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Toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van 

de voordelen die voortvloeien uit het gebruik ervan in de Unie ***I 

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 12 september 2013 op het 

voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake toegang tot 

genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die 

voortvloeien uit het gebruik ervan in de Unie (COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 

2012/0278(COD))1 

 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Visum -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Gezien het Verdrag inzake biologische 

diversiteit en het Protocol van Nagoya 

inzake toegang tot genetische rijkdommen 

en de eerlijke en billijke verdeling van 

voordelen voortvloeiende uit hun gebruik, 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  (-1) De Unie heeft een "EU-

biodiversiteitsstrategie voor 2020" 

ingevoerd, waarmee zij zich ertoe 

verplicht haar bijdrage tot het voorkomen 

van wereldwijd biodiversiteitsverlies voor 

2020 op te voeren. 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

                                                 
1  De zaak werd dan terugverwezen naar de Commissie uit hoofde van artikel 57, lid 2, 

tweede alinea, van het Reglement (A7-0263/2013). 



 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Een breed scala van spelers in de Unie, 

waaronder academische onderzoekers en 

bedrijven uit verschillende sectoren, 

gebruikt genetische rijkdommen voor 

onderzoeks-, ontwikkelings- en 

commercialiseringsdoeleinden; een aantal 

gebruikt ook traditionele kennis in verband 

met genetische rijkdommen. 

(1) Een breed scala van gebruikers en 

verstrekkers in de Unie, waaronder 

academische onderzoekers en bedrijven uit 

verschillende sectoren, gebruikt genetische 

rijkdommen voor onderzoeks-, 

ontwikkelings- en 

commercialiseringsdoeleinden; een aantal 

gebruikt ook traditionele kennis in verband 

met genetische rijkdommen. Onderzoeks- 

en ontwikkelingsactiviteiten impliceren 

niet alleen onderzoek en analyse van de 

genetische of biochemische samenstelling 

van genetische rijkdommen maar ook 

maatregelen om innovatie en praktische 

toepassingen te genereren. Een 

succesvolle uitvoering van het Protocol 

van Nagoya hangt ook af van de wijze 

waarop gebruikers en verstrekkers van 

genetische rijkdommen of traditionele 

kennis in verband met genetische 

rijkdommen in staat zijn te onderhandelen 

over voorwaarden ter bevordering van het 

behoud van biodiversiteit overeenkomstig 

de "EU-biodiversiteitsstrategie tot 2020". 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Genetische rijkdommen zijn de 

genenpoel in zowel natuurlijke populaties 

als gecultiveerde of gedomesticeerde 

rassen en spelen een significante en 

groeiende rol in tal van economische 

sectoren, waaronder de productie van 

levensmiddelen, de bosbouw, de 

ontwikkeling van geneesmiddelen of de 

ontwikkeling van biologische bronnen van 

hernieuwbare energie.  

(2) Genetische rijkdommen zijn de 

genenpoel in zowel natuurlijke populaties 

als gecultiveerde of gedomesticeerde 

rassen en spelen een significante en 

groeiende rol in tal van economische 

sectoren, waaronder de productie van 

levensmiddelen, de bosbouw, 

biotechnologie, de ontwikkeling en 

productie van geneesmiddelen, cosmetica 

of de ontwikkeling van biologische 

bronnen van energie. Genetische 

rijkdommen spelen een belangrijke rol bij 

de uitvoering van strategieën voor het 

herstel van beschadigde ecosystemen en 



het behoud van bedreigde soorten.  

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) De Unie erkent de onderlinge 

afhankelijkheid van alle landen ten 

aanzien van genetische rijkdommen voor 

voedsel en landbouw alsook het specifieke 

karakter van die rijkdommen en het 

belang ervan voor het bereiken van 

wereldwijde voedselzekerheid en voor 

duurzame ontwikkeling van de landbouw 

in de context van armoedebestrijding en 

klimaatverandering, en is zich bewust van 

de fundamentele rol van het 

Internationaal Verdrag inzake 

plantgenetische rijkdommen voor voedsel 

en landbouw en de FAO-commissie 

genetische rijkdommen voor voedsel en 

landbouw in dit verband. 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 ter) Het onderzoek naar genetische 

rijkdommen breidt zich geleidelijk uit tot 

nieuwe gebieden, met name oceanen – 

nog altijd 's werelds minst verkende en 

minst bekende milieu. Met name de diepe 

oceaan vormt de laatste grote grens van 

onze planeet, wat de reden is voor de 

groeiende interesse voor het onderzoeken, 

verkennen en winnen van de daarin 

aanwezige rijkdommen. Tegen deze 

achtergrond vormt de bestudering van de 

enorme biodiversiteit in de diepzee-

ecosystemen een opkomend 

onderzoeksterrein dat zeer veel belooft 

voor wat betreft de ontdekking van 

genetische rijkdommen, die voor de meest 

uiteenlopende doeleinden zouden kunnen 



worden gebruikt. 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 quater) Het is een gangbare praktijk 

om alle plantgenetische rijkdommen voor 

voedsel en landbouw in te ruilen voor 

onderzoek, veredeling en scholing 

krachtens de bepalingen en voorwaarden 

van de modelovereenkomst inzake 

overdracht van materiaal die is ingesteld 

onder het Internationaal Verdrag inzake 

plantgenetische rijkdommen voor voeding 

en landbouw zoals vastgesteld in het 

memorandum van overeenstemming voor 

de instelling van het geïntegreerde 

systeem voor een Europese genenbank 

(AEGIS); overeenkomstig artikel 4, lid 3, 

van het Protocol van Nagoya wordt 

erkend dat deze praktijk de doelstellingen 

van het verdrag en het Protocol van 

Nagoya steunt en niet tegenwerkt. 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De traditionele kennis waarover 

inheemse en plaatselijke gemeenschappen 

beschikken, kan belangrijke informatie 

opleveren die tot de wetenschappelijke 

ontdekking van interessante genetische of 

biochemische eigenschappen van 

genetische rijkdommen kan leiden. 

(3) De traditionele kennis waarover 

inheemse en plaatselijke gemeenschappen 

beschikken, kan belangrijke informatie 

opleveren die tot de wetenschappelijke 

ontdekking van mogelijk waardevolle 

genetische of biochemische eigenschappen 

van genetische rijkdommen kan leiden, 

waaronder de kennis, innovaties en 

praktijken van inheemse en plaatselijke 

gemeenschappen met een traditionele 

levensstijl die relevant is voor de 

instandhouding en het duurzame gebruik 

van de biologische diversiteit. De rechten 

van deze gemeenschappen, als vastgelegd 

in Verdrag nr. 169 van de Internationale 



Arbeidsorganisatie betreffende inheemse 

en in stamverband levende volkeren, 

alsook in de in 2007 door de Algemene 

Vergadering van de VN aangenomen 

verklaring over de rechten van inheemse 

volkeren, moeten geëerbiedigd worden, en 

uitvoeringsmaatregelen van de Unie 

moeten dit vergemakkelijken. 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) Er zij aan herinnerd dat volgens 

het Europees Octrooiverdrag, planten- en 

dierenrassen en werkwijzen van wezenlijk 

biologische aard voor de voortbrenging 

van planten of dieren niet octrooieerbaar 

zijn. Als uitvindingen gebaseerd zijn op 

genetische rijkdommen of bestanddelen 

daarvan, moet bij octrooiaanvragen die 

ook betrekking hebben op deze genetische 

rijkdommen, producten – met inbegrip 

van derivaten – en werkwijzen die zijn 

afgeleid van het gebruik van 

biotechnologie, of traditionele kennis in 

verband met de genetische rijkdommen, 

aan de desbetreffende autoriteiten worden 

meegedeeld welke genetische rijkdommen 

zijn gebruikt en wat de oorsprong ervan 

is; deze informatie moet worden 

doorgegeven aan de bevoegde autoriteit. 

Dezelfde verplichting moet gelden voor 

nieuwe kwekersrechten. 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 ter) De bevoegdheid en 

verantwoordelijkheid voor de praktische 

uitvoering van maatregelen om inheemse 

en plaatselijke gemeenschappen binnen 

de Unie te beschermen in regelingen 



betreffende toegang en batenverdeling 

blijven voorbehouden aan de lidstaten en 

hun rechtbanken. 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Genetische rijkdommen moeten ter 

plaatse in stand worden gehouden en 

duurzaam worden gebruikt, en de 

voordelen die voortvloeien uit het gebruik 

ervan moeten op eerlijke en billijke wijze 

worden verdeeld. Dit draagt bij aan de 

uitbanning van armoede en zodoende aan 

de verwezenlijking van de VN-

millenniumdoelstellingen voor 

ontwikkeling, zoals onderkend in de 

preambule van het op 29 oktober 2010 

door de partijen bij het Verdrag 

aangenomen Protocol van Nagoya inzake 

toegang tot genetische rijkdommen en de 

eerlijke en billijke verdeling van 

voordelen voortvloeiende uit hun gebruik 

(het Protocol van Nagoya). In hun 

hoedanigheid van partijen bij het Verdrag 

hebben de Unie en de meeste van haar 

lidstaten het Protocol van Nagoya 

ondertekend. Er moet draagvlak zijn voor 

de capaciteit om het Protocol 

daadwerkelijk ten uitvoer te leggen. 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 ter) Batenverdeling dient te worden 

gezien in een context waarin 

biodiversiteitrijke ontwikkelingslanden de 

verstrekking van genetische rijkdommen 

domineren en de gebruikers hoofdzakelijk 

in de ontwikkelde landen te vinden zijn. 

Toegang en batenverdeling kunnen niet 

alleen bijdragen tot het behoud en een 



duurzaam gebruik van de biodiversiteit, 

maar ook aan de uitroeiing van de 

armoede en aan milieuduurzaamheid en 

op die manier bijdragen aan de 

verwezenlijking van de 

millenniumontwikkelingsdoelstellingen, 

zoals onderkend in de preambule van het 

Protocol van Nagoya. De 

tenuitvoerlegging van het Protocol van 

Nagoya moet ook op de verwezenlijking 

van dit potentieel zijn gericht. 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 quater) Het recht op voedsel zoals 

neergelegd in artikel 25 van de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens 

en in artikel 11 van het Internationaal 

Verdrag inzake economische, sociale en 

culturele rechten, alsook het recht op het 

genot van het hoogst haalbare 

gezondheidsniveau overeenkomstig artikel 

12 van het Internationaal Verdrag inzake 

economische, sociale en culturele rechten, 

zijn van allesoverstijgend belang en 

moeten te allen tijde worden beschermd. 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 quinquies) De kennis in verband met 

genetische rijkdommen is net als de 

genetische rijkdommen zelf voor het 

grootste gedeelte geconcentreerd in de 

ontwikkelingslanden, met name in 

inheemse en plaatselijke 

gemeenschappen. De rechten van deze 

gemeenschappen zoals neergelegd in 

verdrag 169 van de Internationale 

Arbeidsorganisatie (ILO) inzake inheemse 

en tribale volkeren en de in 2007 door de 



Algemene Vergadering van de VN 

aangenomen Verklaring over de rechten 

van inheemse volkeren, dienen te worden 

geëerbiedigd en uitvoeringsmaatregelen 

van de Unie moeten dit bevorderen.  

