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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgang til genetiske 
ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af 
disse ressourcer, i Unionen
(COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0576),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0322/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol (nr. 2) om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det 
franske senat, det italienske senat og det svenske parlament, om, at udkastet til 
lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 
20. marts 20131,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Udvalget om Landbrug samt Fiskeriudvalget (A7-
0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 EUT C 0 af 0.0.0000, s. 0.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Genetiske ressourcer repræsenterer 
genpuljen i både naturlige og dyrkede eller 
opdrættede kulturer/bestande og spiller en 
betydelig og voksende rolle i mange 
økonomiske sektorer, herunder 
fødevareproduktion, skovbrug, udvikling af 
lægemidler eller udvikling af biobaserede
vedvarende energikilder.

(2) Genetiske ressourcer repræsenterer 
genpuljen i både naturlige og dyrkede eller 
opdrættede kulturer/bestande og spiller en 
betydelig og voksende rolle i mange 
økonomiske sektorer, herunder 
fødevareproduktion, skovbrug,
bioteknologi, udvikling og produktion af 
lægemidler, kosmetik eller udvikling af 
biobaserede energikilder.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Traditionel viden hos indfødte og 
lokale samfund kan give vigtige 
oplysninger, der inspirerer videnskaben til 
at opdage interessante genetiske eller 
biokemiske egenskaber.

(3) Traditionel viden hos indfødte og 
lokale samfund kan give vigtige 
oplysninger, der inspirerer videnskaben til 
at opdage potentielt værdifulde genetiske 
eller biokemiske egenskaber, herunder 
viden, innovation og praksis hos indfødte 
og lokale samfund af relevans for 
bevarelse og bæredygtig brug af den 
biologiske mangfoldighed. Sådanne 
samfunds rettigheder bør i henhold til 
bestemmelserne i ILO-konvention nr. 169 
om oprindelige folk og stammefolk og i 
FN's erklæring om oprindelige folks 
rettigheder, der blev vedtaget af FN's 
generalforsamling i 2007, respekteres, og 
Unionen bør gennemføre foranstaltninger 
til fremme af dette mål.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med artikel 8 i konventionen om den biologiske 
mangfoldighed og De Forenede Nationers lovgivning. Indfødte og lokale samfund bidrager i 
stort omfang til en lokal bevarelse af den biologiske mangfoldighed ved at bevare og anvende 
traditionel viden og bør anerkendes herfor.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Det er vigtigt at erindre om, at plante-
og dyrearter samt biologiske processer til 
produktion af planter og dyr i henhold til 
Den Europæiske Patentkonvention ikke 
kan patenteres. Når opfindelser er baseret 
på genetiske ressourcer eller dele af 
genetiske ressourcer, bør ansøgninger om 
et patent, der bl.a. dækker disse 
ressourcer, produkter, herunder 
biprodukter, og fremgangsmåder, der 
hidrører fra anvendelse af bioteknologi 
eller traditionel viden vedrørende 
genetiske ressourcer, nævne ressourcerne, 
og deres oprindelse bør oplyses til de 
relevante myndigheder og sendes til den 
kompetente myndighed. De samme regler 
bør finde anvendelse på nye 
sortsbeskyttelser.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at erindre om den væsentlige pointe, at levende materiale som anført i Den 
Europæiske Patentkonvention ikke kan patenteres. Af hensyn til gennemsigtigheden og 
effektiviteten og med henblik på bedre overvågning bør referencerne til genetiske ressourcer 
og deres oprindelse fremgå af patentregistreringerne.



PE508.195v01-00 8/55 PR\932319DA.doc

DA

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Genetiske ressourcer bør opbevares 
lokalt og anvendes bæredygtigt, og de 
fordele, der opstår ved udnyttelsen heraf, 
bør deles rimeligt og retfærdigt. Det vil 
bidrage til udryddelse af fattigdom og 
dermed til at opnå De Forenede Nationers 
årtusindudviklingsmål, som er anerkendt i 
indledningen til Nagoyaprotokollen om 
adgang til genetiske ressourcer samt 
rimelig og retfærdig deling af de fordele, 
der opstår ved udnyttelsen af disse 
ressourcer, til konventionen om den 
biologiske mangfoldighed 
("Nagoyaprotokollen"), der blev vedtaget 
den 29. oktober 2010 af konventionens 
parter. Som part i konventionen har 
Unionen og de fleste af medlemsstaterne 
undertegnet Nagoyaprotokollen.
Muligheden for effektivt at gennemføre 
protokollen bør støttes.

Or. en

Begrundelse

Man må ikke glemme, hvor stor en del af verdens befolkning, der er direkte afhængig af 
biodiversitet som indkomstkilde. Konsekvenserne af en forkert holdning til genetiske 
ressourcer i verdens fattigste områder kan få ødelæggende konsekvenser for dem, som lever 
der. Nagoyaprotokollen anerkender dette faktum og bør derfor gennemføres rigtigt.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I konventionen anerkendes det, at 
staterne har suveræne rettigheder over 
naturressourcer, som findes inden for deres 

(5) I konventionen anerkendes det, at 
staterne har suveræne rettigheder over 
naturressourcer, som findes inden for deres 
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område, og myndighed til at regulere 
adgangen til deres genetiske ressourcer. 
Konventionen forpligter alle parter til at 
fremme adgangen til genetiske ressourcer, 
for hvilke de er indehavere af suveræne 
rettigheder. Desuden gøres det obligatorisk 
for alle parter at træffe foranstaltninger til 
på rimelig og retfærdig måde at dele 
resultaterne af forsknings- og 
udviklingsaktiviteter og udbyttet af 
kommerciel og anden udnyttelse af de 
genetiske ressourcer med den part, der er 
ophavsmand til pågældende ressourcer. 
Denne deling foretages på gensidigt 
vedtagne vilkår. Konventionen omhandler 
også adgang og deling af fordele i relation 
til viden, innovation og praksis hos 
indfødte og lokale samfund af relevans for 
bevarelse og bæredygtig brug af den 
biologiske mangfoldighed.

område, og myndighed til at regulere 
adgangen til deres genetiske ressourcer. 
Konventionen forpligter alle parter til at 
fremme adgangen til genetiske ressourcer, 
for hvilke de er indehavere af suveræne 
rettigheder, så andre parter kan gøre 
bæredygtig brug af disse ressourcer.
Desuden gøres det obligatorisk for alle 
parter at træffe foranstaltninger til på 
rimelig og retfærdig måde at dele 
resultaterne af forsknings- og 
udviklingsaktiviteter og udbyttet af 
kommerciel og anden udnyttelse af de 
genetiske ressourcer med den part, der er 
ophavsmand til pågældende ressourcer. 
Denne deling foretages på gensidigt 
vedtagne vilkår. Konventionen omhandler 
også adgang og deling af fordele i relation 
til viden, innovation og praksis hos 
indfødte og lokale samfund af relevans for 
bevarelse og bæredygtig brug af den 
biologiske mangfoldighed.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bringer teksten i overensstemmelse med artikel 15 i konventionen om 
den biologiske mangfoldighed.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

adgang og deling af fordele i forbindelse 
med anvendelsen og den efterfølgende 
kommercielle udnyttelse af genetiske 
ressourcer og traditionel viden, der knytter 
sig til genetiske ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det er vigtigt at fastsætte en klar og 
solid ramme for gennemførelsen af
Nagoyaprotokollen med henblik på at øge 
de foreliggende muligheder for 
naturbaserede forsknings- og 
udviklingsaktiviteter i Unionen. Det er 
også afgørende at forhindre, at uretmæssigt 
erhvervede genetiske ressourcer eller 
traditionel viden i tilknytning til genetiske 
ressourcer bruges i Unionen, og støtte en 
effektiv gennemførelse af forpligtelsen til 
deling af fordele på gensidigt vedtagne 
vilkår mellem ophavsmænd og brugere.

(8) Det er vigtigt at fastsætte en klar og 
solid ramme for gennemførelsen af
Nagoyaprotokollen og konventionens 
relevante bestemmelser med henblik på at 
øge de foreliggende muligheder for 
naturbaserede forsknings- og 
udviklingsaktiviteter i Unionen. Det er 
også afgørende at forhindre, at uretmæssigt 
erhvervede genetiske ressourcer eller 
traditionel viden i tilknytning til genetiske 
ressourcer bruges i Unionen, og støtte en 
effektiv gennemførelse af forpligtelsen til 
deling af fordele på gensidigt vedtagne 
vilkår mellem ophavsmænd og brugere.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Biopirateri bestående i enten 
uautoriseret erhvervelse af genetiske 
ressourcer eller uautoriseret anvendelse 
eller efterfølgende kommerciel udnyttelse 
af produkter baseret på sådanne 
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ressourcer eller tilhørende traditionel 
viden bør forbydes og underlægges 
strafferetlige sanktioner i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/99/EF af 19. november 2008 om 
strafferetlig beskyttelse af miljøet1.
_______________
1 EUT L 328 af 6.12.2008, s. 28.

