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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Kuntest

Il-proposta għal regolament hi meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-Protokoll ta’ Nagoya fl-
Unjoni u biex tippermetti ratifika min-naħa tal-Unjoni.  Il-Protokoll ta’ Nagoya, adottat 
f’Ottubru 2010, jirriżulta direttament mill-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (CBD), 
li hi fis-seħħ fl-Unjoni. B’mod aktar speċifiku, il-Protokoll hu intenzjonat li jistabbilixxi 
għadd ta’ regoli dwar l-aċċess u l-qsim tal-benefiċċji (ABS), li għalihom il-Konvenzjoni 
pprovdiet ftit dettalji.

Fil-lingwaġġ ta’ kuljum, l-espressjoni ‘aċċess u qsim tal-benefiċċji’, fil-livell internazzjonali, 
hi maħsuba li tfisser żewġ affarijiet:
(1) pajjiżi li għandhom riżorsi ġenetiċi għandhom jagħmluhom disponibbli għal operaturi 
pubbliċi jew privati barra mill-fruntieri tagħhom li jkunu jixtiequ jwettqu riċerka u 
jiżviluppaw prodotti ġodda (‘aċċess’),
(2) għal skopijiet ta’ reċiproċità, il-benefiċċji, u b’mod partikolari l-profitti, mill-użu ta’ tali 
riżorsi ġenetiċi għandhom jinqasmu b’mod ġust bejn il-pajjiż ta’ oriġini u l-operaturi (‘qsim 
tal-benefiċċji’).

Il-pożizzjoni tar-Rapporteur għall-opinjoni

Minħabba li l-iskop tar-regolament propost hu, prinċipalment, li ftehim internazzjonali jiġi 
traspost fid-dritt tal-Unjoni, ir-rapporteur għall-opinjoni jħoss li, kull fejn hu possibbli, it-test 
tar-regolament propost għandu jirrifletti t-test tal-Protokoll.

Għaldaqstant qed jiġi propost għadd ta’ emendi li jqarrbu l-lingwaġġ tal-Protokoll ma’ dak 
tar-regolament futur. B’mod partikolari, importanti li niftakru li r-regoli dwar l-ABS huma 
maħsuba biex iservu għan usa’, li jissemma’ b’mod espliċitu fil-KDB u fil-Protokoll, jiġifieri 
l-konservazzjoni tad-diversità bijoloġika. Il-Protokoll jiddefinixxi wkoll, b’mod espliċitu, xi 
objettivi sekondarji, fosthom pereżempju t-trasferiment tat-teknoloġija lil pajjiżi li qed 
jiżviluppaw. Ir-rapporteur għall-opinjoni għaldaqstant iħoss li parti mil-lingwaġġ tar-
regolament futur għandu jirrifletti il-kuntest tal-Protokoll b'mod aktar rigoruż.

Kummenti dwar l-emendi proposti

Ir-rapporteur jinsab konvint li t-test għandu jinkludi referenza għall-konservazzjoni tar-riżorsi 
ġenetiċi għall-użu agrikolu fl-UE, u għaldaqstant jipproponi emenda li hi maħsuba li tipprovdi 
għajnuna lill-bdiewa u lil atturi lokali oħra li jippreservaw il-bijodiversità, pereżempju tal-
għelejjel, lokalizzati f’kollezzjonijiet fil-post. L-għan ikun li dawn il-parteċipanti fuq skala 
żgħira jsiru “kollezzjonijiet ta’ fiduċja tal-Unjoni” fit-termini tar-regolament propost. L-idea 
hi spjegata fl-emenda 38.