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) In het verdrag wordt erkend dat staten 

soevereine rechten hebben op de 

natuurlijke rijkdommen in hun jurisdictie 

en dat zij het gezag hebben om de toegang 

tot hun genetische rijkdommen te 

reguleren. Krachtens het verdrag moeten 

alle partijen de toegang faciliteren tot de 

genetische rijkdommen waarop zij 

soevereine rechten hebben. Het verdrag 

verplicht alle partijen maatregelen te 

nemen om de resultaten van onderzoek en 

ontwikkeling en de voordelen die 

voortvloeien uit het commerciële en andere 

gebruik van genetische rijkdommen op een 

eerlijke en billijke wijze te delen met de 

partij die deze rijkdommen verstrekt. Deze 

verdeling geschiedt op onderling 

overeengekomen voorwaarden. Het 

verdrag betreft ook de toegang tot en de 

batenverdeling met betrekking tot de 

kennis, innovaties en gebruiken van 

inheemse en plaatselijke gemeenschappen 

die relevant zijn voor de instandhouding en 

het duurzame gebruik van de biologische 

diversiteit. 

(5) In het verdrag wordt erkend dat staten 

soevereine rechten hebben op de 

natuurlijke rijkdommen in hun jurisdictie 

en dat zij het gezag hebben om de toegang 

tot hun genetische rijkdommen te 

reguleren. Krachtens het verdrag moeten 

alle partijen de toegang faciliteren tot de 

genetische rijkdommen waarop zij 

soevereine rechten hebben, met het oog op 

milieuvriendelijk gebruik door andere 

partijen. Het verdrag verplicht alle partijen 

maatregelen te nemen om de resultaten van 

onderzoek en ontwikkeling en de 

voordelen die voortvloeien uit het 

commerciële en andere gebruik van 

genetische rijkdommen op een eerlijke en 

billijke wijze te delen met de partij die 

deze rijkdommen verstrekt. Deze verdeling 

geschiedt na voorafgaande geïnformeerde 

toestemming van het land van herkomst 

van deze rijkdommen, en de baten zijn 

gebaseerd op onderling overeengekomen 

voorwaarden. Het verdrag betreft ook de 

toegang tot en de batenverdeling met 

betrekking tot de kennis, innovaties en 

gebruiken van inheemse en plaatselijke 

gemeenschappen die relevant zijn voor de 

instandhouding en het duurzame gebruik 

van de biologische diversiteit. Een eerlijke 

en billijke verdeling tussen alle partijen 

van de mogelijkheden, ontwikkelingen en 

voordelen die voortvloeien uit het gebruik 

van genetische rijkdommen kan enkel 

worden gewaarborgd door een 

evenwichtig en duurzaam gebruik van de 

genetische rijkdommen en een 

daadwerkelijke betrokkenheid van 



plaatselijke gemeenschappen. 

Amendement 16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Het Protocol van Nagoya inzake 

toegang tot genetische rijkdommen en de 

eerlijke en billijke verdeling van voordelen 

voortvloeiende uit hun gebruik, gevoegd 

bij het Verdrag inzake biologische 

diversiteit (het Protocol van Nagoya), is 

een internationaal verdrag dat op 29 

oktober 2010 is goedgekeurd door de 

partijen bij het verdrag. Het Protocol van 

Nagoya breidt de algemene regels inzake 

toegang en batenverdeling van het verdrag 

aanzienlijk uit voor het gebruik van 

genetische rijkdommen en traditionele 

kennis in verband met genetische 

rijkdommen. 

(6) Het Protocol van Nagoya inzake 

toegang tot genetische rijkdommen en de 

eerlijke en billijke verdeling van voordelen 

voortvloeiende uit hun gebruik, gevoegd 

bij het Verdrag inzake biologische 

diversiteit (het Protocol van Nagoya), is 

een internationaal verdrag dat op 29 

oktober 2010 is goedgekeurd door de 

partijen bij het verdrag. In het Protocol van 

Nagoya worden de algemene regels inzake 

toegang en monetaire en niet-monetaire 

batenverdeling van het verdrag nader 

gespecificeerd voor de toepassing en 

daaropvolgende verhandeling van 

genetische rijkdommen en traditionele 

kennis in verband met genetische 

rijkdommen. 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Het Protocol van Nagoya is van 

toepassing op genetische rijkdommen die 

binnen de reikwijdte van artikel 15 van 

het verdrag vallen, in tegenstelling tot de 

grotere reikwijdte van artikel 4 van het 

verdrag. Dit houdt in dat het Protocol van 

Nagoya zich niet uitstrekt tot de volledige 

werkingssfeer van artikel 4, zoals tot 

activiteiten die plaatsvinden in 

zeegebieden buiten de nationale 

jurisdictie. Desalniettemin weerhoudt 

niets in het Protocol van Nagoya de 

partijen ervan om hun beginselen uit te 

breiden naar activiteiten die in dergelijke 

zeegebieden plaatsvinden. 



Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Het is belangrijk dat er een duidelijk en 

solide kader voor de uitvoering van het 

Protocol van Nagoya wordt vastgesteld dat 

de mogelijkheden voor op de natuur 

gebaseerde onderzoeks- en 

ontwikkelingsactiviteiten in de Unie 

verbetert. Het is ook essentieel om het 

gebruik van illegaal verkregen genetische 

rijkdommen of van de traditionele kennis 

in verband met genetische rijkdommen in 

de Unie te voorkomen en de doeltreffende 

uitvoering van verbintenissen inzake 

batenverdeling die op onderling 

overeengekomen voorwaarden tussen 

verstrekkers en gebruikers zijn 

vastgesteld, te ondersteunen. 

(8) Het is belangrijk dat er een duidelijk en 

solide kader voor de uitvoering van het 

Protocol van Nagoya en de relevante 

bepalingen van het Verdrag wordt 

vastgesteld dat de belangrijkste 

doelstelling ervan bevordert, namelijk het 

behoud van de biologische diversiteit, het 

duurzaam gebruik van de componenten 

daarvan en de eerlijke en billijke 

verdeling van de uit het gebruik van 

genetische rijkdommen voortvloeiende 

baten. Dit omvat het voorkomen van het 

gebruik van illegaal verkregen genetische 

rijkdommen of van de traditionele kennis 

in verband met dergelijke rijkdommen in 

de Unie. Het is tevens van cruciaal belang 

de mogelijkheden voor op de natuur 

gebaseerde onderzoeks- en 

ontwikkelingsactiviteiten in de Unie te 

vergroten, met name door de 

rechtszekerheid in verband met het 

gebruik van genetische rijkdommen en 

traditionele kennis te verbeteren. 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Toepassing van illegaal verworven 

genetische rijkdommen, of 

daaropvolgende verhandeling van op die 

rijkdommen gebaseerde producten of 

traditionele kennis dienaangaande moet 

worden verboden. 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 ter (nieuw) 

 



Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 ter) Het met deze verordening 

ingestelde kader is tevens noodzakelijk 

voor de instandhouding en vergroting van 

het vertrouwen tussen de partijen, 

inheemse en plaatselijke gemeenschappen 

en belangengroepen die bij de toegang tot 

en batenverdeling van genetische 

rijkdommen zijn betrokken. 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Ter wille van de rechtszekerheid is het 

belangrijk dat de regels ter uitvoering van 

het Protocol van Nagoya uitsluitend van 

toepassing zijn op de genetische 

rijkdommen en de traditionele kennis in 

verband met genetische rijkdommen 

waartoe toegang wordt verkregen na de 

inwerkingtreding van het Protocol van 

Nagoya voor de Unie.  

(9) Ter wille van de rechtszekerheid is het 

belangrijk dat de regels ter uitvoering van 

het Protocol van Nagoya uitsluitend van 

toepassing zijn op de eerste verwerving of 

een nieuw gebruik van genetische 

rijkdommen en de traditionele kennis in 

verband met genetische rijkdommen die 

plaatsvindt of begint na de 

inwerkingtreding van het Protocol van 

Nagoya voor de Unie.  

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Het is belangrijk om, overeenkomstig 

het Protocol van Nagoya, te definiëren dat 

het gebruik van genetische rijkdommen 

betrekking heeft op onderzoek en 

ontwikkeling met betrekking tot de 

genetische of biochemische samenstelling 

van monsters van genetisch materiaal, 

met inbegrip van onderzoek en 

ontwikkeling met betrekking tot 

geïsoleerde verbindingen die zijn 

geëxtraheerd uit genetische materiaal dat 

verkregen is binnen de jurisdictie van een 

partij bij het Protocol van Nagoya. 

(11) Het is belangrijk om, overeenkomstig 

het Protocol van Nagoya, te definiëren dat 

de toepassing van genetische rijkdommen 

betrekking heeft op onderzoek en 

ontwikkeling met betrekking tot de 

genetische of biochemische samenstelling 

van genetische rijkdommen. Onder 

"onderzoek en ontwikkeling" moet 

worden verstaan: het onderzoek naar en 

de bestudering van de genetische of 

biochemische samenstelling van 

genetische rijkdommen met het oog op 

vaststelling van feiten en het trekken van 

conclusies, met inbegrip van de 



totstandbrenging van innovaties en 

praktische toepassingen. 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Met het oog op een doeltreffende 

tenuitvoerlegging van het Protocol van 

Nagoya moeten alle gebruikers van 

genetische rijkdommen en van traditionele 

kennis in verband met zulke rijkdommen 

ertoe worden verplicht de passende 

zorgvuldigheid in acht te nemen om te 

verzekeren dat de toegang tot de gebruikte 

genetische rijkdommen en de traditionele 

kennis dienaangaande is verkregen 

overeenkomstig de toepasselijke wettelijke 

vereisten en om te waarborgen dat de 

voordelen, indien van toepassing, worden 

gedeeld. Gelet op de verscheidenheid aan 

gebruikers binnen de Unie is het echter niet 

passend alle gebruikers te verplichten 

dezelfde maatregelen ter inachtneming van 

de passende zorgvuldigheid te treffen. 