Or. en

Begrundelse

For at være effektiv skal den rettidige omhu bakkes op af et forbud mod anvendelse og 
efterfølgende kommerciel udnyttelse af ulovligt erhvervede genetiske ressourcer. Direktivet 
om strafferetlig beskyttelse af miljøet bør ligeledes opdateres med henblik på medtagelse af 
biopirateri som en strafbar handling, såfremt den begås bevidst eller under udvisning af grov 
uagtsomhed.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Den ramme, der skabes af denne 
forordning, er også nødvendig for at 
bevare og øge tilliden mellem parterne, de 
indfødte og lokale samfund samt de 
interessentgrupper, der er involveret i 
adgangen til genetiske ressourcer og 
delingen af de dermed forbundne fordele.

Or. en

Begrundelse

Langt størstedelen af de genetiske ressourcer findes i landene sydpå, hvor befolkningerne ofte 
har en tæt tilknytning til den biologiske mangfoldighed. En effektiv regulering vil øge vores 
eksterne partneres tillid og derved sikre de europæiske brugere bæredygtig adgang til 
genetiske ressourcer.



PE508.195v01-00 12/55 PR\932319DA.doc

DA

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Af hensyn til retssikkerheden er det 
vigtigt, at Nagoyaprotokollens
gennemførelsesbestemmelser alene bør 
gælde for genetiske ressourcer og 
traditionel viden i tilknytning til genetiske 
ressourcer, der opnås adgang til, efter at 
Nagoyaprotokollen er trådt i kraft for 
Unionens vedkommende.

(9) Af hensyn til retssikkerheden er det 
vigtigt, at Nagoyaprotokollens
gennemførelsesbestemmelser alene bør 
gælde for nye erhvervelser eller nye 
anvendelser af genetiske ressourcer og 
traditionel viden i tilknytning til genetiske 
ressourcer, der haves eller startes, efter at 
Nagoyaprotokollen er trådt i kraft for 
Unionens vedkommende.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at dække samtlige brugsrelaterede aktiviteter i relation til genetiske ressourcer i 
overensstemmelse med vores internationale forpligtelser i henhold til konventionen om den 
biologiske mangfoldighed og Nagoyaprotokollen.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Det er vigtigt i overensstemmelse med 
Nagoyaprotokollen at slå fast, at
anvendelsen af genetiske ressourcer 
vedrører forskning i og udvikling af 
genetiske materialeprøvers genetiske eller 
biokemiske sammensætning, og dette 
omfatter forskning i og udvikling af 
isolerede forbindelser udvundet af
genetiske ressourcer, hvortil der er opnået 
adgang via en part til Nagoyaprotokollen.
Ved forskning og udvikling skal forstås 
undersøgelser og studier af genetiske 
ressourcers genetiske eller biokemiske 
sammensætning med det sigte at fastslå 
kendsgerninger og nå frem til 
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konklusioner.

Or. en

Begrundelse

Begrebet "research and development" ("forskning og udvikling"), således som det er defineret 
inden for rammerne af Nagoyaprotokollen i henhold til "IUCN Explanatory Guide", er 
baseret på Oxford Dictionary’s definitioner og ordenes almene betydning, som finder
anvendelse i overensstemmelse med artikel 31, stk. 1, i Wienerkonventionen om traktatretten.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) Der findes i øjeblikket ingen 
internationalt aftalt definition af
"traditionel viden i tilknytning til genetiske 
ressourcer" eller indfødte og lokale 
samfunds "indehavelse" af en sådan viden. 
Det mellemstatslige udvalg i 
verdensorganisationen for intellektuel 
ejendomsret er i færd med at forhandle om 
internationale definitioner af disse udtryk 
og begreber.

Or. en

Begrundelse

Nagoyaprotokollen begrænser ikke traditionel viden i tilknytning til genetiske ressourcer til 
de gensidigt vedtagne vilkår.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Med henblik på at sikre 
Nagoyaprotokollens effektive 
gennemførelse bør alle brugere af 
genetiske ressourcer og traditionel viden i 
tilknytning til sådanne ressourcer udvise 
rettidig omhu for at sikre sig, at de har 
opnået adgang til at bruge genetiske 
ressourcer og tilknyttet traditionel viden i 
overensstemmelse med gældende retlige 
krav og i givet fald sikre, at fordelene 
deles. Men da der er tale om mange 
forskellige typer af brugere i Unionen, er 
det uhensigtsmæssigt at pålægge alle 
brugere ens foranstaltninger med henblik 
på at udvise rettidig omhu. Derfor bør der 
kun fastsættes et minimum af 
foranstaltninger, hvormed der udvises 
rettidig omhu. Brugernes konkrete valg af 
værktøjer og foranstaltninger, hvormed de 
udviser rettidig omhu, bør lettes ved at 
anerkende bedste praksis og
ledsageforanstaltninger til støtte for
sektorspecifikke adfærdskodekser, 
standardkontraktklausuler og vejledning 
med henblik på at styrke retssikkerheden 
og mindske omkostningerne. Brugernes 
pligt til at opbevare oplysninger af relevans 
for adgang og deling af fordele bør være 
tidsbegrænset og i overensstemmelse med 
tidshorisonten for en eventuel innovation.

(14) Med henblik på at sikre 
Nagoyaprotokollens effektive 
gennemførelse bør alle brugere af 
genetiske ressourcer og traditionel viden i 
tilknytning til sådanne ressourcer udvise 
rettidig omhu for at sikre sig, at de har 
opnået adgang til at bruge genetiske 
ressourcer og tilknyttet traditionel viden i 
overensstemmelse med gældende retlige 
krav og sikre, at fordelene deles. Men da 
der er tale om mange forskellige typer af 
brugere i Unionen, er det uhensigtsmæssigt 
at pålægge alle brugere ens foranstaltninger 
med henblik på at udvise rettidig omhu. 
Brugernes konkrete valg af værktøjer og 
foranstaltninger, hvormed de udviser 
rettidig omhu, bør lettes ved at anerkende 
bedste praksis og sektorspecifikke 
adfærdskodekser, 
standardkontraktklausuler og vejledning 
med henblik på at styrke retssikkerheden 
og mindske omkostningerne. Brugernes 
pligt til at opbevare oplysninger af relevans 
for adgang og deling af fordele bør være 
tidsbegrænset og i overensstemmelse med 
tidshorisonten for en eventuel innovation.

Or. en

Begrundelse

Rettidig omhu, der er rygraden i denne forordning, bør ikke undermineres ved at tilføje 
specifikationer, der effektivt begrænser og svækker dens anvendelsesområde. En svækket 
forpligtelse til rettidig omhu ville være i strid med målet i Nagoyaprotokollen og bør derfor 
undgås.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) En brugerudviklet bedste praksis bør 
spille en vigtig rolle i fastlæggelsen af 
særligt velegnede foranstaltninger til at 
udvise rettidig omhu for at bringe sig i 
overensstemmelse med 
Nagoyaprotokollens 
gennemførelsesordning og opnå høj 
retssikkerhed og lave omkostninger.
Brugerne bør kunne bygge på eksisterende 
adfærdskodekser for adgang og deling af 
fordele, der er udviklet til den akademiske 
sektor og forskellige erhvervsgrene. 
Brugersammenslutninger bør kunne 
anmode Kommissionen om at fastsætte, 
hvorvidt en bestemt kombination af 
procedurer, værktøjer eller mekanismer, 
som overvåges af en sammenslutning, kan 
anerkendes som bedste praksis. 
Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder bør anerkende, at det faktum, 
at en bruger følger en anerkendt bedste 
praksis, mindsker risikoen for, at denne 
bruger ikke overholder kravene, og 
berettiger til en lempet 
overensstemmelseskontrol. Det samme bør 
gælde bedste praksis, som er godkendt ved 
overenskomst mellem parterne til 
Nagoyaprotokollen.

(16) En bedste praksis udviklet af 
brugerne eller organisationer med 
interesse og ekspertise inden for
anvendelse af genetiske ressourcer samt 
adgang og deling af fordele bør spille en 
vigtig rolle i fastlæggelsen af særligt 
velegnede foranstaltninger til at udvise 
rettidig omhu for at bringe sig i 
overensstemmelse med 
Nagoyaprotokollens 
gennemførelsesordning og opnå høj 
retssikkerhed og lave omkostninger
Brugerne bør kunne bygge på eksisterende 
adfærdskodekser for adgang og deling af 
fordele, der er udviklet til den akademiske 
sektor og forskellige erhvervsgrene, så 
længe de er i overensstemmelse med 
Nagoyaprotokollen og denne forordning.
Brugersammenslutninger bør kunne 
anmode Kommissionen om at fastsætte, 
hvorvidt en bestemt kombination af 
procedurer, værktøjer eller mekanismer, 
som overvåges af en sammenslutning, kan 
anerkendes som bedste praksis. 
Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder bør anerkende, at det faktum, 
at en bruger følger en anerkendt bedste 
praksis, mindsker risikoen for, at denne 
bruger ikke overholder kravene, og 
berettiger til en lempet 
overensstemmelseskontrol. Det samme bør 
gælde bedste praksis, som er godkendt ved 
overenskomst mellem parterne til 
Nagoyaprotokollen.

