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Bijlage 2. Gebruiksvoorwaarden voor commerciële doeleinden
1. De niet-monetaire voordelen omvatten het volgende:
a) Verdeling van de resultaten van onderzoek en ontwikkeling;
b) Samenwerking en bijdrage aan programma’s voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, met inbegrip
van biotechnologische onderzoeksactiviteiten, voor zover mogelijk in de partij die de genetische rijkdommen levert;
c) Deelname aan de productontwikkeling;
d) Samenwerking en bijdrage aan opvoeding en opleiding;
e) Toegang tot installatie voor de instandhouding ex situ van genetische rijkdommen en tot databanken;
f) Overdracht aan de verstrekker van genetische rijkdommen van kennis en technologie onder billijke en zeer
gunstige voorwaarden, ook onder gunstige en preferentiële voorwaarden wanneer dat is overeengekomen, met name
kennis en technologie die gebruik maakt van genetische rijkdommen, met inbegrip van biotechnologie, of die verband
houdt met het behoud en het duurzame gebruik van de biologische diversiteit;
g) Versterking van de capaciteit voor technologieoverdracht
h) Opbouw van de institutionele capaciteit;
i) Menselijke en materiële middelen die nodig zijn voor de capaciteitsopbouw voor de administratie en de
handhaving van de toegangsregels;
j) Opleiding met betrekking tot genetische rijkdommen met de volledige deelname van en, voor zover mogelijk,
in de landen die deze rijkdommen leveren;
k) Toegang tot wetenschappelijke informatie die relevant is voor het behoud en het duurzame gebruik van de
biologische diversiteit, met inbegrip van biologische inventarissen en taxonomische studies;
l) Bijdragen aan de lokale economie;
m)Onderzoek gericht op prioritaire behoeften, zoals voedselzekerheid en gezondheid, waarbij rekening wordt
gehouden met het binnenlandse gebruik van genetische rijkdommen in de partij die de genetische hulpbronnen levert;
n) Institutionele en professionele relaties die kunnen voortvloeien uit een overeenkomst over de toegang en de
verdeling van de voordelen en de daaropvolgende samenwerkingsactiviteiten;
o) Voordelen inzake voedselzekerheid en levensonderhoud;
p) Sociale erkenning;
q) Mede-eigendom en relevante intellectuele eigendomsrechten.
2. De monetaire voordelen omvatten het volgende:
a) Toegangsrechten/rechten per verzameld of anderszins verworven monster;
b) Initiële betalingen
c) Betalingen in fasen;
d) Betaling van heffingen
e) Vergunningsrechten in geval van commercialisering;
f) Speciale rechten voor bijzondere bestemmingsfondsen voor het behoud en duurzaam gebruik van de biologische
diversiteit;
g) Lonen en preferentiële voorwaarden indien onderling overeengekomen;
h) Financiering van onderzoek
i) Joint ventures;
j) Mede-eigendom van de relevante intellectuele eigendomsrechten.
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