Daarom moeten slechts 

minimumkenmerken voor 

zorgvuldigheidsmaatregelen worden 

vastgesteld. De specifieke keuzes van de 

gebruikers inzake de instrumenten en 

maatregelen om de passende 

zorgvuldigheid in acht te nemen, moeten 

worden ondersteund door de erkenning van 

beste praktijken alsook door aanvullende 

maatregelen ter ondersteuning van 
sectorspecifieke gedragscodes, 

modelcontractclausules en richtsnoeren, 

teneinde de rechtszekerheid te verhogen en 

de kosten te verlagen. De verplichting voor 

gebruikers om informatie met betrekking 

tot toegang en batenverdeling te bewaren, 

moet van beperkte duur zijn, 

overeenkomstig de tijd die nodig is voor 

een mogelijke innovatie. 

(14) Met het oog op een doeltreffende 

tenuitvoerlegging van het Protocol van 

Nagoya moeten alle gebruikers van 

genetische rijkdommen en van traditionele 

kennis in verband met zulke rijkdommen 

ertoe worden verplicht de passende 

zorgvuldigheid in acht te nemen om te 

verzekeren dat de toegang tot de gebruikte 

genetische rijkdommen en de traditionele 

kennis dienaangaande is verkregen 

overeenkomstig de toepasselijke wettelijke 

vereisten en om te waarborgen dat de 

voordelen worden gedeeld. Gelet op de 

verscheidenheid aan gebruikers binnen de 

Unie is het echter niet passend alle 

gebruikers te verplichten dezelfde 

maatregelen ter inachtneming van de 

passende zorgvuldigheid te treffen. De 

specifieke keuzes van de gebruikers inzake 

de instrumenten en maatregelen om de 

passende zorgvuldigheid in acht te nemen, 

moeten worden ondersteund door de 

erkenning van beste praktijken alsook door 

sectorspecifieke gedragscodes, 

modelcontractclausules en richtsnoeren, 

teneinde de rechtszekerheid te verhogen en 

de kosten te verlagen. De verplichting voor 

gebruikers om informatie met betrekking 

tot toegang en batenverdeling te bewaren, 

moet van beperkte duur zijn, 

overeenkomstig de tijd die nodig is voor 

een mogelijke innovatie. 

Amendement  24 



Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Voor een succesvolle 

tenuitvoerlegging van het Protocol van 

Nagoya is het noodzakelijk dat de 

gebruikers en verstrekkers van genetische 

rijkdommen of traditionele kennis in 

verband met genetische rijkdommen via 

onderhandelingen tot onderling 

overeengekomen voorwaarden komen die 

niet alleen tot een eerlijke batenverdeling 

leiden, maar ook bijdragen tot het bredere 

doel van het Protocol van Nagoya, 

namelijk de instandhouding van 

biologische diversiteit. 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Bij de omschrijving van 

zorgvuldigheidsmaatregelen die bijzonder 

geschikt zijn om er met een hoge mate van 

rechtszekerheid en tegen lage kosten voor 

te zorgen dat het systeem voor de 

tenuitvoerlegging van het Protocol van 

Nagoya wordt nageleefd, moet een 

belangrijke rol zijn weggelegd voor door 

gebruikers ontwikkelde beste praktijken. 

Gebruikers moeten in staat worden 

gesteld voort te bouwen op bestaande 

gedragscodes inzake toegang en 

batenverdeling die zijn ontwikkeld voor de 

academische sector en verschillende 

bedrijfssectoren. Verenigingen van 

gebruikers moeten de Commissie kunnen 

verzoeken te bepalen of een specifieke 

combinatie van procedures, instrumenten 

of mechanismen waarop toezicht wordt 

gehouden door de vereniging, als beste 

praktijk kan worden erkend. De bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten moeten 

nagaan of de toepassing van een erkende 

beste praktijk door een gebruiker het 

Schrappen 



risico van die gebruiker op niet-naleving 

verlaagt en een vermindering van het 

aantal nalevingscontroles rechtvaardigt. 

Hetzelfde moet gelden voor beste 

praktijken die zijn aangenomen door de 

gezamenlijke partijen bij het Protocol van 

Nagoya. 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) De gebruikers moeten op vastgestelde 

punten in de keten van activiteiten die 

samen het gebruik vormen, aangeven dat 

zij de passende zorgvuldigheid in acht 

hebben genomen. Passende punten voor 

zulke verklaringen zijn de ontvangst van 

openbare middelen voor onderzoek, het 

verzoek om marktgoedkeuring van een op 

basis van genetische rijkdommen 

ontwikkeld product of, indien geen 

marktgoedkeuring vereist is, het tijdstip 

van de marktintroductie. Er zij op gewezen 

dat de verklaring die wordt gedaan bij het 

verzoek om marktgoedkeuring geen deel 

uitmaakt van de eigenlijk 

goedkeuringsprocedure en wordt gericht 

tot de krachtens deze verordening 

aangewezen bevoegde autoriteiten. 

(17) De gebruikers moeten op vastgestelde 

punten in de keten van activiteiten 

aangeven dat zij de passende 

zorgvuldigheid in acht hebben genomen en 

daar bewijs voor leveren. Passende punten 

voor zulke verklaringen zijn de instelling 

van voorafgaande geïnformeerde 

toestemming en onderling 

overeengekomen voorwaarden, de 

ontvangst van middelen voor onderzoek bij 

indiening van een aanvraag voor 

intellectuele-eigendomsrechten bij de 

desbetreffende nationale, regionale of 

internationale instellingen, het verzoek 

om marktgoedkeuring van een op basis van 

genetische rijkdommen ontwikkeld product 

of, indien geen marktgoedkeuring vereist 

is, het tijdstip van de marktintroductie. Er 

zij op gewezen dat de verklaring die wordt 

gedaan bij de indiening van een aanvraag 

voor intellectuele-eigendomsrechten of bij 

het verzoek om marktgoedkeuring geen 

deel uitmaakt van de eigenlijke 

goedkeuringsprocedure en wordt gericht 

tot de krachtens deze verordening 

aangewezen bevoegde autoriteiten. 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Het vergaren van genetische (18) Het vergaren van genetische 



rijkdommen in het wild gebeurt meestal 

voor niet-commerciële doeleinden door 

aan universiteiten verbonden 
onderzoekers of verzamelaars. In het 

overgrote deel van de gevallen en in 

nagenoeg alle sectoren wordt toegang tot 

onlangs vergaarde genetische rijkdommen 

verkregen via tussenpersonen, collecties of 

actoren die genetische rijkdommen in 

derde landen verwerven. 

rijkdommen in het wild gebeurt meestal 

door particuliere verzamelaars en 

bedrijven, vaak met commerciële 

doeleinden, en door academische 

onderzoekers of wetenschappelijke 

instellingen met niet-commerciële 

doeleinden. In het overgrote deel van de 

gevallen en in nagenoeg alle sectoren 

wordt toegang tot onlangs vergaarde 

genetische rijkdommen verkregen via 

tussenpersonen, collecties of actoren die 

genetische rijkdommen in derde landen 

verwerven voor zowel commerciële als 

niet-commerciële doeleinden. Met deze 

verordening moet worden gewaarborgd 

dat de bepalingen inzake onderling 

overeengekomen voorwaarden voor de 

eerste toegang, die van belang zijn voor 

overdrachten aan derden door alle 

betrokken partijen worden nageleefd. In 

veel gevallen kan daaropvolgend gebruik 

of verhandeling hernieuwde onderling 

overeengekomen voorwaarden vereisen. 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Collecties vormen belangrijke 

verstrekkers van in de Unie gebruikte 

genetische rijkdommen en in de Unie 

gebruikte traditionele kennis in verband 

met genetische rijkdommen. Er moet een 

systeem van door de Unie vertrouwde 

collecties worden opgezet. Een dergelijk 

systeem zorgt ervoor dat collecties die zijn 

opgenomen in het register van door de 

Unie vertrouwde collecties op 

doeltreffende wijze maatregelen toepassen 

om uitsluitend monsters van genetische 

rijkdommen aan derden te verstrekken die 

vergezeld gaan van documentatie waaruit 

blijkt dat zij op legale wijze zijn verkregen 

en er, indien vereist, onderling 

overeengekomen voorwaarden zijn 

vastgesteld. Een systeem van door de Unie 

vertrouwde collecties verlaagt aanzienlijk 

(19) De meeste collecties zijn de best 

toegankelijke verstrekkers van in de Unie 

gebruikte genetische rijkdommen en in de 

Unie gebruikte traditionele kennis in 

verband met genetische rijkdommen. Als 

leveranciers kunnen zij andere gebruikers 

in de controleketen in belangrijke mate 

helpen te voldoen aan hun verplichtingen. 

Daartoe moet een systeem van door de 

Unie geregistreerde collecties worden 

opgezet. Een dergelijk systeem zorgt 

ervoor dat op het niveau van de Unie 

geregistreerde collecties op doeltreffende 

wijze maatregelen toepassen om uitsluitend 

monsters van genetische rijkdommen aan 

derden te verstrekken die vergezeld gaan 

van documentatie waaruit blijkt dat zij op 

legale wijze zijn verkregen en er, indien 

vereist, onderling overeengekomen 



het risico dat op illegale wijze verkregen 

genetische rijkdommen in de Unie worden 

gebruikt. De bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten moeten controleren of een 

collectie aan de vereisten voor erkenning 

als een door de Unie vertrouwde collectie 

voldoet. Van gebruikers die een genetische 

hulpbron uit een in het register van de Unie 

opgenomen collectie verkrijgen, moet 

worden verondersteld dat zij de passende 

zorgvuldigheid in acht hebben genomen 

met betrekking tot het vergaren van de 

nodige informatie. Dit komt met name 

academische onderzoekers en kleine en 

middelgrote ondernemingen ten goede. 

voorwaarden zijn vastgesteld. Een systeem 

van door de Unie geregistreerde collecties 

verlaagt aanzienlijk het risico dat op 

illegale wijze verkregen genetische 

rijkdommen in de Unie worden gebruikt. 