Emenda importanti oħra hi relatata mal-kamp ta’ applikazzjoni (Artikolu 2). Għal skopijiet ta’ 
ċertezza legali, għandu jkun iċċarat li r-regolament japplika għar-riżorsi ġenetiċi li huma 
utilizzati u kummerċjalizzati, aktar milli sempliċiment aċċessati, wara d-dħul fis-seħħ tal-
Protokoll. Dawn il-preċiżi kelmiet huma eqreb għat-test oriġinali tal-Protokoll.
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Il-proposta tal-Kummissjoni ma tirreferix għad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPR);
madankollu, ir-rapporteur iħoss li jeħtieġ, fil-kuntest ta’ dan ir-regolament, li ssir referenza 
espliċita għall-fatt li privattivi ġodda għandhom jiżvelaw l-oriġini tar-riżorsi ġenetiċi użati fil-
ħolqien ta’ prodott ġdid. L-objettiv tal-Protokoll hu li joħloq sistema - dipendenti fuq il-
fiduċja - li permezz tagħha r-riżorsi ġenetiċi se jiċċirkolaw mad-dinja għax kemm il-fornituri 
kif ukoll l-utenti jħossu li se jibbenefikaw minn tali flussi. Għall-istess raġunijiet, jiġifieri l-
ħolqien ta’ sistema msejsa fuq il-fiduċja biex tiġi offruta alternattiva għall-‘bijopiraterija’, 
jagħmel sens li jiġu żviluppati regoli internazzjonali bl-għan li jkun żgurat li privattivi ġodda 
jkunu bbażati fuq riżorsi ġenetiċi miksuba legalment.

Ħafna mill-emendi proposti oħrajn tar-rapporteur jirriżultaw mill-ħtieġa, diġà spjegata hawn 
fuq, li xi lingwaġġ tal-Protokoll jiddaħħal fir-regolament futur, biex jipprovdi aktar kuntest.
Pereżempju, l-emendi proposti għall-Artikolu 4 dwar l-obbligi tal-utenti, l-Artikolu 5 dwar il-
kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-Unjoni u l-Artikolu 8 dwar l-aħjar prassi jfakkru l-objettivi 
ġenerali tal-Protokoll. L-emenda proposta għall-penali (Artikolu 11) isservi biex jiġu 
mifhuma aħjar l-eżempji ta’ penali possibbli.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa -1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a) L-Unjoni ħolqot ‘Strateġija tal-UE 
għall-Bijodiversità sal-2020’, b’impenn li 
żżid il-kontribut tagħha biex jonqos it-telf 
tal-bijodiversità dinjija sal-2020;

Ġustifikazzjoni

Il-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (CBD) u l-Protokoll ta’ Nagoya għandhom l-
istess objettiv ġenerali: il-konservazzjoni tal-diversità bijoloġika. Tajjeb niftakru li l-Unjoni 
għandha l-Istrateġija tagħha għall-Bijodiversità, li għandha l-għan li tnaqqas t-telf tal-
bijodiversità dinjija sal-2020. 

Emenda 2
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Proposta għal regolament

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Firxa wiesgħa ta' parteċipanti fl-
Unjoni, inklużi riċerkaturi akkademiċi u l-
kumpaniji minn setturi differenti tal-
industrija, jużaw riżorsi ġenetiċi għal 
finijiet ta' riċerka, żvilupp u 
kummerċjalizzazzjoni; xi wħud jużaw 
ukoll għarfien tradizzjonali assoċjat mar-
riżorsi ġenetiċi.

(1) Firxa wiesgħa ta' utenti u fornituri fl-
Unjoni, inklużi riċerkaturi akkademiċi u l-
kumpaniji minn setturi differenti tal-
industrija, jużaw riżorsi ġenetiċi għal 
finijiet ta' riċerka, żvilupp u 
kummerċjalizzazzjoni; xi wħud jużaw 
ukoll għarfien tradizzjonali assoċjat mar-
riżorsi ġenetiċi. L-attivitajiet ta’ riċerka u 
żvilupp jimplikaw mhux biss l-istudju u l-
analiżi tal-kompożizzjoni ġenetika jew 
bijokimika tar-riżorsi ġenetiċi imma wkoll 
miżuri biex jiġu ġġenerati l-innovazzjoni 
u l-applikazzjonijiet prattiċi. Li l-Protokoll
ta’ Nagoya jiġi implimentat b’suċċess 
jiddependi wkoll mill-mod li bih l-utenti u 
l-fornituri tar-riżorsi ġenetiċi jew tal-
għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 
ġenetiċi jkunu kapaċi jinnegozjaw 
kundizzjonijiet miftiehma għall-
promozzjoni tal-konservazzjoni tal-
bijodiversità skont l-‘istrateġija tal-UE 
għall-bijodiversità sal-2020’.