Or. en

Begrundelse

Alle relevante aktører bør have mulighed for at foreslå bedste praksis. Det gælder især nord-
syd-organisationer, repræsentanter for indfødte og lokale samfund, organisationer til 
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bevarelse af biologisk mangfoldighed og brugersammenslutninger, der allerede anvender 
princippet om deling af fordele og er direkte involveret. Dette ændringsforslag har til formål 
at tilskynde til en ambitiøs bedste praksis i overensstemmelse med målet om bevarelse af den 
biologiske mangfoldighed.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(17) Brugerne bør erklære og fremlægge 
bevis på, at de har udvist rettidig omhu på 
bestemte udviklingstrin i kæden af 
aktiviteter. Egnede udviklingstrin for 
sådanne erklæringer er ved afgivelse af 
forudgående informeret samtykke og 
gensidigt vedtagne vilkår, modtagelse af 
offentlige forskningsmidler, når der
ansøges om intellektuelle 
ejendomsrettigheder hos relevante 
nationale, regionale eller internationale 
institutioner, når der anmodes om 
markedsføringstilladelse for et produkt, 
som er udviklet på grundlag af genetiske 
ressourcer eller på 
markedsføringstidspunktet, hvis en 
markedsføringstilladelse ikke er påkrævet.
Det bør bemærkes, at den erklæring, der 
afgives ved ansøgningen om intellektuelle 
ejendomsrettigheder eller anmodningen 
om markedsføringstilladelse, ikke indgår i 
den egentlige godkendelsesprocedure og 
rettes til de kompetente myndigheder, der 
er oprettet i henhold til denne forordning.

Or. en

Begrundelse

For at sikre integriteten i forbindelse med kontrol af leverandørkæden, hvilket sikrer 
sporbarheden og retssikkerheden for alle, er det vigtigt at styrke overvågningen af brugernes 
overholdelse af kravene. Ændringsforslaget fastsætter kontrolpunkter på vigtige tidspunkter i
kontrollen med leverandørkæden og strømliner samtidig processen og hindrer mulige 
smuthuller.
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) Indsamling af genetiske ressourcer i 
naturen foretages oftest i ikke-
erhvervsmæssigt øjemed af 
universitetsforskere eller samlere. I langt 
de fleste tilfælde og i næsten alle sektorer 
opnås adgangen til nyligt indsamlede 
genetiske ressourcer via mellemmænd, 
samlinger eller agenter, som erhverver 
genetiske ressourcer i tredjelande.
Forordningen bør sikre, at 
bestemmelserne i de gensidigt vedtagne 
vilkår om den indledende adgang, der er 
relevant for videregivelse til tredjemand, 
efterleves af alle de involverede parter. I 
mange tilfælde kan den efterfølgende 
anvendelse eller kommercielle udnyttelse 
nødvendiggøre et nyt forudgående 
informeret samtykke og nye gensidigt 
vedtagne vilkår.

Or. en

Begrundelse

Brugerne skal til enhver tid respektere kontrollen med leverandørkæden og overholde 
betingelserne i forbindelse med forudgående informeret samtykke og gensidigt vedtagne
vilkår. Det er derfor vigtigt klart at definere brugernes forpligtelser til at indgå nye vilkår i 
tilfælde af en ny anvendelse, der afviger fra eller går videre end de oprindeligt gensidigt 
vedtagne vilkår.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Samlinger er vigtige ophavsmænd til 
genetiske ressourcer og traditionel viden i 
tilknytning til genetiske ressourcer, som

(19) Samlinger er de mest tilgængelige
ophavsmænd til genetiske ressourcer og 
traditionel viden i tilknytning til genetiske 
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bruges i Unionen. Der bør fastlægges en 
ordning for Unionens tilforladelige 
samlinger. Derved sikres, at samlinger, der 
er opført i registret over Unionens 
tilforladelige samlinger, på effektiv vis 
anvender foranstaltninger for alene at 
udlevere prøver af genetiske ressourcer til 
tredjemand med dokumentation for 
retmæssig erhvervelse og etablering af 
gensidigt vedtagne vilkår, hvor dette er 
nødvendigt. En ordning for Unionens 
tilforladelige samlinger forventes i 
betydelig grad at mindske risikoen for, at 
uretmæssigt erhvervede genetiske 
ressourcer bruges i Unionen. 
Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder vil kontrollere, om en 
samling opfylder kravene for at blive 
anerkendt som Unionens tilforladelige 
samling. Brugere, som erhverver genetiske 
ressourcer fra en samling, der er opført i 
Unionens register, bør anses for at have 
udvist rettidig omhu i henseende til at søge 
alle nødvendige oplysninger. Dette 
forventes at være til særlig gavn for 
akademiske forskere og små og 
mellemstore virksomheder.

ressourcer, som anvendes i Unionen. De 
kan som ophavsmænd spille en vigtig 
rolle ved at hjælpe andre brugere med at 
overholde deres forpligtelser. Der bør
derfor fastlægges en ordning for Unionens 
tilforladelige samlinger. Derved sikres, at 
samlinger, der er opført i registret over 
Unionens tilforladelige samlinger, på 
effektiv vis anvender foranstaltninger for 
alene at udlevere prøver af genetiske 
ressourcer til tredjemand med 
dokumentation for retmæssig erhvervelse 
og etablering af gensidigt vedtagne vilkår, 
hvor dette er nødvendigt. En ordning for 
Unionens tilforladelige samlinger forventes 
i betydelig grad at mindske risikoen for, at 
uretmæssigt erhvervede genetiske 
ressourcer anvendes i Unionen. 
Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder vil kontrollere, om en 
samling opfylder kravene for at blive 
anerkendt som Unionens tilforladelige 
samling. Brugere, som erhverver genetiske 
ressourcer fra en samling, der er opført i 
Unionens register, bør anses for at have 
udvist rettidig omhu i henseende til at søge 
alle nødvendige oplysninger. Dette 
forventes at være til særlig gavn for 
akademiske forskere og små og 
mellemstore virksomheder.

Or. en

Begrundelse

Samlinger spiller en væsentlig rolle i forbindelse med kontrollen med leverandørkæden af 
genetiske ressourcer i EU. Det er derfor nødvendigt udtrykkeligt at anføre deres rolle som 
ophavsmænd, og ikke som leverandører, og at bekræfte deres fremtrædende rolle som 
mellemmænd, der ofte befinder sig i starten af kæden.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Unionen bør handle proaktivt for at 
sikre, at målene i Nagoyaprotokollen om 
en global multilateral ordning til deling af 
fordele bliver nået med henblik på at øge 
midlerne til støtte for bevarelse af 
biologisk mangfoldighed og bæredygtig 
udnyttelse af dens bestanddele på 
verdensplan.

Or. en

Begrundelse

Der gennemføres i øjeblikket internationale forhandlinger under konventionen om den 
biologiske mangfoldighed med henblik på at gennemføre den globale multilaterale ordning til 
deling af fordele som fastsat i Nagoyaprotokollens artikel 10. Unionen er part i disse 
forhandlinger og bør vise sit engagement ved at gennemføre protokollens målsætninger ved 
hjælp af en europæisk fond til deling af fordele, mens fastsættelsen af en global ordning, der 
kan bidrage til bevarelse af den biologiske mangfoldighed på verdensplan, afventes.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at udarbejde for retningslinjer i overensstemmelse med  bestemmelserne om 
delegerede retsakter for så vidt angår deling af fordele hidrørende fra genetiske ressourcer 
fra områder, der ikke henhører under national jurisdiktion, eller hvor oprindelseslandet eller 
gensidigt vedtagne vilkår ikke kan fastlægges, overholdelsesmekanismer samt etablering af en 
EU-fond til indsamling af bidragene fra delingen af fordele.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel -1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Formålet med denne forordning er en 
rimelig og retfærdig fordeling af de 
fordele, som udnyttelsen af de genetiske 
ressourcer resulterer i, hvilket bidrager til 
bevarelse af den biologiske 
mangfoldighed og bæredygtig udnyttelse 
af dens bestanddele i overensstemmelse 
med målene i konventionen om den 
biologiske mangfoldighed 
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("konventionen").

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at erindre om Nagoyaprotokollens målsætning, der er fastsat i dens artikel 1, 
samt målsætningerne i dens oprindelige kilde, konventionen om den biologiske 
mangfoldighed.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning gælder for genetiske 
ressourcer, som stater udøver suveræne 
rettigheder over, tillige med traditionel 
viden i tilknytning til genetiske ressourcer, 
der opnås adgang til, efter at 
Nagoyaprotokollen er trådt i kraft i 
Unionen. Den gælder også for de fordele, 
der opstår ved brugen af genetiske 
ressourcer og traditionel viden i tilknytning 
til genetiske ressourcer.