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten 

moeten controleren of een collectie aan de 

vereisten voor erkenning als een door de 

Unie geregistreerde collectie voldoet, en 

onder meer haar capaciteit aantonen om 

de algemene doelen van het Protocol van 

Nagoya te eerbiedigen en dus te zorgen 

voor een eerlijke verdeling van de baten 

die voortvloeien uit het gebruik van 

genetische rijkdommen en bij te dragen 

tot de instandhouding van de 

biodiversiteit. Van gebruikers die een 

genetische hulpbron uit een in het register 

van de Unie opgenomen collectie 

verkrijgen, moet worden verondersteld dat 

zij de passende zorgvuldigheid in acht 

hebben genomen met betrekking tot het 

vergaren van de nodige informatie. Dit 

komt met name academische onderzoekers 

en kleine en middelgrote ondernemingen 

ten goede. 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 bis) De door de Unie geregistreerde 

collecties dienen de doelstellingen van het 

Protocol van Nagoya te onderschrijven. 

Ze moeten overeenkomstig artikel 21 en 

22 van het Protocol bijdragen aan de 

bewustwording en de capaciteitsopbouw, 

in zoverre hun middelen dit mogelijk 

maken. Bevoegde autoriteiten kunnen 

overwegen dergelijke activiteiten van 

collecties financieel te ondersteunen. Elke 

door de Unie geregistreerde collectie dient 

een bijdrage te leveren aan inspanningen 

ter documentatie van traditionele kennis 

in verband met genetische rijkdommen, 

dit in voorkomende gevallen in 

samenwerking met inheemse en 



plaatselijke gemeenschappen, 

autoriteiten, antropologen en andere 

actoren. Bij de omgang met dergelijke 

kennis moeten relevante rechten volledig 

worden nageleefd. Informatie over 

dergelijke kennis moet worden 

gepubliceerd indien dit de bescherming 

van de relevante rechten ten goede komt 

en op geen enkele wijze schendt of 

belemmert.  

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) De bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten moeten controleren of gebruikers 

hun verplichtingen nakomen. In dat 

verband moeten de bevoegde autoriteiten 

internationaal erkende certificaten van 

naleving aanvaarden als bewijs dat de 

desbetreffende genetische rijkdommen 

legaal zijn verkregen en er onderling 

overeengekomen voorwaarden zijn 

vastgesteld. De bevoegde autoriteiten 

moeten ook documentatie van de verrichte 

controles bewaren en de desbetreffende 

informatie moet toegankelijk worden 

gemaakt overeenkomstig Richtlijn 

2003/4/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 28 januari 2003 inzake de 

toegang van het publiek tot milieu-

informatie. 

(20) De bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten moeten controleren of gebruikers 

hun verplichtingen nakomen. In dat 

verband moeten de bevoegde autoriteiten 

internationaal erkende certificaten van 

naleving aanvaarden als bewijs dat de 

desbetreffende genetische rijkdommen 

legaal zijn verkregen en er onderling 

overeengekomen voorwaarden zijn 

vastgesteld. Wanneer er geen 

internationaal certificaat voorhanden is, 

dienen andere wettig aanvaardbare 

vormen van naleving te worden 

beschouwd als bewijs dat de betreffende 

genetische rijkdommen legaal verworven 

zijn en dat onderling overeengekomen 

voorwaarden zijn aangegaan. De 

bevoegde autoriteiten moeten ook 

documentatie van de verrichte controles 

bewaren en de desbetreffende informatie 

moet toegankelijk worden gemaakt 

overeenkomstig Richtlijn 2003/4/EG van 

het Europees Parlement en de Raad van 

28 januari 2003 inzake de toegang van het 

publiek tot milieu-informatie. 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 bis (nieuw) 

 



Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 bis) De Unie moet proactief optreden 

om ervoor te zorgen dat de doelstellingen 

van het Protocol van Nagoya ten aanzien 

van wereldwijde multilaterale 

batenverdelingsmechanismen worden 

verwezenlijkt teneinde meer hulpbronnen 

te kunnen inzetten voor de 

instandhouding van biologische diversiteit 

en het duurzame gebruik van de 

componenten daarvan wereldwijd. 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Een uniaal platform inzake toegang 

moet het mogelijk maken overleg te plegen 

over toegangsvoorwaarden in de lidstaten, 

het ontwerp en de prestaties van 

toegangsstelsels, vereenvoudigde toegang 

voor niet-commercieel onderzoek, 

toegangspraktijken van collecties in de 

lidstaten, toegang van belanghebbenden uit 

de Unie in derde landen en de uitwisseling 

van beste praktijken, en bijdragen tot de 

stroomlijning daarvan.  

(23) Een uniaal platform inzake toegang en 

eerlijke en billijke batenverdeling moet het 

mogelijk maken overleg te plegen over 

toegangsvoorwaarden in de lidstaten, het 

ontwerp en de prestaties van toegangs- en 

batenverdelingsstelsels, vereenvoudigde 

toegang en batenverdeling voor niet-

commercieel onderzoek, toegangs- en 

batenverdelingspraktijken van collecties in 

de lidstaten, toegang en batenverdeling 

van belanghebbenden uit de Unie in derde 

landen en de uitwisseling van beste 

praktijken, en bijdragen tot de 

stroomlijning daarvan. Het uniaal 

platform dient de bevoegdheden van de 

lidstaten volledig te eerbiedigen en te 

zorgen voor passende inspraak van de 

inheemse en plaatselijke 

gemeenschappen, overeenkomstig het 

Protocol van Nagoya. 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze verordening stelt regels inzake 

toegang en batenverdeling vast voor 

Deze verordening stelt regels inzake 

naleving van toegang en batenverdeling 



genetische rijkdommen en traditionele 

kennis in verband met genetische 

rijkdommen, overeenkomstig de 

bepalingen van het Protocol van Nagoya 

inzake toegang tot genetische rijkdommen 

en de eerlijke en billijke verdeling van 

voordelen voortvloeiende uit hun gebruik, 

gevoegd bij het Verdrag inzake biologische 

diversiteit (het Protocol van Nagoya).  

vast voor genetische rijkdommen en 

traditionele kennis in verband met 

genetische rijkdommen, overeenkomstig de 

bepalingen van het Protocol van Nagoya 

inzake toegang tot genetische rijkdommen 

en de eerlijke en billijke verdeling van 

voordelen voortvloeiende uit hun gebruik, 

gevoegd bij het Verdrag inzake biologische 

diversiteit (het Protocol van Nagoya).  

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Deze verordening heeft tot doel een 

eerlijke en billijke verdeling tot stand te 

brengen van de voordelen die voortvloeien 

uit het gebruik van genetische 

rijkdommen en zo bij te dragen tot de 

instandhouding van de biologische 

diversiteit en het duurzame gebruik van 

de bestanddelen daarvan, overeenkomstig 

de doelstelling van het Verdrag inzake 

biologische diversiteit ("het Verdrag"). 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Deze verordening roept plichten in het 

leven voor de gebruikers van genetische 

rijkdommen en daarmee samenhangende 

traditionele kennis. Het middels deze 

verordening in het leven geroepen systeem 

ter uitvoering van het Protocol van 

Nagoya omvat tevens bepalingen ter 

bevordering van de naleving door 

gebruikers van hun verplichtingen, 

alsmede een kader voor de door de 

lidstaten van de EU op te zetten en ten 

uitvoer te leggen toezichts- en 

controleregelingen. Deze verordening 

bevat ook bepalingen waarmee wordt 

beoogd relevante actoren ertoe aan te 



zetten activiteiten te ontplooien ter 

verhoging van het bewustzijn over het 

belang van genetische hulpbronnen, de 

daarmee verband houdende traditionele 

kennis en de daarmee samenhangende 

toegangs- en 

batenverdelingsvraagstukken, alsook 

activiteiten om bij te dragen aan de 

capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden 

overeenkomstig de bepalingen van het 

Protocol van Nagoya. 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze verordening is van toepassing op 

genetische rijkdommen waarover staten 

soevereine rechten uitoefenen en op de 

traditionele kennis in verband met 

genetische rijkdommen waartoe toegang 

wordt verschaft na de inwerkingtreding van 

het Protocol van Nagoya voor de Unie. Zij 

is eveneens van toepassing op de voordelen 

die voortvloeien uit het gebruik van zulke 

genetische rijkdommen en op de 

traditionele kennis in verband met 

genetische rijkdommen.  

Deze verordening is van toepassing op 

genetische rijkdommen waarover staten 

soevereine rechten uitoefenen en op de 

traditionele kennis in verband met 

genetische rijkdommen waartoe toegang 

wordt verschaft na de inwerkingtreding van 

het Protocol van Nagoya voor de Unie. Zij 

is eveneens van toepassing op de voordelen 

die voortvloeien uit het gebruik van zulke 

genetische rijkdommen en op de 

traditionele kennis in verband met 

genetische rijkdommen.  

Deze verordening is niet van toepassing op 

genetische rijkdommen waarvan de 

toegang en batenverdeling worden 

geregeld middels een specifiek 

internationaal instrument waarbij de Unie 

partij is. 

Deze verordening is niet van toepassing op 

genetische rijkdommen waarvan de 

toegang en batenverdeling worden 

geregeld middels een specifiek 

internationaal instrument waarbij de Unie 

partij is. 

 Deze verordening is niet van toepassing 

op genetische hulpbronnen uit een land 

van herkomst dat ervoor heeft gekozen 

geen nationale regels inzake toegang 

overeenkomstig het geldende Protocol van 

Nagoya in te voeren, en evenmin op 

grondstoffenhandel in het algemeen. De 

nodige aandacht moet worden besteed aan 

nuttige en relevante lopende 

werkzaamheden of handelsgebruiken van 

andere internationale organisaties. 



Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) "genetische rijkdommen": genetisch 

materiaal van feitelijke of potentiële 

waarde; 

(3) "genetische rijkdommen": genetisch 

materiaal van feitelijke of potentiële 

waarde, of derivaten daarvan; 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) "derivaat": een van nature 

voorkomende biochemische verbinding 

die het resultaat is van de genetische 

expressie of het metabolisme van 

biologische of genetische rijkdommen, 

zelfs als zij geen functionele erfelijke 

eenheden bevat; 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) "gebruiker": een natuurlijke of 

rechtspersoon die genetische rijkdommen 

of traditionele kennis in verband met 

genetische rijkdommen gebruikt; 

(5) "gebruiker": een natuurlijke of 

rechtspersoon die gebruik maakt van 

genetische rijkdommen of traditionele 

kennis in verband met genetische 

rijkdommen of die vervolgens genetische 

rijkdommen of op genetische rijkdommen 

gebaseerde producten of traditionele 

kennis in verband met genetische 

rijkdommen verhandelt;  

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 6 

 



Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) "gebruik van genetische rijkdommen": 

het verrichten van onderzoeks- en 

ontwikkelingsactiviteiten met betrekking 

tot de genetische of biochemische 

samenstelling van genetische rijkdommen; 

(6) "gebruik van genetische rijkdommen": 

het verrichten van onderzoeks- en 

ontwikkelingsactiviteiten met betrekking 

tot de genetische of biochemische 

samenstelling van genetische rijkdommen, 

onder meer via toepassing van 

biotechnologie; 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) "verhandeling": het beschikbaar 

stellen van een product op de markt van 

de Unie; 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 6 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 ter) "biotechnologie": elke 

technologische toepassing waarbij 

biologische systemen, levende organismen 

of derivaten daarvan worden gebruikt om 

producten of processen tot stand te 

brengen of te veranderen voor specifieke 

doeleinden; 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis)"illegaal verkregen genetische 

rijkdommen": genetische rijkdommen en 

traditionele kennis in verband met 

genetische rijkdommen die zijn verworven 

in strijd met de toepasselijke 

internationale en nationale wetgeving 

inzake toegang en batenverdeling in het 



land van herkomst; 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) "internationaal erkend certificaat van 

naleving": een door een bevoegde 

nationale autoriteit overeenkomstig artikel 

6, lid 3, onder e), van het Protocol van 

Nagoya afgegeven toegangsvergunning of 

een gelijkwaardig document, die of dat ter 

beschikking van het uitwisselingscentrum 

voor toegang en batenverdeling wordt 

gesteld; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) "uitwisselingscentrum voor toegang 

en batenverdeling": het uit hoofde van 

artikel 14, lid 1, van het Protocol van 

Nagoya opgerichte mondiale informatie-

uitwisselingsportaal. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1. Gebruik van illegaal verworven 

genetische rijkdommen is verboden in de 

Unie. 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 



1. De gebruikers nemen de passende 

zorgvuldigheid in acht om te verzekeren 

dat de toegang tot de gebruikte genetische 

rijkdommen en de gebruikte traditionele 

kennis in verband met genetische 

rijkdommen is verkregen overeenkomstig 

de toepasselijke wetgeving inzake toegang 

en batenverdeling of de toepasselijke 

regelgevingseisen en dat, indien van 

toepassing, de baten eerlijk en billijk 

worden verdeeld op onderling 

overeengekomen voorwaarden. Gebruikers 

verzamelen informatie met betrekking tot 

toegang en batenverdeling, bewaren deze 

en geven deze door aan latere gebruikers. 

1. De gebruikers nemen de passende 

zorgvuldigheid in acht om te verzekeren 

dat de toegang tot de gebruikte genetische 

rijkdommen en de gebruikte traditionele 

kennis in verband met genetische 

rijkdommen is verkregen met 

voorafgaande geïnformeerde toestemming 

en op basis van onderling 

overeengekomen voorwaarden zoals 

bepaald in de toepasselijke wetgeving 

inzake toegang en batenverdeling of de 

toepasselijke regelgevingseisen, en dat de 

baten eerlijk en billijk worden verdeeld op 

die overeengekomen voorwaarden. 

Gebruikers verzamelen alle informatie en 

documenten met betrekking tot toegang en 

batenverdeling en de overeenstemming 

met de bepalingen van deze verordening, 

bewaren deze en geven deze door aan 

latere gebruikers. 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Genetische rijkdommen en daarmee 

verband houdende traditionele kennis 

worden alleen aan andere gebruikers 

overgedragen indien er sprake is van een 

internationaal erkend certificaat van 

naleving en onderling overeengekomen 

voorwaarden, of van voorafgaande 

geïnformeerde toestemming en onderling 

overeengekomen voorwaarden. Bij gebrek 

aan onderling overeengekomen 

voorwaarden, of als latere gebruikers van 

plan zijn gebruik te maken van zulke 

genetische rijkdommen of traditionele 

kennis onder andere voorwaarden dan de 

vooraf bepaalde, dienen die gebruikers te 

zorgen voor met het land van herkomst 

onderling overeengekomen voorwaarden. 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 



 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Gebruikers dienen 2. Gebruikers dienen 

a) de volgende informatie te verzamelen, te 

bewaren en door te geven aan volgende 

gebruikers  

a) informatie over het internationaal 

erkend certificaat van naleving, wanneer 

het gaat om genetische rijkdommen die 

zijn verkregen van partijen bij het 

Protocol van Nagoya die in 

overeenstemming met artikel 6 van het 

Protocol van Nagoya de toegang tot hun 

genetische rijkdommen hebben 

gereguleerd, te verzamelen, te bewaren en 

door te geven aan volgende gebruikers, 

evenals informatie over de inhoud van de 

onderling overeengekomen voorwaarden, 

en informatie over; 

(1) datum en plaats van de toegang tot de 

genetische rijkdommen en traditionele 

kennis in verband met zulke rijkdommen; 

(1) datum en plaats van de toegang tot de 

genetische rijkdommen en traditionele 

kennis in verband met zulke rijkdommen; 

(2) de beschrijving van de gebruikte 

genetische rijkdommen of traditionele 

kennis in verband met zulke rijkdommen, 

met inbegrip van de beschikbare 

eenduidige identificatienummers; 

(2) de beschrijving van de gebruikte 

genetische rijkdommen of traditionele 

kennis in verband met zulke rijkdommen, 

met inbegrip van de beschikbare 

eenduidige identificatienummers; 

(3) de bron waaruit de rijkdommen of de 

kennis direct zijn verworven, alsook latere 

gebruikers van de genetische rijkdommen 

of traditionele kennis in verband met zulke 

rijkdommen;  

(3) de bron waaruit de rijkdommen of de 

kennis direct zijn verworven, alsook latere 

gebruikers van de genetische rijkdommen 

of traditionele kennis in verband met zulke 

rijkdommen;  

(4) het al dan niet bestaan van rechten en 

plichten inzake toegang en batenverdeling; 

(4) het al dan niet bestaan van rechten en 

plichten inzake toegang en batenverdeling; 

(5) besluiten inzake toegang en onderling 

overeengekomen voorwaarden, indien van 

toepassing; 

(5) toegangsvergunningen en onderling 

overeengekomen voorwaarden, met 

inbegrip van regelingen voor 

batenverdeling, indien van toepassing; 

 (6) de toepassing van vereisten inzake 

toegang en batenverdeling van specifieke 

internationale instrumenten in de zin van 

artikel 2, die een beperking of 

vermindering kan inhouden van de in het 

kader van deze verordening op de 

gebruiker rustende verplichtingen. In dit 

geval wordt ook vermeld dat het gebruik 

onder de specifieke instrumenten valt.  

b) aanvullende informatie of b) aanvullende informatie of 



bewijsmateriaal te verzamelen indien er 

onzekerheid blijft bestaan omtrent de 

wettelijkheid van de toegang en het 

gebruik; alsmede 

bewijsmateriaal te verzamelen indien er 

onzekerheid blijft bestaan omtrent de 

wettelijkheid van de toegang en het 

gebruik; alsmede 

c) een passende toegangsvergunning te 

verkrijgen, onderling overeengekomen 

voorwaarden vast te stellen, of het gebruik 

stop te zetten indien blijkt dat de toegang 

niet in overeenstemming was met de 

toepasselijke wetgeving inzake toegang en 

batenverdeling of de toepasselijke 

regelgevingseisen. 

c) een passende toegangsvergunning te 

verkrijgen, onderling overeengekomen 

voorwaarden vast te stellen, of het gebruik 

stop te zetten indien blijkt dat de toegang 

niet in overeenstemming was met de 

toepasselijke wetgeving inzake toegang en 

batenverdeling of de toepasselijke 

regelgevingseisen. 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Gebruikers bewaren de informatie met 

betrekking tot toegang en batenverdeling 

twintig jaar na het einde van de 

gebruiksperiode. 

3. Gebruikers bewaren de informatie met 

betrekking tot toegang en batenverdeling 

twintig jaar na het einde van de 

gebruiksperiode of de daaropvolgende 

verhandeling. 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De Commissie wordt ertoe 

gemachtigd overeenkomstig artikel 14 bis 

gedelegeerde handelingen aan te nemen 

om de in lid 4 bis bedoelde regels voor 

batenverdeling op te stellen vóór …1. Deze 

regels vereisen batenverdeling op ten 

minste het niveau van optimale 

werkwijzen in de sector in kwestie en 

leggen de voorwaarden vast voor het 

delen van niet-geldelijke baten. 

 ____________________ 

 1 Zes maanden na de inwerkingtreding 

van deze verordening. 

Amendement  54 



Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 4 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 ter. Bij de onderhandelingen over 

onderling overeengekomen voorwaarden 

met verstrekkers van genetische 

rijkdommen of traditionele kennis in 

verband met genetische rijkdommen 

streven de gebruikers ernaar voorwaarden 

te verkrijgen die bijdragen tot het behoud 

van de biologische diversiteit en het 

duurzame gebruik van bestanddelen 

daarvan en tot technologieoverdracht aan 

ontwikkelingslanden. 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 5 Schrappen 

Door de Unie vertrouwde collecties  

1. De Commissie legt een uniaal register 

van vertrouwde collecties aan. Het 

register is internetondersteund en 

gemakkelijk toegankelijk voor gebruikers 

en bevat de collecties van genetische 

rijkdommen waarvan is vastgesteld dat zij 

voldoen aan de criteria voor opneming als 

een door de Unie vertrouwde collectie. 

 

2. Op verzoek van een collectie onder zijn 

jurisdictie overweegt elke lidstaat de 

opneming van deze collectie in het uniale 

register van vertrouwde collecties. Na te 

hebben geverifieerd dat de collectie 

voldoet aan de criteria van lid 3, stelt de 

lidstaat de Commissie onverwijld in 

kennis van de naam, de contactgegevens 

en het type van de collectie. De Commissie 

neemt de aldus ontvangen informatie 

onverwijld op in het uniale register van 

vertrouwde collecties. 

