påstådda överträdelser.

Or. en
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Ändringsförslag 175
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De behöriga myndigheterna ska utbyta 
information med de behöriga 
myndigheterna i andra medlemsstater och 
kommissionen om hur de organiserar sitt 
kontrollsystem för övervakning av 
användarnas efterlevnad av denna 
förordning, om allvarliga brister som har 
upptäckts vid de kontroller som avses i
artiklarna 9.4 och 10.1 och om de typer av 
påföljder som tillämpats enligt artikel 11.

Or. de

Ändringsförslag 176
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 177
Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De behöriga myndigheterna ska utbyta 
information med de behöriga 
myndigheterna i andra medlemsstater samt 
med kommissionen om hur de organiserar 
sitt kontrollsystem för övervakning av 
användarnas efterlevnad av denna 
förordning, om allvarliga brister som har 
upptäckts vid de kontroller som avses i 
artikel 9.1 och om de typer av påföljder 
som tillämpats enligt artikel 11.

Or. en

Motivering

För att säkra ett harmoniserat kontrollsystem i EU, och i så hög grad som möjligt med 
tredjeländer, bör de behöriga myndigheterna föra en dialog och samarbeta för att utbyta 
bästa metoder om hur de organiserar kontrollerna.

Ändringsförslag 178
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Härmed inrättas en unionsplattform för 
tillträde till genetiska resurser.

Or. en

Motivering

Traditionell kunskap är medlemsstaternas behörighet och bör inte tas upp i förordningen.
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Ändringsförslag 179
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 180
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 182
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 183
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Skapa en katalog över de tillgängliga 
och ursprungliga genetiska resurserna 
från respektive medlemsstat, i enlighet 
med artikel 7 i konventionen om biologisk 
mångfald. Målet ska vara att få bättre 
kunskaper om biologisk mångfald. 
Samtidigt kommer de att stödja 
tredjeländer vid utvecklandet av en 
katalog över deras genetiska resurser, i 
syfte att förbättra öppenheten i samband 
med tillträdet till genetiska resurser.

Or. en

Motivering

Stödet till tredjeländer kan bestå av teknisk hjälp, kunskapsutbyte eller finansiering om det 
bedöms som nödvändigt.

Ändringsförslag 184
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) så snart som den fond som ska 
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inrättas enligt konventionen om biologisk 
mångfald, eller varje annan fond som 
inrättas i detta avseende har införts, 
efterlysa att dessa fonder inkluderar 
mekanismer för att finansiera forskning 
om och utarbetande av kataloger över 
genetiska resurser,

Or. es

Ändringsförslag 185
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ge stöd till utveckling och användning 
av kostnadseffektiva 
kommunikationsverktyg och 
kommunikationssystem för att stödja 
övervakning och spårning av samlingars
och användares användning av genetiska 
resurser och traditionell kunskap som rör 
genetiska resurser,

(c) ge stöd till utveckling och användning 
av kostnadseffektiva 
kommunikationsverktyg och 
kommunikationssystem för att stödja 
övervakning och spårning av samlingars 
och användares användning av genetiska 
resurser,

Or. en

Motivering

Traditionell kunskap är medlemsstaternas behörighet och bör inte tas upp i förordningen.

Ändringsförslag 186
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vart tionde år efter sin första rapport ska 
kommissionen på grundval av rapporterna 
om och erfarenheterna av tillämpningen av 

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

denna förordning, se över denna 
förordnings funktion och effektivitet. I sina 
rapporter ska kommissionen särskilt 
överväga:

a) de administrativa följderna för offentliga 
forskningsinstitutioner, små och 
medelstora företag och mikroföretag,
b) behovet att granska genomförandet av 
bestämmelserna i denna förordning om 
traditionell kunskap som rör genetiska 
resurser mot bakgrund av utvecklingen i 
andra relevanta internationella 
organisationer, däribland 
Världsorganisationen för den 
intellektuella äganderätten, förutsatt att 
den inte strider mot målen med denna 
förordning eller med konventionen om 
biologisk mångfald och 
Nagoyaprotokollet.
c) behovet av ytterligare insatser på 
unionsnivå om tillträde till genetiska 
resurser och traditionell kunskap som rör 
genetiska resurser i syfte att fullt ut 
respektera ursprungsbefolkningars och 
lokalsamhällens rättigheter, i enlighet 
med artiklarna 5.2, 6.2, 7 och 12 i 
Nagoyaprotokollet.

Or. en

Ändringsförslag 187
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

kommissionen på grundval av rapporterna 
om och erfarenheterna av tillämpningen av 
denna förordning, se över denna 
förordnings funktion och effektivitet. I sina 
rapporter ska kommissionen särskilt 
överväga de administrativa följderna för 
offentliga forskningsinstitutioner, små och 
medelstora företag och mikroföretag. Den 
ska också överväga behovet av ytterligare 
insatser på unionsnivå om tillträde till 
genetiska resurser.

Or. en

Motivering

Traditionell kunskap är medlemsstaternas behörighet och bör inte tas upp i förordningen.

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 189
Maria do Céu Patrão Neves
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 190
Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Eftersom förordningens konsekvenser kan variera mellan olika sektorer beroende på hur de 
arbetar och utvecklas över tiden, bör det också vara obligatoriskt för kommissionen att 
bedöma konsekvenserna för särskilda sektorer. Enligt artikel 8 c i Nagoyaprotokollet bör 
parterna dessutom särskilt beakta de genetiska resursernas betydelse för livsmedel och 
jordbruk när de genomför protokollet i sin lagstiftning.

Ändringsförslag 191
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Ändring till direktiv 2008/99/EG

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/99/EG av 
den 19 november 2008 om skydd för 
miljön genom straffrättsliga 
bestämmelser1 ändras härmed, med 
verkan från och med den ...*, enligt 
följande:
(1) Följande led läggs till i artikel 3:
”(j) Olagligt förvärvade genetiska 
resurser”
(2) Följande strecksats läggs till i 
bilaga A:
”– Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr .../2013 av den … om 
tillträde till genetiska resurser samt rimlig 
och rättvis fördelning av den nytta som 
uppstår vid deras användning i unionen”.
__________________
1 EUT L 328, 6.12.2008, s. 28.
* EUT: ett år efter denna förordnings 
ikraftträdande.
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Or. en