Denne forordning gælder for genetiske 
ressourcer, som stater udøver suveræne 
rettigheder over, tillige med traditionel 
viden i tilknytning til genetiske ressourcer, 
der opnås adgang til eller anvendes, efter 
at Nagoyaprotokollen er trådt i kraft i 
Unionen. Den gælder også for de fordele, 
der opstår ved anvendelsen af genetiske 
ressourcer og traditionel viden i tilknytning 
til genetiske ressourcer samt den 
efterfølgende anvendelse og kommercielle 
udnyttelse.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at dække samtlige brugsrelaterede aktiviteter i forbindelse med genetiske 
ressourcer i overensstemmelse med vores internationale forpligtelser i henhold til 
konventionen om den biologiske mangfoldighed og Nagoyaprotokollen. I overensstemmelse 
med konventionens artikel 15 og Nagoyaprotokollens artikel 5 skal fordele, der opstår ved 
udnyttelsen af genetiske ressourcer samt den efterfølgende anvendelse og kommercielle 
udnyttelse, deles rimeligt og retfærdigt. Forordningen bør finde anvendelse på alle genetiske 
ressourcer og ikke kun dem, der henhører under staternes suveræne rettigheder.
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Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "genetiske ressourcer": genetisk 
materiale af aktuel eller potentiel værdi

3) "genetiske ressourcer": genetisk 
materiale af aktuel eller potentiel værdi
eller derivater heraf

Or. en

Begrundelse

Derivater udgør en betydelig del af de genetiske ressourcer og bør være udtrykkeligt dækket 
af forordningen.

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "derivat": en naturligt forekommende 
biokemisk forbindelse, der opstår som 
følge af biologiske eller genetiske 
ressourcers genetiske ekspression eller 
metabolisme, også selv om de ikke 
indeholder funktionelle 
arvelighedsenheder

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget tilføjer definitionen i Nagoyaprotokollens artikel 2.

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ressourcer eller traditionel viden i 
tilknytning til genetiske ressourcer i
oprindelseslandet for disse genetiske 
ressourcer efter landets gældende love 
eller administrative bestemmelser om 
adgang og deling af fordele

Or. en

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5) "bruger": en fysisk eller juridisk person, 
som anvender genetiske ressourcer eller 
traditionel viden i tilknytning til genetiske 
ressourcer, eller som efterfølgende 
udnytter genetiske ressourcer eller 
produkter, der er baseret på genetiske 
ressourcer eller traditionel viden i 
tilknytning til genetiske ressourcer, 
kommercielt

Or. en

Begrundelse

Ændringen ligger tættere op ad Nagoyaprotokollen og tydeliggør, at såvel anvendelse som 
kommerciel udnyttelse er dækket af de brugsrelaterede aktiviteter.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "brug af genetiske ressourcer": 
udførelse af forskning i og udvikling af 
genetiske ressourcers genetiske eller 
biokemiske sammensætning

6) "anvendelse af genetiske ressourcer": 
udførelse af forskning i og udvikling af 
genetiske ressourcers genetiske eller 
biokemiske sammensætning, herunder 
gennem anvendelse af bioteknologi
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Or. en

Begrundelse

Ændringen bringer ordlyden på linje med ordlyden i Nagoyaprotokollens artikel 2.

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "bioteknologi": enhver teknologisk 
anvendelse, hvor der bruges biologiske 
systemer, levende organismer, eller 
derivater heraf, med henblik på at 
fremstille eller ændre produkter og 
processer til en bestemt brug

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget tilføjer definitionen i Nagoyaprotokollens artikel 2.

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b) "forskning og udvikling": 
undersøgelser og studier af genetiske 
ressourcers genetiske eller biokemiske 
sammensætning med det sigte at fastslå 
kendsgerninger og nå frem til 
konklusioner, herunder innovation og 
praktisk anvendelse

Or. en

Begrundelse

Begrebet "research and development" ("forskning og udvikling") er defineret i henhold til 
dets anvendelse inden for rammerne af Nagoyaprotokollen, i overensstemmelse med 
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vejledningen til Nagoyaprotokollen (IUCN Explanatory Guide), s. 65.

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

8) "traditionel viden i tilknytning til 
genetiske ressourcer": indfødte og lokale 
samfunds indehavelse af traditionel viden, 
som er relevant for brugen af genetiske 
ressourcer

Or. en

Begrundelse

Nagoyaprotokollen begrænser ikke traditionel viden i tilknytning til genetiske ressourcer til 
de gensidigt vedtagne vilkår.

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) "uretmæssigt erhvervede genetiske 
ressourcer": genetiske ressourcer og 
traditionel viden i tilknytning til genetiske 
ressourcer, der er erhvervet i strid med 
gældende international og national 
lovgivning eller lovkrav vedrørende 
adgang og deling af fordele i 
oprindelseslandet

Or. en

Begrundelse

Denne definition er nødvendigt for at fastsætte forbudsbegrebet som anført i artikel 4, stk. 1.
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Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Denne definition er nødvendigt for at fastsætte forbudsbegrebet som anført i artikel 14, stk. 1.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) "internationalt anerkendt 
overensstemmelsescertifikat": en 
adgangstilladelse eller tilsvarende, som er 
udstedt af en kompetent national 
myndighed efter Nagoyaprotokollens 
artikel 6, stk. 3, litra e), og som stilles til 
rådighed for clearingcentret for adgang og 
deling af fordele

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "clearingcentret for adgang og deling 
af fordele": den globale informations-
udvekslingsportal, der nedsættes i henhold 
til Nagoyaprotokollens artikel 14, stk. 1.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Biopirateri forbydes i Unionen.

en

Begrundelse

For at være effektiv skal den rettidige omhu bakkes op af et forbud mod anvendelse og 
efterfølgende kommerciel udnyttelse af ulovligt erhvervede genetiske ressourcer. Denne 
ændring er på linje med indholdet i forordning (EU) nr. 995/2010 om fastsættelse af krav til 
virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23).

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Brugerne skal udvise rettidig omhu for 
at sikre sig, at de bruger genetiske 
ressourcer og traditionel viden i tilknytning 
til genetiske ressourcer, som de har opnået 
adgang til, i henhold til gældende love 
eller administrative bestemmelser om 
adgang og deling af fordele, og at fordele i 

1. Brugerne skal udvise rettidig omhu for 
at sikre sig, at de bruger genetiske 
ressourcer og traditionel viden i tilknytning 
til genetiske ressourcer, som de har opnået 
adgang til ved forudgående informeret 
samtykke og baseret på gensidigt vedtagne 
vilkår som fastsat i gældende love eller 
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givet fald er rimeligt og retfærdigt delt på
gensidigt aftalte vilkår. Brugerne skal søge, 
opbevare og videregive oplysninger af 
relevans for adgang og deling af fordele til
de efterfølgende brugere.

administrative bestemmelser om adgang og 
deling af fordele, og at fordele er rimeligt 
og retfærdigt delt på disse aftalte vilkår.
Brugerne skal søge, opbevare og 
videregive alle oplysninger og dokumenter
af relevans for adgang, deling af fordele og 
overholdelse af denne forordnings 
bestemmelser til efterfølgende brugere.

Or. en

Begrundelse

For tydelighedens skyld er det vigtigt at nævne det forudgående informerede samtykke og de 
gensidigt vedtagne vilkår og at sikre, at alle nødvendige dokumenter og oplysninger om, at de 
genetiske ressourcer, der anvendes af brugerne, overholder kravene, videregives korrekt.

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Genetiske ressourcer og traditionel 
viden i tilknytning til genetiske ressourcer 
må kun overdrages til andre brugere, hvis 
det sker med forudgående informeret 
samtykke og på gensidigt vedtagne vilkår.
Efterfølgende brugere må kun anvende 
det modtagne materiale i 
overensstemmelse med de oprindelige 
aftalte vilkår. Hvis der ikke er tale om 
forudgående informeret samtykke og 
gensidigt vedtagne vilkår, eller hvis 
efterfølgende brugere forventer at 
anvende de genetiske ressourcer eller den 
traditionelle viden på betingelser, der ikke 
er en del af de oprindelige betingelser, 
skal disse brugere ansøge om 
forudgående informeret samtykke fra 
oprindelseslandet og indgå gensidigt 
vedtagne vilkår, inden de indleder den nye 
anvendelse.

Or. en
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Begrundelse
Brugerne skal til enhver tid respektere kontrollen med leverandørkæden og overholde 
betingelserne i forbindelse med forudgående informeret samtykke og gensidigt vedtagne 
vilkår. Det er derfor vigtigt klart at definere brugernes forpligtelser til at indgå nye vilkår i 
tilfælde af en ny anvendelse, der afviger fra eller går ud over de oprindeligt gensidigt 
vedtagne vilkår, eller såfremt der ikke findes sådanne vilkår.