 

3. Met het oog op de opneming van een 

collectie in het uniale register van 

 



vertrouwde collecties, levert de eigenaar 

van een collectie het bewijs van zijn 

capaciteit om: 

a) gestandaardiseerde procedures toe te 

passen voor het uitwisselen van monsters 

van genetische rijkdommen en 

gerelateerde informatie met andere 

collecties en voor het verstrekken van 

monsters van genetische rijkdommen en 

gerelateerde informatie aan derden met 

het oog op het gebruik ervan; 

 

b) genetische rijkdommen en gerelateerde 

informatie slechts aan derden te 

verstrekken met het oog op het gebruik 

ervan voor zover deze vergezeld gaan van 

documentatie waaruit blijkt dat de 

toegang tot de rijkdommen en de 

informatie is verkregen overeenkomstig 

de toepasselijke wettelijke vereisten en, 

indien van toepassing, de onderling 

overeengekomen voorwaarden voor 

eerlijke en billijke batenverdeling; 

 

c) een register bij te houden van alle 

monsters van genetische rijkdommen en 

gerelateerde informatie die aan derden 

worden verstrekt met het oog op het 

gebruik ervan; 

 

(d) eenduidige identificatienummers voor 

genetische rijkdommen die aan derden 

worden verstrekt, aan te maken of te 

gebruiken; 

 

e) passende instrumenten voor tracering 

en monitoring te gebruiken voor het 

uitwisselen van monsters van genetische 

rijkdommen en gerelateerde informatie 

met andere collecties. 

 

4. De lidstaten verifiëren regelmatig dat 

elke collectie onder hun jurisdictie die in 

het uniale register van vertrouwde 

collecties is opgenomen, de in lid 3 

bedoelde maatregelen daadwerkelijk 

toepast. 

 

Indien een collectie onder hun jurisdictie 

die in het uniale register is opgenomen 

niet meer aan lid 3 voldoet, stellen de 

lidstaten de Commissie hiervan onverwijld 

 



in kennis. 

5. Wanneer er bewijzen zijn dat een in het 

uniale register van vertrouwde collecties 

opgenomen collectie de in lid 3 bedoelde 

maatregelen niet toepast, stelt de 

betrokken lidstaat in samenspraak met de 

eigenaar van de collectie in kwestie 

onverwijld correctieve maatregelen vast. 

 

De Commissie schrapt een collectie uit het 

uniale register van vertrouwde collecties 

indien zij, met name op basis van uit 

hoofde van lid 4 verstrekte informatie, 

heeft geconstateerd dat een in het uniale 

register van vertrouwde collecties 

opgenomen collectie ernstige of 

aanhoudende moeilijkheden ondervindt 

om te voldoen aan lid 3. 

 

6. De Commissie wordt de bevoegdheid 

verleend om uitvoeringshandelingen aan 

te nemen om de procedures ter uitvoering 

van de leden 1 tot en met 5 vast te stellen. 

Deze uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld overeenkomstig de in artikel 

15, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie maakt een lijst van de 

bevoegde autoriteiten openbaar, onder 

meer op het internet. Deze lijst wordt door 

de Commissie bijgewerkt. 

2. De Commissie maakt een lijst van de 

bevoegde autoriteiten openbaar, onder 

meer op het internet. Deze lijst wordt door 

de Commissie bijgewerkt. Speciale 

aandacht gaat uit naar de ultraperifere 

gebieden vanwege het belang en de 

kwetsbaarheid van de op hun grondgebied 

aanwezige genetische rijkdommen, en om 

elke vorm van roofbouw te voorkomen. 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw) 

 



Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) Het overeenkomstig lid 3 door de 

Commissie aangewezen contactpunt zorgt 

voor raadpleging van de bevoegde 

organen van de Unie die onder 

Verordening (EG) nr. 338/971 van de 

Raad vallen, en van nationale autoriteiten 

die deze Verordening uitvoeren. 

 __________ 

 1 PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1. 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter. De bevoegde autoriteiten en het 

contactpunt voor toegang en 

batenverdeling verlenen advies aan het 

publiek en aan potentiële gebruikers die 

informatie wensen over de 

tenuitvoerlegging van deze verordening 

en de desbetreffende bepalingen van het 

Verdrag en het Protocol van Nagoya in de 

Unie. 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten en de Commissie verzoeken 

alle ontvangers van openbare middelen 

voor onderzoek dat betrekking heeft op 

het gebruik van genetische rijkdommen 

en traditionele kennis in verband met 

genetische rijkdommen om een verklaring 

dat zij overeenkomstig artikel 4 de 

passende zorgvuldigheid in acht zullen 

nemen. 

Schrappen 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 



Artikel 7 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij de indiening van het verzoek om 

marktgoedkeuring voor een product dat is 

ontwikkeld op basis van genetische 

rijkdommen of traditionele kennis in 

verband met zulke rijkdommen of, 

wanneer marktgoedkeuring niet vereist is, 

op het ogenblik van de marktintroductie 

verklaren de gebruikers aan de krachtens 

artikel 6, lid 1, aangewezen bevoegde 

autoriteiten dat zij overeenkomstig artikel 

4 de passende zorgvuldigheid in acht 

hebben genomen.  

2. De gebruikers verklaren aan de 

krachtens artikel 6, lid 1, aangewezen 

bevoegde autoriteiten dat zij aan de in 

artikel 4 bedoelde voorwaarden hebben 

voldaan, en leggen de desbetreffende 

informatie over bij:  

 a) de vaststelling van de voorafgaande 

geïnformeerde toestemming en de 

onderling overeengekomen voorwaarden; 

 b) de ontvangst van subsidie voor 

onderzoek waarbij genetische rijkdommen 

en traditionele kennis in verband met 

genetische rijkdommen worden gebruikt;  

 c) de indiening bij de desbetreffende 

nationale, regionale of internationale 

instellingen van aanvragen voor octrooien 

of nieuwe kwekersrechten die onder meer 

betrekking hebben op de genetische 

rijkdommen waartoe zij toegang hebben 

gehad, producten, met inbegrip van 

derivaten, en van het gebruik van 

biotechnologie afgeleide werkwijzen, of 

traditionele kennis in verband met de 

genetische rijkdommen;  

 d) de indiening van het verzoek om 

marktgoedkeuring voor een product dat is 

ontwikkeld op basis van genetische 

rijkdommen of traditionele kennis in 

verband met zulke rijkdommen, of  

 e) marktintroductie, wanneer 

marktgoedkeuring niet vereist is.  

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 

 



Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De bevoegde autoriteiten geven de op 

grond van de leden 1 en 2 ontvangen 

informatie elke twee jaar door aan de 

Commissie. De Commissie vat de 

ontvangen informatie samen en stelt deze 

ter beschikking van het 

uitwisselingscentrum inzake toegang en 

batenverdeling. 

De bevoegde autoriteiten verifiëren de 

overeenkomstig letter b tot en met e van 

lid 2 verstrekte informatie en geven de 

overeenkomstig dit artikel ontvangen 

informatie binnen drie maanden door aan  

het uitwisselingscentrum inzake toegang en 

batenverdeling, de Commissie en indien 

van toepassing de bevoegde autoriteiten 

van het betreffende land.  De Commissie 

vat de ontvangen informatie binnen drie 

maanden samen en maakt deze in een 

gemakkelijk toegankelijke online vorm 

openbaar. 

Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Beste praktijken Schrappen 

Elke vereniging van gebruikers kan een 

aanvraag bij de Commissie indienen om 

een combinatie van procedures, 

instrumenten of mechanismen die door 

haar zijn ontwikkeld en waarop zij 

toezicht houdt, als beste praktijk te 

erkennen. De aanvraag wordt gestaafd 

met bewijsstukken en informatie.  

 

Wanneer de Commissie, op basis van de 

door een vereniging van gebruikers aan 

haar verstrekte informatie en 

bewijsstukken, vaststelt dat een specifieke 

combinatie van procedures, instrumenten 

of mechanismen, wanneer deze 

doeltreffend door een gebruiker wordt 

toegepast, de gebruiker in staat stelt aan 

zijn verplichtingen uit hoofde van de 

artikelen 4 en 7 te voldoen, verleent zij 

erkenning als beste praktijk. 

 

Een vereniging van gebruikers stelt de 

Commissie in kennis van elke wijziging of 

actualisering van een erkende beste 

praktijk waarvoor haar erkenning is 

verleend overeenkomstig lid 2. 

 



Indien uit bewijsstukken van de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten of uit andere 

bronnen blijkt dat er zich herhaaldelijk 

gevallen hebben voorgedaan waarin 

gebruikers die een beste praktijk 

toepassen, niet aan hun verplichtingen uit 

hoofde van deze verordening hebben 

voldaan, onderzoekt de Commissie in 

samenspraak met de betrokken vereniging 

van gebruikers of de herhaalde gevallen 

van niet-naleving op mogelijke 

tekortkomingen van de beste praktijk 

wijzen.  

 

De Commissie trekt de erkenning van een 

beste praktijk in wanneer zij heeft 

vastgesteld dat wijzigingen van de beste 

praktijk het vermogen van de gebruiker 

om te voldoen aan de voorwaarden van de 

artikelen 4 en 7 in het gedrang brengen, 

of wanneer herhaalde gevallen van niet-

naleving door de gebruikers verband 

houden met tekortkomingen van de 

praktijk. 

 

De Commissie legt een webgebaseerd 

register van erkende beste praktijken aan 

en werkt dit bij. In een deel van dit 

register worden de door de Commissie 

overeenkomstig lid 2 erkende beste 

praktijken opgenomen en in een ander 

deel worden de op grond van artikel 20, 

lid 2, van het Protocol van Nagoya 

opgenomen beste praktijken opgevoerd. 

 

De Commissie wordt de bevoegdheid 

verleend om uitvoeringshandelingen aan 

te nemen om de procedures ter uitvoering 

van de leden 1 tot en met 5 vast te stellen. 

Deze uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld overeenkomstig de in artikel 

15, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De bevoegde autoriteiten verrichten 1. De bevoegde autoriteiten verrichten 



controles om te verifiëren of de gebruikers 

aan de in de artikelen 4 en 7 vastgestelde 

eisen voldoen. 

controles om te verifiëren of de gebruikers 

aan de in de artikelen 4 en 7 vastgestelde 

eisen voldoen. 

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde 

controles worden verricht volgens een 

periodiek bijgewerkt plan uitgaande van 

een risicobenadering. Bij het ontwikkelen 

van de risicobenadering houden de 

lidstaten er rekening mee dat een 

gebruiker die een krachtens artikel 8, lid 

2, van deze verordening of een krachtens 

artikel 20, lid 2, van het Protocol van 

Nagoya erkende beste praktijk toepast een 

lager risico op niet-naleving loopt. 

