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Vooraf 
Door de verplichtingen van de gebruikers van genetische rijkdommen te verduidelijken, Leefmilieu 
Brussel als bevoegde autoriteit aan te duiden en door aan deze laatste bepaalde taken toe te wijzen 
(de uitvoering van controles, het voeren van een register, de opstelling van verslagen, enz.), streeft dit 
voorontwerp van ordonnantie de omzetting in intern recht na van bepaalde bepalingen van de EU-
verordeningen nrs. 511/2014 en 2015/1866 die niet rechtstreeks van toepassing kunnen zijn. 

Hiermee wordt ingegaan op het bevel van de Europese commissie in zijn gemotiveerd advies van 7 
maart 2019.   

De Raad stelt vast dat het gebruik van genetische rijkdommen met name wordt omkaderd door het 
Protocol inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen 
voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, gedaan te Nagoya (Japan), 
op 29 oktober 2010, en wijst erop dat hij hierover het volgende advies heeft uitgebracht : 

- Het advies van 11 augustus 2014 betreffende het voorontwerp van ordonnantie houdende 
instemming met het Protocol inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en 
billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake 
biologische diversiteit, gedaan te Nagoya (Japan), op 29 oktober 2010 (A-2014-051-ESR).  

Advies 
De Raad neemt er akte van dat het voorontwerp van ordonnantie de structuur aanneemt en verwijst 
naar de EU-verordening nr. 511/2014. 

De Raad formuleert verder geen opmerkingen over dit voorontwerp van ordonnantie.  

 

* 
* * 

https://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2014/a-2014-051-esr/view
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