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

I tråd med målet i konventionen om den biologiske mangfoldighed og Nagoyaprotokollen bør 
deling af fordele ikke begrænses til situationer, hvor det er muligt at indgå gensidigt vedtagne 
vilkår. Dette berører hovedsageligt genetiske ressourcer i internationalt farvand og 
"historiske" ressourcer. Deling af fordele, der er opstået med udgangspunkt i disse 
ressourcer, bør overlades til en EU-fond, der har til formål at bevare den biologiske 
mangfoldighed på globalt plan.
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) afgørelser om adgang og gensidigt 
vedtagne vilkår, hvis det er relevant;

5) afgørelser om adgang og gensidigt 
vedtagne vilkår, herunder ordninger 
vedrørende deling af fordele, hvis det er 
relevant

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Brugerne skal opbevare oplysninger af 
relevans for adgang og deling af fordele i 
tyve år efter, at brugsperioden er udløbet.

3. Brugerne skal opbevare oplysninger af 
relevans for adgang og deling af fordele i 
tyve år efter, at anvendelsesperioden eller 
perioden for efterfølgende kommerciel 
udnyttelse er udløbet.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 14, litra b), 
med henblik på indførelse af reglerne om 
deling af fordele i overensstemmelse med 
stk. 1, litra c), senest ...*. I henhold til 
disse regler kræves der en deling af 
fordele på mindst samme niveau som 
bedste praksis inden for den pågældende 
sektor samt indførelse af betingelser for 
deling af ikkeøkonomiske fordele.
____________
* EUT: seks måneder efter datoen for 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med gennemførelsen af artikel 4, stk. 1, litra c).

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med det sigte at bidrage til målet om, at 
der kun leveres genetiske ressourcer, der 
er erhvervet i overensstemmelse med 
gældende krav, oprettes der herved en 
frivillig ordning for Unionens 
tilforladelige samlinger. Kommissionen 
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kriterierne for Unionens tilforladelige 
samling.

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

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at tydeliggøre, at ordningen for Unionens tilforladelige samlinger er frivillig.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kun at udlevere prøver af genetiske 
ressourcer og tilknyttede oplysninger til 
tredjemand med henblik på dennes brug
heraf sammen med dokumentation for, at 
der er opnået adgang til ressourcerne og 
oplysningerne i henhold til gældende 
lovkrav og, hvis det er relevant, gensidigt 
aftalte vilkår om en rimelig og retfærdig 
deling af fordele

b) kun at udlevere prøver af genetiske 
ressourcer og tilknyttede oplysninger til 
tredjemand med henblik på dennes
anvendelse heraf sammen med 
dokumentation for, at der er opnået adgang 
til ressourcerne og oplysningerne i henhold 
til gældende lovgivning vedrørende 
adgang og deling af fordele eller lovkrav 
og gensidigt aftalte vilkår om en rimelig og 
retfærdig deling af fordele

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at føre optegnelser over alle prøver af 
genetiske ressourcer og tilknyttede 
oplysninger til tredjemand med henblik på 
dennes brug heraf

c) at føre optegnelser over alle prøver af 
genetiske ressourcer og tilknyttede 
oplysninger til tredjemand med henblik på 
dennes anvendelse heraf

Or. en
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Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den kompetente myndighed og 
kontaktpunktet for adgang og deling af 
fordele rådgiver offentligheden og de 
potentielle brugere, der søger oplysninger 
om gennemførelsen af denne forordning 
og de relevante bestemmelser i 
konventionen og Nagoyaprotokollen i 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

kompetente myndigheder, der er oprettet i 
henhold til artikel 6, stk. 1, at de har
overholdt bestemmelserne i artikel 4 og vil 
fremlægge de tilhørende oplysninger, når 
de:

(a) sikrer sig forudgående informeret 
samtykke og gensidigt vedtagne vilkår
b) modtager forskningsfinansiering, der 
omfatter brug af genetiske ressourcer og 
traditionel viden i tilknytning til genetiske 
ressourcer
c) ansøger om patentbeskyttelse eller nye 
sortsbeskyttelser hos relevante nationale, 
regionale eller internationale 
institutioner, der bl.a. dækker de 
vurderede genetiske ressourcer, 
produkter, herunder biprodukter, og 
fremgangsmåder, der hidrører fra 
anvendelse af bioteknologi eller 
traditionel viden vedrørende de genetiske 
ressourcer
(d) når de anmoder om 
markedsføringstilladelse for et produkt, 
som er udviklet på grundlag af genetiske 
ressourcer eller traditionel viden i 
tilknytning til sådanne ressourcer, eller
(e) på markedsføringstidspunktet, hvis en 
markedsføringstilladelse ikke er påkrævet.

Or. en

Begrundelse

For at sikre integriteten i forbindelse med kontrol af leverandørkæden, hvilket sikrer 
sporbarheden og retssikkerheden for alle, er det vigtigt at styrke overvågningen af brugernes 
overholdelse af kravene. Ændringsforslaget fastsætter kontrolsteder på vigtige tidspunkter i 
kontrollen med leverandørkæden og strømliner samtidig processen og hindrer mulige 
smuthuller.
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Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder skal hvert 
andet år forelægge Kommissionen de 
oplysninger, de har modtaget i medfør af
stk. 1 og 2. Kommissionen sammenfatter 
de modtagne oplysninger og stiller dem til 
rådighed for clearingcentret for adgang og 
deling af fordele.

3. De kompetente myndigheder skal
kontrollere de oplysninger, der indsendes 
i henhold til litra b) til e), og inden for tre 
måneder forelægge Kommissionen de 
oplysninger, de har modtaget i medfør af
denne artikel. Kommissionen 
sammenfatter de modtagne oplysninger
inden for tre måneder og stiller de 
krævede oplysninger med henblik på et 
internationalt anerkendt certifikat til 
rådighed for clearingcentret for adgang og 
deling af fordele samt for offentligheden i 
et lettilgængeligt, internetbaseret åbent 
format.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at tilpasse teksten til Nagoyaprotokollen, navnlig med hensyn til kriteriet i 
Nagoyaprotokollens artikel 17 om opnåelse af et internationalt anerkendt 
overensstemmelsescertifikat.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver sammenslutning af brugere kan 
ansøge Kommissionen om at anerkende, at 
en bestemt kombination af procedurer, 
værktøjer eller mekanismer, som er 
udviklet og overvåget af denne 
sammenslutning, udgør bedste praksis. 
Ansøgningen skal underbygges med 
dokumentation og oplysninger.

1. Enhver sammenslutning af brugere eller 
organisationer med interesse og ekspertise 
inden for brugen af genetiske ressourcer, 
adgang og deling af fordele kan ansøge 
Kommissionen om at anerkende, at en 
bestemt kombination af procedurer, 
værktøjer eller mekanismer, som er 
udviklet og overvåget af denne 
sammenslutning, udgør bedste praksis.
Ansøgningen skal underbygges med 
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dokumentation og oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Alle relevante aktører bør have mulighed for at foreslå bedste praksis. Det gælder især nord-
syd-organisationer, repræsentanter for indfødte og lokale samfund, organisationer til 
bevarelse af biologisk mangfoldighed og brugersammenslutninger, der allerede anvender 
princippet om deling af fordele og er direkte involveret. Dette ændringsforslag har til formål 
at tilskynde til en ambitiøs bedste praksis i overensstemmelse med målet om bevarelse af den 
biologiske mangfoldighed.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Finder Kommissionen på grundlag af de 
oplysninger og den dokumentation, der 
forelægges af en sammenslutning af 
brugere, at den specifikke kombination af 
procedurer, værktøjer eller mekanismer, 
når en bruger gennemfører denne på 
effektiv vis, vil sætte brugeren i stand til at 
opfylde sine forpligtelser, jf. artikel 4 og 7, 
skal Kommissionen anerkende denne som 
bedste praksis.

2. Kommissionen vurderer hver enkelt 
ansøgning under hensyntagen til 
oplysninger og dokumentation fra 
ansøgeren, relevante ophavsmænd, 
brugere, myndigheder, institutioner, 
mellemstatslige og ikkestatslige 
organisationer samt repræsentanter for 
organisationer for oprindelige og lokale 
samfund og andre relevante aktører.
Finder Kommissionen på grundlag af de 
oplysninger og den dokumentation, der 
forelægges af en sammenslutning af 
brugere, at den specifikke kombination af 
procedurer, værktøjer eller mekanismer, 
når en bruger gennemfører denne på 
effektiv vis, vil sætte brugeren i stand til at 
opfylde sine forpligtelser, jf. artikel 4 og 7, 
skal Kommissionen anerkende denne som 
bedste praksis.

Or. en
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Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis dokumentationen fra 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og andre kilder peger i 
retning af gentagne tilfælde, hvor brugere, 
som følger en bedste praksis, ikke opfylder 
deres forpligtelser i henhold til denne 
forordning, vil Kommissionen i dialog med 
den relevante sammenslutning af brugere 
undersøge, om de gentagne tilfælde af 
manglende overholdelse peger i retning af 
eventuelle mangler ved den bedste praksis.