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde 

controles worden verricht volgens een 

periodiek bijgewerkt plan uitgaande van 

een risicobenadering, waarvan de 

grondbeginselen door de Commissie 

zullen worden vastgelegd overeenkomstig 

de in artikel 15, lid 2, bedoelde procedure.  

3. Er kunnen controles worden verricht op 

basis van nuttige informatie waarover een 

bevoegde autoriteit beschikt, waaronder 

door derde partijen geuite, onderbouwde 

bezorgdheid omtrent de niet-naleving van 

deze verordening door een gebruiker. 

3. Er worden extra controles verricht op 

basis van nuttige informatie waarover een 

bevoegde autoriteit beschikt, waaronder 

door derde partijen geuite, onderbouwde 

bezorgdheid omtrent de niet-naleving van 

deze verordening door een gebruiker. 

4. De in lid 1 bedoelde controles omvatten 

ten minste: 

4. De in lid 1 bedoelde controles omvatten 

ten minste: 

a) een onderzoek van de maatregelen die 

een gebruiker heeft genomen met het oog 

op de inachtneming van de passende 

zorgvuldigheid; overeenkomstig artikel 4; 

a) een onderzoek van de maatregelen die 

een gebruiker heeft genomen met het oog 

op de inachtneming van de passende 

zorgvuldigheid; overeenkomstig artikel 4; 

b) een onderzoek van de documentatie 

waaruit de inachtneming van de passende 

zorgvuldigheid overeenkomstig artikel 4 

blijkt ten aanzien van specifieke 

gebruiksactiviteiten; 

b) een onderzoek van de documentatie 

waaruit de inachtneming van de passende 

zorgvuldigheid overeenkomstig artikel 4 

blijkt ten aanzien van specifieke 

gebruiksactiviteiten; 

c) controles ter plaatse, met inbegrip van 

veldcontroles; 

c) controles ter plaatse, met inbegrip van 

veldcontroles; 

(d) een onderzoek van de gevallen waarin 

een gebruiker krachtens artikel 7 verplicht 

was een verklaring af te leggen. 

(d) een onderzoek van de gevallen waarin 

een gebruiker krachtens artikel 7 verplicht 

was een verklaring af te leggen. 

5. De bevoegde autoriteiten aanvaarden 

een internationaal erkend certificaat van 

naleving als bewijs dat met voorafgaande 

geïnformeerde toestemming toegang is 

verkregen tot de genetische rijkdommen 

waarop het certificaat betrekking heeft en 

dat er onderling overeengekomen 

voorwaarden zijn vastgesteld, zoals vereist 

door de interne wetgeving inzake toegang 

en batenverdeling of de regelgevingseisen 

5. De bevoegde autoriteiten aanvaarden 

een internationaal erkend certificaat van 

naleving als bewijs dat met voorafgaande 

geïnformeerde toestemming toegang is 

verkregen tot de genetische rijkdommen 

waarop het certificaat betrekking heeft en 

dat er onderling overeengekomen 

voorwaarden zijn vastgesteld, zoals vereist 

door de interne wetgeving inzake toegang 

en batenverdeling of de regelgevingseisen 



van de partij bij het Protocol van Nagoya 

die de voorafgaande geïnformeerde 

toestemming verleent. 

van de partij bij het Protocol van Nagoya 

die de voorafgaande geïnformeerde 

toestemming verleent. In het geval dat er 

geen internationaal erkend certificaat 

voorhanden is, worden andere wettig 

aanvaardbare vormen van naleving 

beschouwd als voldoende bewijs dat de 

betreffende genetische rijkdommen legaal 

verworven zijn en dat onderling 

overeengekomen voorwaarden zijn 

aangegaan. 

6. De gebruikers moeten alle assistentie 

verlenen die nodig is om het verrichten van 

de in lid 1 bedoelde controles te faciliteren, 

met name wat de toegang tot 

bedrijfsruimten en het overleggen van 

documentatie betreft. 

6. De gebruikers moeten alle assistentie 

verlenen die nodig is om het verrichten van 

de in lid 1 bedoelde controles te faciliteren, 

met name wat de toegang tot 

bedrijfsruimten en het overleggen van 

documentatie betreft. 

7. Onverminderd artikel 11 deelt de 

bevoegde autoriteit, indien er naar 

aanleiding van de in lid 1 genoemde 

controles tekortkomingen zijn vastgesteld, 

de door de gebruiker te nemen correctieve 

maatregelen mee.  

7. Onverminderd artikel 11 deelt de 

bevoegde autoriteit, indien er naar 

aanleiding van de in de leden 1 en 3 

genoemde controles of na verifiëring 

overeenkomstig artikel 7, lid 2, 
tekortkomingen zijn vastgesteld, de door 

de gebruiker te nemen correctieve 

maatregelen mee.  

Afhankelijk van de aard van de 

geconstateerde tekortkomingen kunnen de 

lidstaten voorts onmiddellijk voorlopige 

maatregelen nemen, met inbegrip van de 

inbeslagneming van illegaal verkregen 

genetische rijkdommen en de schorsing 

van bepaalde gebruiksactiviteiten. 

Als er geen positieve of bevredigende 

reactie van de gebruiker komt, en 
afhankelijk van de aard van de 

geconstateerde tekortkomingen kunnen de 

lidstaten voorts onmiddellijk voorlopige 

maatregelen nemen, met inbegrip van de 

inbeslagneming van illegaal verkregen 

genetische rijkdommen en de schorsing 

van bepaalde gebruiksactiviteiten, met 

inbegrip van de verhandeling van op 

genetische rijkdommen gebaseerde 

producten en de daarmee verbonden 

traditionele kennis. Zulke voorlopige 

maatregelen zijn doeltreffend, evenredig 

en afschrikwekkend. 

8. De Commissie wordt de bevoegdheid 

verleend om uitvoeringshandelingen aan 

te nemen om de procedures ter uitvoering 

van de leden 1 tot en met 7 vast te stellen. 

Deze uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld overeenkomstig de in artikel 

15, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. 

8. De Commissie wordt de bevoegdheid 

verleend om overeenkomstig artikel 14 bis 

gedelegeerde handelingen aan te nemen 

om de procedures ter uitvoering van de 

leden 1 tot en met 7 van dit artikel vast te 

stellen en om te voorzien in procedurele 

waarborgen, zoals het recht op beroep, 

met betrekking tot de bepalingen van 



artikel 7 en de artikelen 9 tot en met 11. 

Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in lid 1 bedoelde gegevens worden 

toegankelijk gemaakt overeenkomstig 

Richtlijn 2003/4/EG. 

2. De in lid 1 bedoelde gegevens worden in 

een gemakkelijk toegankelijke, open, 

online vorm toegankelijk gemaakt 

overeenkomstig Richtlijn 2003/4/EG. 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De sancties moeten doeltreffend, 

evenredig en afschrikkend zijn. Deze 

sancties kunnen onder meer de vorm 

aannemen van: 

2. De sancties moeten doeltreffend, 

evenredig en afschrikkend zijn. Deze 

sancties kunnen onder meer de vorm 

aannemen van: 

a) boetes; a) boetes die evenredig zijn aan de waarde 

van gebruiksactiviteiten in verband met de 

genetische rijkdommen in kwestie en die 

op zijn minst de verantwoordelijke 

personen de economische voordelen 

ontnemen die voortkomen uit een 

schending; 

b) onmiddellijke schorsing van bepaalde 

gebruiksactiviteiten; 

b) onmiddellijke schorsing van bepaalde 

gebruiksactiviteiten met inbegrip van de 

verhandeling van op genetische 

rijkdommen gebaseerde producten en de 

daarmee verbonden traditionele kennis; 

c) inbeslagneming van illegaal verkregen 

genetische rijkdommen. 

c) inbeslagneming van illegaal verkregen 

genetische rijkdommen. 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De bevoegde autoriteiten werken met 1. De bevoegde autoriteiten werken met 



elkaar, met de overheden van derde landen 

en met de Commissie samen om te 

waarborgen dat gebruikers deze 

verordening naleven. 

elkaar, met de overheden van derde landen 

en met de Commissie samen om te zorgen 

voor doeltreffendere coördinatie en te 

waarborgen dat gebruikers deze 

verordening naleven. Indien dit van 

belang is voor een correcte 

tenuitvoerlegging van het Protocol van 

Nagoya en deze verordening, wordt tevens 

samengewerkt met andere relevante 

actoren, waaronder collecties, niet-

gouvernementele organisaties en 

vertegenwoordigers van inheemse en 

plaatselijke gemeenschappen. 

Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De bevoegde autoriteiten wisselen met 

de bevoegde autoriteiten van andere 

lidstaten en met de Commissie informatie 

uit over ernstige tekortkomingen die door 

de in artikel 9, lid 1, bedoelde controles 

aan het licht zijn gekomen en over de 

soorten sancties die overeenkomstig 

artikel 11 zijn opgelegd. 

2. De bevoegde autoriteiten wisselen met 

de bevoegde autoriteiten van andere 

lidstaten en met de Commissie informatie 

uit over de organisatie van hun 

controlesysteem voor het toezicht op de 

naleving van deze verordening door de 

gebruikers, over ernstige tekortkomingen 

die door de in artikel 9, lid 4, en artikel 10, 

lid 1, bedoelde controles aan het licht zijn 

gekomen en over de soorten sancties die 

overeenkomstig artikel 11 zijn opgelegd. 

Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De Commissie treft regelingen met 

het Europees Octrooibureau en de 

Wereldorganisatie voor de intellectuele 

eigendom om ervoor te zorgen dat 

octrooiregistraties verwijzingen bevatten 

naar genetische rijkdommen en hun 

oorsprong. 

Amendement  69 



Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uniaal platform inzake toegang  Uniaal platform inzake toegang en 

batenverdeling 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Er wordt een uniaal platform inzake 

toegang tot genetische rijkdommen en 

traditionele kennis in verband met 

genetische rijkdommen opgericht. 

1. Er wordt een uniaal platform inzake 

toegang tot genetische rijkdommen en 

traditionele kennis in verband met 

genetische rijkdommen en eerlijke en 

billijke batenverdeling opgericht. 

