Stappenplan EU ABS Verordening m.b.t. de uitvoering van het Nagoya Protocol
Dit stappenplan is te gebruiken als aanvulling op de interactieve hulptool op de website van
het ABS-Loket Nederland (www.absfocalpoint.nl/nl). Aanvullende informatie is te vinden in de genoemde
documenten en op de website van het ABS-Loket Nederland.
(EU ABS) Verordening Verordening (EU) 511/2014
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1866
Uitvoer.
Leidraad-document
Leidraad

Verordening
Art. 3(2)

1. Met welke genetische
bron werkt u?

2. Vindt het gebruik van
de genetische bron
geheel of gedeeltelijk
plaats binnen de
Europese Unie?

Menselijke
genetische bron.

Ja.

Nee.

Op of na
12 oktober
2014.

Voor
12 oktober
2014.

Ja.

Nee.

Ja.

Nee.

Verordening
Art. 3(5),
Leidraad 2.3.3

Verordening
Art. 2(1),
Leidraad 1.2

3. Wanneer werd
toegang tot de
genetische bron
verkregen?

4. Is of was het land van
levering een Partij bij
het Nagoya Protocol op
het moment dat
toegang tot de
genetische bron werd
verkregen?

5. Heeft het land van
levering toepasselijke
toegangsmaatregelen
voor genetische
bronnen vastgesteld?

Niet-menselijke
genetische bron.

Buiten het
toepassingsgebied van de
CBD, het Nagoya Protocol en
de EU ABS Verordening.

Verordening
Art. 2(4)

Verordening Art
2(4), Leidraad 1.2,
2.1.2, 3.2;
absch.cbd.int

Buiten het
toepassingsgebied van de EU
ABS Verordening.

6. Valt het gebruik van
de genetische bron
onder een
gespecialiseerd
internationaal ABSinstrument dat erkend is
in de EU ABS
Verordening?

Verordening
(12), (16), Art.
2(2), Leidraad
2.3.3

Buiten het
toepassingsgebied van de EU
ABS Verordening bij gebruik
volgens de voorwaarden van
het ITPGRFA.

Nee.

Buiten het
toepassingsgebied van de EU
ABS Verordening bij gebruik
volgens de voorwaarden van
het PIP-Kader.

Ja, het
PIP-Kader.

Verordening
Art. 3(11), 4(4),
Leidraad 3.3,
5.2.1

7. Is toegang tot de
genetische bron
verkregen onder een
IRCC of de SMTA van
het ITPGRFA?

Ja, het ITPGRFA.

Nee.

Verordening
Art. 4(7), 5;
Uitvoer. Art. 2 en
3, Leidraad 3.5

Passende zorgvuldigheid
verondersteld in acht te
zijn genomen;
zorgvuldigheidsverklaring
niet nodig.

Ja, de SMTA.

Ja, een IRCC.

8. Is de genetische
bron verkregen uit een
krachtens de EU ABS
Verordening
geregistreerde collectie?

Nee.

Ja.

Nee; wel
vereist door land
van levering.

Ja.

Verordening
Art. 3(6), 4(1),
4(5)

Passende zorgvuldigheid met
betrekking tot het verzamelen
van informatie verondersteld
in acht te zijn genomen;
zorgvuldigheidsverklaring
mogelijk nodig.

9. Zijn PIC en
MAT verkregen?

Niet voldaan aan zorgvuldigheidsverplichtingen.
U bent verplicht voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) en onderling
overeengekomen voorwaarden (MAT) te verkrijgen, of te stoppen met het
gebruik van de genetische bron.