4. Hvis dokumentationen fra 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og andre kilder peger i 
retning af tilfælde, hvor brugere, som 
følger en bedste praksis, ikke opfylder 
deres forpligtelser i henhold til denne 
forordning, vil Kommissionen i dialog med 
den relevante sammenslutning af brugere 
undersøge, om tilfældene af manglende 
overholdelse peger i retning af eventuelle 
mangler ved den bedste praksis.

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen inddrager anerkendelsen 
af en bedste praksis, når den har fastslået, 
at ændringer af den bedste praksis bringer 
en brugers evne til at opfylde betingelserne 
i artikel 4 og 7 i fare, eller hvis brugeres
gentagne tilfælde af misligholdelse kan 
henføres til mangler i praksis.

5. Kommissionen inddrager anerkendelsen 
af en bedste praksis, når den har fastslået, 
at ændringer af den bedste praksis bringer 
en brugers evne til at opfylde betingelserne 
i artikel 4 og 7 i fare, eller hvis brugeres 
tilfælde af misligholdelse kan henføres til 
mangler i praksis.

Or. en
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Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder skal føre 
tilsyn med, om brugere overholder kravene 
i artikel 4 og 7.

1. De kompetente myndigheder skal føre 
tilsyn med, om brugere overholder kravene 
i artikel 4 og 7, og, såfremt det er relevant, 
rent faktisk gennemfører den fastslåede 
bedste praksis.

Or. en

Begrundelse

Hvis der tages hensyn til gennemførelsen af bedste praksis i forbindelse med den 
risikobaserede tilgang til tilsyn, bør de kompetente myndigheder også kontrollere de faktiske 
procedurer, redskaber eller mekanismer til gennemførelse af den anerkendte bedste praksis.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) undersøgelse af de foranstaltninger, 
hvormed en bruger udviser rettidig omhu, 
jf. artikel 4

a) undersøgelse af de foranstaltninger, 
hvormed en bruger overholder artikel 4

Or. en

Begrundelse

Kontrol med overholdelsen bør dække alle aspekter af artikel 4, herunder forbuddet mod 
biopirateri.

Ændringsforslag 57

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) undersøgelse af dokumentation og 
optegnelser, som skaber belæg for, at der 
er udvist rettidig omhu, jf. artikel 4, i 
forbindelse med specifikke brugsrelaterede 

b) undersøgelse af dokumentation og 
optegnelser, som skaber belæg for, at 
artikel 4 er blevet overholdt i forbindelse 
med specifikke brugsrelaterede aktiviteter
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aktiviteter

Or. en

Begrundelse

Kontrol med overholdelsen bør dække alle aspekter af artikel 4, herunder forbuddet mod 
biopirateri.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Er der påvist mangler i forbindelse med 
de tilsyn, der er nævnt i denne artikels 
stk. 1, pålægger den kompetente 
myndighed brugeren at træffe udbedrende 
foranstaltninger, jf. dog artikel 11.

7. Er der påvist mangler i forbindelse med 
de tilsyn, der er nævnt i denne artikels 
stk. 1 og 3, eller i forbindelse med den 
kontrol, der er nævnt i artikel 7, stk. 2,
pålægger den kompetente myndighed 
brugeren at træffe udbedrende 
foranstaltninger, jf. dog artikel 11.

Or. en

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Såfremt brugeren ikke kommer med et 
positivt eller tilfredsstillende svar kan 
medlemsstaterne afhængig af de afslørede 
manglers art straks træffe foreløbige 
foranstaltninger, herunder bl.a. 
beslaglæggelse af uretmæssigt erhvervede 
genetiske ressourcer og suspendering af 
specifikke brugsrelaterede aktiviteter, 
herunder kommerciel udnyttelse af 
produkter baseret på generiske ressourcer 
og traditionel viden i tilknytning hertil.
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Or. en

Begrundelse

Forordningen bør tilskynde brugerne til at afhjælpe enhver mangel. Det bør tydeliggøres, at 
suspendering af brugsrelaterede aktiviteter omfatter muligheden for at trække produkter, der 
hidrører fra biopirateri, tilbage fra markedet.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage gennemførelsesretsakter for at 
fastsætte procedurer for gennemførelsen af 
denne artikels stk. 1 til 7. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 15, 
stk. 2.

8. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 14, litra b), for at fastsætte 
procedurer for gennemførelsen af denne 
artikels stk. 1 til 7.

Or. en

Begrundelse

Delegerede retsakter er mere velegnede til at fastsætte procedurer for kontrol af, om 
brugerne overholder kravene, og gennemførelsen af den risikobaserede tilgang, da sådanne 
akter supplerer ikkevæsentlige bestemmelser i forordningen.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger 
stilles til rådighed i overensstemmelse med 
direktiv 2003/4/EF.

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger 
stilles til rådighed i overensstemmelse med 
direktiv 2003/4/EF i et lettilgængeligt, 
åbent og internetbaseret format.

Or. en
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Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bøder a) bøder, der står i et rimeligt forhold til 
værdien af de brugsrelaterede aktiviteter 
vedrørende de berørte genetiske 
ressourcer, og som i det mindste effektivt 
berøver de ansvarlige de økonomiske 
fordele, der hidrører fra overtrædelserne, 
og som skal øges i tilfælde af gentagne 
overtrædelser

Or. en

Begrundelse

For at være effektiv bør enhver bøde som minimum berøve de ansvarlige enhver økonomisk 
fordel, der hidrører fra overtrædelserne. Princippet er også indeholdt i artikel 46 i Rådets 
forordning nr. 1005/2008 om ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) øjeblikkelig suspendering af specifikke 
brugerrelaterede aktiviteter

b) øjeblikkelig suspendering af specifikke 
brugerrelaterede aktiviteter, herunder 
kommerciel udnyttelse af produkter 
baseret på genetiske ressourcer og den 
tilknyttede traditionelle viden

Or. en

Begrundelse

Det bør tydeliggøres, at suspendering af brugsrelaterede aktiviteter omfatter muligheden for 
at trække produkter, der hidrører fra biopirateri, tilbage fra markedet.

Begrundelse
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Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder skal 
samarbejde indbyrdes og med tredjelandes 
administrative myndigheder og med 
Kommissionen for at sikre, at brugerne 
opfylder denne forordnings bestemmelser.

1. De kompetente myndigheder skal 
samarbejde indbyrdes og med tredjelandes 
administrative myndigheder og med 
Kommissionen for at styrke 
koordineringen og sikre, at brugerne 
opfylder denne forordnings bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen søger at opnå en aftale 
med Det Europæiske Patentkontor og med 
Verdensorganisationen for Intellektuel 
Ejendomsret for at sikre, at henvisninger 
til genetiske ressourcer og deres 
oprindelse medtages i 
patentregistreringerne.

Or. en

Begrundelse

Skønt Det Europæiske Patentkontor og Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret 
ville kunne etablere rationelle kontrolpunkter for overholdelse af Nagoyaprotokollen, ligger 
det uden for denne forordnings anvendelsesområde. Kommissionen bør dog søge at opnå en 
aftale med disse organisationer for at sikre, at henvisninger til genetiske ressourcer og deres 
oprindelse fremgår af patentregistreringerne.
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Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-platformen skal bidrage til at 
strømline adgangsforholdene på EU-plan 
ved at drøfte beslægtede områder, herunder 
udformning og præstationer med hensyn til 
medlemsstaternes adgangsordninger, 
forenklet adgang for ikke-kommerciel 
forskning, praksis for adgang til samlinger 
i Unionen, adgang for Unionens aktører i 
tredjelande og udveksling af god praksis.

2. EU-platformen skal bidrage til at 
strømline adgangsforholdene på EU-plan 
ved at drøfte beslægtede områder, herunder 
udformning og præstationer med hensyn til 
medlemsstaternes adgangsordninger,
fremme af forskning, der bidrager til 
bevarelse og bæredygtig brug af den 
biologiske mangfoldighed, navnlig i 
udviklingslandene, forenklet adgang for 
ikke-kommerciel forskning, praksis for 
adgang til samlinger i Unionen, adgang for 
Unionens aktører i tredjelande og 
udveksling af god praksis.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Nagoyaprotokollens artikel 8.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 14 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) træffe foranstaltninger til støtte for 
brugere, der bidrager til bevarelse af den 
biologiske og kulturelle mangfoldighed, 
men som har for få midler til at gøre dem 
til tilforladelige samlinger.