Lidstaten die voornemens zijn 

toegangsregels vast te stellen voor hun 

genetische rijkdommen, moeten eerst het 

effect van deze regels beoordelen en het 

resultaat van deze effectbeoordeling ter 

controle aan het uniale platform 

voorleggen overeenkomstig de procedure 

van lid 5 van dit artikel. 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het uniale platform inzake toegang 

draagt bij aan de stroomlijning van de 

voorwaarden inzake toegang op het niveau 

van de Unie door overleg over gerelateerde 

onderwerpen, waaronder het ontwerp en de 

prestaties van in de lidstaten opgezette 

toegangsstelsels, vereenvoudigde toegang 

voor niet-commercieel onderzoek, 

toegangspraktijken van collecties in de 

Unie, toegang van belanghebbenden uit de 

Unie in derde landen en het uitwisselen 

van beste praktijken. 

2. Het uniale platform inzake toegang 

draagt bij aan de stroomlijning van de 

voorwaarden inzake toegang op het niveau 

van de Unie door overleg over gerelateerde 

onderwerpen, waaronder het ontwerp en de 

prestaties van in de lidstaten opgezette 

toegangsstelsels, de bevordering van 

onderzoek dat bijdraagt aan het behoud 

en het duurzame gebruik van de 

biologische diversiteit, met name in 

ontwikkelingslanden, met inbegrip van 
vereenvoudigde toegang voor niet-

commercieel onderzoek, 

toegangspraktijken van collecties in de 



Unie, toegang van belanghebbenden uit de 

Unie in derde landen op basis van 

onderling overeengekomen voorwaarden 

na de verkrijging van voorafgaande 

geïnformeerde toestemming, 

batenverdelingspraktijken, de toepassing 

en verdere ontwikkeling van optimale 

werkwijzen en de werking van 

geschillenbeslechtingsregelingen. 

Amendement  72 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 3  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het uniale platform kan niet-bindende 

raadgevingen, richtsnoeren of adviezen 

verstrekken inzake onderwerpen die onder 

zijn opdracht vallen. 

3. Het uniale platform kan niet-bindende 

raadgevingen, richtsnoeren of adviezen 

verstrekken inzake onderwerpen die onder 

zijn opdracht vallen. Bij alle verstrekte 

raadgevingen, richtsnoeren of adviezen 

wordt de hand gehouden aan de regel dat 

de desbetreffende inheemse en 

plaatselijke gemeenschappen inspraak 

moeten hebben. 

Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – letters d bis, d ter, d quater, d quinquies, d sexies en d septies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) zij nemen maatregelen voor de 

ondersteuning – onder meer via bestaande 

onderzoeksprogramma's – van collecties 

die bijdragen aan de instandhouding van 

biologische en culturele diversiteit, maar 

waarvoor onvoldoende middelen 

beschikbaar zijn om ze op te nemen in het 

register van de Unie; 

 (d ter) zij zien erop toe dat in situaties 

waarin illegaal gebruik wordt gemaakt 

van genetische rijkdommen en de 

daarmee verbonden traditionele kennis, of 

waarin deze niet in overeenstemming zijn 

met de voorafgaande geïnformeerde 

toestemming of de onderling 



overeengekomen voorwaarden, 

verstrekkers die bevoegd zijn toegang te 

verlenen tot genetische rijkdommen en 

onderling overeengekomen voorwaarden 

te tekenen, het recht hebben maatregelen 

te treffen om een dergelijk gebruik te 

voorkomen of een halt toe te roepen, 

onder andere via voorlopige maatregelen, 

en om een vergoeding te eisen voor alle 

daaruit voortvloeiende schade en in 

voorkomend geval de betreffende 

genetische rijkdommen in beslag te 

nemen; 

 (d quater) zij stimuleren gebruikers en 

verstrekkers om de uit het gebruik of de 

daaropvolgende verhandeling van 

genetische rijkdommen voortvloeiende 

voordelen in te zetten voor de 

instandhouding van de biologische 

diversiteit en het duurzame gebruik van 

de bestanddelen daarvan; 

 (d quinquies) zij steunen, onder meer via 

capaciteitsopbouw, op verzoek regionale 

samenwerking bij de verdeling van baten 

van grensoverschrijdende genetische 

rijkdommen en de daarmee verbonden 

traditionele kennis;  

 (d sexies) zij overwegen het creëren van 

catalogi van de beschikbare genetische 

rijkdommen uit elke lidstaat 

overeenkomstig artikel 7 van het Verdrag, 

met het oog op een betere kennis van 

biodiversiteit; 

 (d septies) zij ondersteunen onderzoek en 

ontwikkeling van genetische catalogi, 

zowel binnen de Unie als in derde landen. 

Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 14 bis 

 Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 

 1. De bevoegdheid om gedelegeerde 



handelingen vast te stellen wordt aan de 

Commissie toegekend onder de in dit 

artikel neergelegde voorwaarden. 

 2. De in artikel 4, lid 4 ter, en artikel 9, lid 

8, bedoelde bevoegdheid tot vaststelling 

van gedelegeerde handelingen wordt aan 

de Commissie verleend voor een periode 

van vijf jaar vanaf …1. De Commissie 

stelt uiterlijk negen maanden voor het 

einde van de termijn van vijf jaar een 

verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. 

De bevoegdheidsdelegatie wordt 

stilzwijgend verlengd met termijnen van 

dezelfde duur, tenzij het Europees 

Parlement of de Raad zich uiterlijk drie 

maanden voor het einde van elke termijn 

tegen deze verlenging verzet.  

 3. De in artikel 4, lid 4 bis, en artikel 9, lid 

8, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te 

allen tijde door het Europees Parlement 

of de Raad worden ingetrokken. Het 

besluit tot intrekking beëindigt de 

delegatie van de in dat besluit genoemde 

bevoegdheid. Het wordt van kracht op de 

dag na die van de bekendmaking ervan in 

het Publicatieblad van de Europese Unie 

of op een daarin genoemde latere datum. 

Het laat de geldigheid van de reeds van 

kracht zijnde gedelegeerde handelingen 

onverlet.  

 4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 

handeling heeft vastgesteld, doet zij 

daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 

Europees Parlement en de Raad. 

 5. Elke handeling die in overeenstemming 

met artikel 4, lid 4 bis, en artikel 9, lid 8, 

is vastgesteld treedt pas in werking indien 

het Europees Parlement noch de Raad 

daartegen binnen een termijn van twee 

maanden na de bekendmaking van de 

handeling aan het Europees Parlement en 

de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 

het Europees Parlement en de Raad voor 

het verstrijken van deze termijn de 

Commissie ervan in kennis hebben gesteld 

dat zij geen bezwaar wensen aan te 

tekenen. Die termijn wordt op initiatief 

van het Europees Parlement of de Raad 



met twee maanden verlengd. 

 ___________ 

 1 De in artikel 17, lid 1, genoemde datum 

Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 15 bis 

 Overlegforum 

 De Commissie zorgt voor een 

evenwichtige deelname van de 

vertegenwoordigers van lidstaten en 

desbetreffende verstrekkersorganisaties, 

gebruikersverenigingen, 

intergouvernementele en non-

gouvernementele organisaties, alsook 

vertegenwoordigers van organisaties in 

inheemse en plaatselijke gemeenschappen 

bij de uitvoering van deze verordening. 

Die partijen dragen met name bij aan het 

opstellen en evalueren van gedelegeerde 

handelingen uit hoofde van artikel 4, lid 4 

bis, en artikel 9, lid 8, en aan de 

uitvoering van de artikelen 5, 7 en 8, en 

eventuele richtsnoeren voor het opstellen 

van onderling overeengekomen 

voorwaarden. De partijen komen bijeen in 

het kader van een overlegforum. De 

Commissie stelt het reglement van orde 

van dat forum vast.  

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Elke tien jaar na haar eerste verslag 

toetst de Commissie de werking en de 

doeltreffendheid van deze verordening op 

basis van verslaglegging en ervaringen met 

de toepassing van deze verordening. In 

haar verslaglegging besteedt de Commissie 

3. Elke vijf jaar na haar eerste verslag toetst 

de Commissie de werking en de 

doeltreffendheid van deze verordening op 

basis van verslaglegging en ervaringen met 

de toepassing van deze verordening. In 

haar verslaglegging besteedt de Commissie 



met name aandacht aan de administratieve 

gevolgen voor openbare 

onderzoeksinstellingen, kleine en 

middelgrote ondernemingen en micro-

ondernemingen. Tevens gaat zij na of er 

behoefte is aan verdere maatregelen van de 

Unie inzake toegang tot genetische 

rijkdommen en traditionele kennis in 

verband met genetische rijkdommen. 

met name aandacht aan de administratieve 

gevolgen voor specifieke sectoren, 

openbare onderzoeksinstellingen, kleine en 

middelgrote ondernemingen en micro-

ondernemingen. Tevens gaat zij na of er 

behoefte is aan een evaluatie van de 

uitvoering van de bepalingen van deze 

verordening die betrekking hebben op 

traditionele kennis in verband met 

genetische rijkdommen in het licht van 

ontwikkelingen in andere relevante 

internationale organisaties, en aan 

verdere maatregelen van de Unie inzake 

toegang tot genetische rijkdommen en 

traditionele kennis in verband met 

genetische rijkdommen, met het oog op de 

uitvoering van artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 

2, en de artikelen 7 en 12 van het Protocol 

van Nagoya en de eerbiediging van de 

rechten van inheemse en lokale 

gemeenschappen. 

Amendement  77 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 16 bis 

 Wijziging van Richtlijn 2008/99/EG 

 Richtlijn 2008/99/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 19 november 

2008 inzake de bescherming van het 

milieu door middel van het strafrecht1 

wordt met ingang van ...* als volgt 

gewijzigd: 

 (1) in artikel 3 wordt het volgende punt 

toegevoegd: 

 "j) het illegaal verkrijgen van genetische 

rijkdommen" 

 (2) in bijlage A wordt het volgende 

streepje toegevoegd: 

 "– Verordening (EU) Nr. …/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van … 

inzake toegang tot genetische rijkdommen 

en de eerlijke en billijke verdeling van de 



voordelen die voortvloeien uit het gebruik 

ervan in de Unie". 

 __________________ 

 1 PB L 328 van 6.12.2008, blz. 28. 

 * Eén jaar na de inwerkingtreding van 

deze verordening. 

Amendement  78 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De artikelen 4, 7 en 9 worden een jaar na 

de inwerkingtreding van deze verordening 

van kracht. 

2. Artikel 4, leden 1 t/m 4, en de artikelen 

7 en 9 worden een jaar na de 

inwerkingtreding van deze verordening van 

kracht. 

 

 