Or. en

Begrundelse

For at undgå ulighed mellem samlingerne bør medlemsstaterne og Kommissionen træffe 
specifikke foranstaltninger for at fremme samlinger med begrænsede midler med henblik på 
at gøre dem til tilforladelige samlinger.
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Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 14 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) sikre, at de ophavsmænd, der er 
kompetente til at give adgang til genetiske 
ressourcer og underskrive gensidigt 
vedtagne vilkår, i situationer, hvor 
genetiske ressourcer og den tilknyttede 
viden anvendes ulovligt eller uden 
forudgående informeret samtykke eller på 
gensidigt vedtagne vilkår, har ret til at 
anlægge sag for at forhindre eller standse 
en sådan anvendelse, herunder i form af 
påbud, og til at kræve erstatning for 
eventuelle skader som følge af dette samt 
eventuelt beslaglæggelse af de 
pågældende genetiske ressourcer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag medtager bestemmelserne i Nagoyaprotokollens artikel 18 i 
forordningen for at sikre adgang til domstolene. En tilsvarende bestemmelse findes også i den 
danske lovgivning om adgang og deling af fordele.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 14 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) tilskynder brugere og ophavsmænd til 
at lade fordelene ved udnyttelsen eller den 
efterfølgende kommercielle udnyttelse af 
genetiske ressourcer komme bevarelse af 
den biologiske mangfoldighed og 
bæredygtig brug af dens bestanddele til 
gode.
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Or. en

Begrundelse

Fordele, der opstår i forbindelse med brugsrelaterede aktiviteter vedrørende genetiske 
ressourcer, bør komme bevarelse af den biologiske mangfoldighed til gode som anført i 
Nagoyaprotokollens artikel 9.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 14 – litra d d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dd) efter anmodning støtte regionalt 
samarbejde om deling af fordele i 
forbindelse med grænseoverskridende 
genetiske ressourcer og den tilknyttede 
traditionelle viden.

Or. en

Begrundelse

Ofte følger hverken arter eller traditionel viden de samme grænser som stater. For at undgå 
en auktionsordning, hvilket ville medføre unfair konkurrence om de samme genetiske 
ressourcer, bør Unionen – udelukkende efter anmodning fra de berørte parter – kunne støtte 
gennemførelsen af samarbejdsmekanismer med henblik på en rimelig og retfærdig deling 
blandt alle de berørte aktører som fastlagt i Nagoyaprotokollens artikel 11.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-fond til indsamling af bidragene fra 
delingen af fordele

1. Der oprettes hermed en EU-fond til 
indsamling af bidragene fra delingen af 
fordele ("fonden").
2. Fonden modtager indtægter fra 
anvendelsen af artikel 4, stk. 1, litra c.
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3. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 14, litra b), 
at fastlægge procedurer for indførelsen og 
driften af fonden til finansiering af 
bevarelsen af den biologiske 
mangfoldighed på globalt plan.

Or. en

Begrundelse

EU-fonden til indsamling af bidragene fra delingen af fordele bør indsamle indtægterne fra 
enhver værdisat deling af fordele hidrørende fra anvendelse eller senere kommerciel 
udnyttelse af genetiske ressourcer fra områder, der ikke henhører under national jurisdiktion, 
og hvor oprindelseslandet ikke kan fastslås, i afventen af de internationale mekanismer, der 
skal etableres i henhold til Nagoyaprotokollens artikel 10.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14b
Udøvelse af delegation

1. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastlagte betingelser.
2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra a), 
artikel 9, stk. 8, og 14a, stk. 3, for en 
periode på fem år fra ... (den i artikel 17, 
stk. 1, omhandlede dato). Kommissionen 
udarbejder en rapport om delegationen af 
beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af femårsperioden. Delegationen 
af beføjelser skal stiltiende forlænges i 
perioder af en tilsvarende længde, 
medmindre Europa-Parlament eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.
3. Den i artikel 4, stk. 4, litra a), artikel 9, 
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stk. 8, og artikel 14a, stk. 3, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er nævnt i afgørelsen, til ophør. Den får 
virkning dagen efter offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende eller på 
et senere tidspunkt, der angives i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af de delegerede retsakter, der allerede er 
gældende.
4. Så snart Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt, underretter den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 14, stk. 4, litra a), artikel 9, stk. 
8, eller artikel 14a, stk. 3, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for 
en frist på to måneder fra meddelelsen af 
den pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen kan forlænges 
med to måneder på Europa-Parlamentets 
eller Rådets initiativ.

Or. en

Begrundelse

Delegerede retsakter er nødvendige for at fastsætte regler for deling af fordele hidrørende fra 
genetiske ressourcer fra områder, der ikke henhører under national jurisdiktion, eller hvor 
oprindelseslandet ikke kan fastslås, for procedurer til kontrol af, at brugerne overholder 
kravene, for gennemførelse af en risikobaseret tilgang samt etablering af en EU-fond til 
indsamling af bidragene fra delingen af fordele, da sådanne akter supplerer ikkevæsentlige 
bestemmelser i forordningen.
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Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Konsultationsforum

Kommissionen sikrer en afbalanceret 
deltagelse af medlemsstaternes 
repræsentanter og relevante 
leverandørorganisationer, 
brugersammenslutninger, mellemstatslige 
og ikkestatslige organisationer samt 
repræsentanter for oprindelige og lokale 
samfund i forbindelse med 
gennemførelsen af denne forordning.
Disse parter skal navnlig bidrage til at 
definere og revidere delegerede retsakter, 
jf. artikel 4, stk. 5, artikel 9, stk. 8, og 
artikel 14a, stk. 3, og til gennemførelsen 
af artikel 5, 7 og 8 samt alle retningslinjer 
for indførelsen af gensidigt vedtagne 
vilkår. Parterne mødes i et 
konsultationsforum. Forummets 
forretningsorden fastsættes af 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Eksperter fra medlemsstaterne samt interessentorganisationerne bør have lejlighed til at 
deltage i og bidrage til gennemførelsen af forordningen, herunder udkast til delegerede 
retsakter og gennemførelsesretsakter. Dette er i overensstemmelse med modellen for det 
konsultationsforum, der er fastsat i direktiv 2009/125/EF om miljøvenligt design.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvert 10. år efter, at Kommissionen har 
forelagt sin første rapport, gennemgår 

3. Hvert femte år efter, at Kommissionen 
har forelagt sin første rapport, gennemgår 
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Kommissionen denne forordnings 
virkemåde og effektivitet ud fra 
rapporterne og erfaringerne med 
anvendelsen af forordningen. I sin 
rapportering skal Kommissionen bl.a. 
overveje de administrative følger for 
offentlige forskningsinstitutioner, små og 
mellemstore virksomheder og 
mikrovirksomheder. Den skal også 
overveje behovet for yderligere 
foranstaltninger på EU-niveau om adgang 
til genetiske ressourcer og traditionel viden 
i tilknytning til genetiske ressourcer.

Kommissionen denne forordnings 
virkemåde og effektivitet ud fra 
rapporterne og erfaringerne med 
anvendelsen af forordningen. I sin 
rapportering skal Kommissionen bl.a. 
overveje de administrative følger for 
offentlige forskningsinstitutioner, små og 
mellemstore virksomheder og 
mikrovirksomheder. Den skal også 
overveje behovet for yderligere 
foranstaltninger på EU-niveau om adgang 
til genetiske ressourcer og traditionel viden 
i tilknytning til genetiske ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Ændring af direktiv 2008/99/EF

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

Or. en

Begrundelse

Direktivet om strafferetlig beskyttelse af miljøet bør opdateres med henblik på medtagelse af 
biopirateri som en strafbar handling, hvis den begås bevidst eller under udvisning af grov 
uagtsomhed.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Artikel 4, 7 og 9 finder anvendelse et år 
efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

2. Artikel 4, stk. 1-4, artikel 7 og artikel 9 
finder anvendelse et år efter datoen for 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved 
brugen af genetiske ressourcer (Nagoyaprotokollen): Unionens gennemførelse og ratificering 
2012/0278(COD)

Generel baggrund

Tabet af biodiversitet forværres til stadighed og i et voksende tempo. Det er bevist, at én ud af 
fire pattedyrsarter, én ud af otte fuglearter og én ud af tre amfibier er udryddelsestruede på 
verdensplan (IUCN, 212). Næsten 60 % af økosystemerne er blevet forringede inden for de 
seneste 50 år (FAO, 2010). Ud over det etiske og moralske ansvar er der meget store 
økonomiske og sociale konsekvenser af denne uheldige udvikling, idet det forventes, at det 
årligt vil føre til tab af 7 % af verdens BNP frem til 2050 (TEEB, 2010).

Det paradoksale er, at den biologiske diversitet er en uudtømmelig kilde til nytænkning og 
nye opdagelser inden for videnskabelig forskning og udvikling af teknologiske produkter, 
sundhedsprodukter, fødevarer, kosmetik mm. Bevarelse af biodiversiteten er derfor ikke blot 
vigtig for menneskehedens fremtid, i på den nordlige såvel som i sydlige halvklode, men også 
for Europas og alle europæiske borgeres sociale og økonomiske situation, idet de nyder 
direkte gavn af aktive anvendelse af biodiversiteten. 

For at bidrage til at bevare biodiversiteten og de tilknyttede befolkninger og den tilknyttede 
viden, er det nødvendigt, at de fordele, der opstår ved brugen af de genetiske ressourcer og 
den tilknyttede traditionelle viden, deles rimeligt og retfærdigt. Denne deling skal bidrage til 
at bevare den biologiske og kulturelle mangfoldighed lokalt og sikre, at de lokale 
befolkninger kan bruge den på bæredygtig vis. 

Dette er baggrunden for underskrivelsen i 2010 af Nagoyaprotokollen om adgang til og deling 
af fordelene ved udnyttelse af genetiske ressourcer, der fandt sted på den 10. partskonference 
under konventionen om biodiversitet.

Ordførerens forslag

Den Europæiske Union forpligter sig med dette forordningsforslag fra Kommissionen til at 
bidrage til gennemførelsen af Nagoyaprotokollen. Det er vigtigt for ordføreren, at denne EU-
forordning lægger sig så tæt som muligt op ad den internationale traktats ånd og ordlyd. 

Kommissionens forslag udgør et solidt grundlag for opbygningen af et effektivt system på 
EU-plan. For til fulde at overholde Nagoyaprotokollen vil det imidlertid være nødvendigt at 
styrke visse mekanismer, som foreslået af ordføreren. Hvis spørgsmålet om adgang til 
ressourcerne overlades til medlemsstaternes suverænitet, er det vigtigt, at der på EU-plan 
opstilles tydelige rammer for en retfærdig og rimelig deling af de fordele, der opstår ved brug 
af naturressourcerne. 

Ordførerens forordningsforslag til Europa-Parlamentet sigter mod at imødegå og tage højde 
for de situationer og behov, der, som samtlige europæiske aktører samt vores partnere i 
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tredjelande på nuværende tidspunkt giver udtryk for, findes og forventes at opstå. 

De foreslåede ændringer har således til formål i første omgang at give EU’s borgere en garanti 
for sporbarhed og etisk adfærd, for overholdelse af internationale retskrav og for en retfærdig 
og rimelig deling af fordele.

Vedtagelsen af en klar lovramme er desuden gunstig for alle brugere, herunder også offentlige 
og private økonomiske aktører, idet det dels sikrer dem en bæredygtig adgang til genetiske 
ressourcer, dels sikrer retssikkerheden i hele udnyttelseskæden. 

Derudover kan de offentlige og private samlinger og forskningsinstitutioner, som er vigtige 
mellemled i den europæiske udnyttelseskæde, læne sig op af enkle regler, der er tilpasset 
området. Det er vigtigt, at nærværende forordning, i overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i Nagoyaprotokollen, omfatter alle aktører, navnlig aktører inden for den ikke-
kommercielle forskning, da disse videregiver genetiske ressourcer og vigtige oplysninger til 
brugerne, som for deres del skal have garantier for sporbarhed og retssikkerhed. 

Endelig har ordførerens ændringsforslag til formål at fremme lige muligheder på 
internationalt plan og styrke tilliden hos ophavsmænd i tredjelande, og dermed fremme handel 
med de europæiske lande, der bruger disse ressourcer. En rimelig og retfærdig deling af de 
fordele, der opstår ved udnyttelsen af deres genetiske ressourcer begrænser sig ikke til deling 
af økonomiske fordele og vil gøre det muligt at beskytte miljøet samt sikre sociale fremskridt 
og en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne lokalt. 

Hovedpunkterne 

Forbedre udnyttelseskæden for genetiske ressourcer og den tilknyttede traditionelle 
viden
Det er altafgørende, at integriteten i udnyttelseskæden garanteres, for at sikre brugerne 
sporbarhed og retssikkerhed. Det betyder, at en genetisk ressource altid skal bruges i 
overensstemmelse med den brug, der er aftalt med ophavsmanden. Hvis der er forudset en 
anden brug, skal der først udarbejdes en ny aftale om adgang og deling af fordele, hvori der 
tages højde for den ændrede brug.
Ordføreren foreslår, at kontrolstederne bevares i forbindelse med anmodninger om 
markedsføringstilladelser og ved tildeling af offentlige eller private forskningskreditter for at 
sikre, at offentlige forskningsinstitutioner og universiteter ikke får dårligere vilkår. 
Det er ligeledes nødvendigt at indføre en bestemmelse om, at der skal gives meddelelse om 
indgåelsen af en aftale om adgang og deling af fordele, så det er klart, hvornår en genetisk 
ressource er optaget i det europæiske system. 
Der skal også indføres en bestemmelse om, at de kompetente myndigheder foretager en 
kontrol i forbindelse med patentansøgninger. Det vil i første omgang komme til at vedrøre de 
nationale patentkontorer, men også Den Europæiske Patentmyndighed, som behandler 
størsteparten af patenter, og som EU skal indgå en ordning med.
En sådan forbedring af udnyttelseskæden vil i kraft af en tydeligt defineret og funktionel 
opfølgning bidrage til at mindske den administrative byrde i forbindelse med tilsyn. Det vil 
endvidere bidrage til at undgå sanktioner ved afslutningen af proceduren, som f.eks. når en 
virksomhed, der har investeret mange midler i forskning og udvikling, får afslag på en 
anmodning om markedsføringstilladelse, fordi den har brugt en genetisk ressource uden at 
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have tilladelse til det.

Øget gennemsigtighed og retssikkerhed
Det er meget vigtigt for ordføreren, at uretmæssig erhvervelse og brug af genetiske ressourcer, 
kendt som ”biopirateri”, gøres ulovligt i Europa. Sådanne uretmæssige handlinger er i strid 
med EU’s værdier og mål om at fremme lige muligheder, skaber menneskelige tragedier, 
skader EU-landenes internationale ry, vores forbindelser til ophavslandene og medfører 
juridiske problemer for de europæiske brugere.
Rettidig omhu kræver, at brugerne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at bringe sig i 
overensstemmelse med den foreslåede lovgivning. Denne mekanisme skal imidlertid styrkes 
med et forbud mod "biopirateri" for gradvist at skabe en effektiv afskrækkende virkning. Ved 
at kombinere disse to værktøjer styrkes pålideligheden og funktionaliteten af mekanismerne 
til adgang og deling af fordele.
Det forudsætter en juridisk definition af "biopirateri" som en lovovertrædelse, samt at der 
indføres passende sanktioner. EU får dermed en mekanisme, som ligner den, der blev fastsat 
af Parlamentet i 2010 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. 
oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i 
omsætning.

Nye former for brug af genetiske ressourcer og den tilknyttede traditionelle viden samt 
gradvis tilpasning til bestemmelserne
Konventionen om den biologiske mangfoldighed og Nagoyaprotokollen omhandler rimelig og 
retfærdig deling af fordele i forbindelse med enhver anvendelse af genetiske ressourcer og den 
tilknyttede traditionelle viden. Ordføreren foreslår derfor, at enhver ny form for brug, som 
ikke er defineret inden nærværende forordnings ikrafttræden, omfattes af en kontrakt om 
adgang og deling af fordele. Det vil sikre en gradvis tilpasning til bestemmelserne for alle 
genetiske ressourcer i Europa. En stor del af verdens genetiske ressourcer findes allerede i de 
europæiske samlinger. Kommissionens forslag omfatter ikke disse genetiske ressourcer, 
hvilket medfører flere store problemer, hvoraf det største efter ordførerens opfattelse er, at 
visse former for brug af ressourcer, som kan være erhvervet på uretmæssig vis, på denne 
måde kan lovliggøres. Derudover drejer det sig også om ikke at stille brugere, som allerede 
overholder princippet om "deling af fordele", dårligere end brugere, som endnu ikke 
overholder dette princip, samt om i fremtiden at undgå, at en genetisk ressource i en 
europæisk samling kan være genstand for deling af fordele i dets oprindelsesland. Denne 
mekanisme vil tilskynde tredjelande til at acceptere en sikker og bæredygtig adgang til 
genetiske ressourcer og den tilknyttede traditionelle viden.

En EU-fond for deling af fordele og styrkelse af den multilaterale proces på verdensplan 
Ordføreren mener, at det er afgørende, at brugerne træffer de nødvendige foranstaltninger for 
at indgå en kontrakt om adgang og deling af fordele i tilfælde af nye former for brug af enhver 
form for genetisk ressource. Ordføreren er dog klar over, at det kan være umuligt at spore 
oprindelsen af visse genetiske ressourcer, bl.a. ved ressourcer, som er erhvervet uden for de 
nationale jurisdiktioner, og de såkaldt "historiske" ressourcer. For at imødegå denne situation 
foreslår ordføreren, at der oprettes en EU-fond for deling af fordele, og at denne fond 
finansieres af brugerne af genetiske ressourcer med det formål at bevare biodiversiteten på 
verdensplan. Denne EU-fond vil på sigt kunne bidrage til indførelsen af en multilateral global 
mekanisme til deling af fordele, som anført i artikel 10 i Nagoyaprotokollen. 
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Alle ordførerens forslag har til formål at fremme en progressiv holdning, som kan sikre EU’s 
plads som leder af de igangværende internationale forhandlinger, så der hurtigt kan blive 
indført en ambitiøs multilateral global mekanisme, som er egnet til at imødegå udfordringerne 
i forbindelse med bevarelsen af biodiversiteten og dens bæredygtige udnyttelse. 