Emenda 3
Proposta għal regolament

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Ir-riżorsi ġenetiċi jirrappreżentaw il-
pula tal-ġeni fl-istokkijiet kemm naturali 
kif ukoll kultivati jew domestikati u qed 
jaqdu rwol sinifikanti u dejjem jikber 
f’bosta setturi ekonomiċi inkluż il-
produzzjoni tal-ikel, il-forestrija, l-iżvilupp 
tal-mediċini, jew l-iżvilupp ta’ sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli b'bażi bioloġika.

(2) Ir-riżorsi ġenetiċi jirrappreżentaw il-
pula tal-ġeni fl-istokkijiet kemm naturali 
kif ukoll kultivati jew domestikati u qed 
jaqdu rwol sinifikanti u dejjem jikber 
f’bosta setturi ekonomiċi inkluż il-
produzzjoni tal-ikel, il-forestrija, l-iżvilupp 
tal-mediċini, jew l-iżvilupp ta’ sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli b'bażi bioloġika. Ir-
riżorsi ġenetiċi jwettqu parti sinifikanti fl-
implimentazzjoni tal-istrateġiji ddisinjati 
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biex jerġgħu jġibu għal li kienu l-
ekosistemi li jkunu ġarrbu ħsara u 
jsalvagwardjaw l-ispeċijiet li jinsabu 
f’periklu. 

Emenda 4
Proposta għal regolament

Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-aċċess għar-riżorsi ġenetiċi u t-
tqassim ġust u ekwu tal-benefiċċji li 
jirriżultaw mill-użu tagħhom għandhom 
jagħtu tweġiba għall-problema tal-
forniment ta’ ikel biżżejjed biex jiġu 
ssodisfati l-ħtiġijiet ta’ popolazzjoni 
dinjija li qed tespandi.

Emenda 5
Proposta għal regolament

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Protokoll ta' Nagoya dwar l-Aċċess 
għal Riżorsi Ġenetiċi u l-Qsim Ġust u 
Ekwu ta' Benefiċċji li Jirriżultaw mill-Użu 
tagħhom għall-Konvenzjoni dwar id-
Diversità Bijoloġika (il-Protokoll ta' 
Nagoya) huwa trattat internazzjonali 
adottat fid-29 ta' Ottubru 2010 mill-
Partijiet għall-Konvenzjoni. Il-Protokoll ta' 
Nagoya jespandi b'mod sinifikanti r-regoli
ġenerali tal-Konvenzjoni dwar l-aċċess u l-
qsim tal-benefiċċji għall-użu tar-riżorsi 
ġenetiċi u l-għarfien tradizzjonali assoċjat 
mar-riżorsi ġenetiċi.

(6) Il-Protokoll ta' Nagoya dwar l-Aċċess 
għal Riżorsi Ġenetiċi u l-Qsim Ġust u 
Ekwu ta' Benefiċċji li Jirriżultaw mill-Użu 
tagħhom għall-Konvenzjoni dwar id-
Diversità Bijoloġika (il-Protokoll ta' 
Nagoya) huwa trattat internazzjonali 
adottat fid-29 ta' Ottubru 2010 mill-
Partijiet għall-Konvenzjoni. Il-Protokoll ta' 
Nagoya jiddeskrivi f’aktar dettall ir-regoli
ġenerali tal-Konvenzjoni dwar l-aċċess u l-
qsim tal-benefiċċji għall-użu tar-riżorsi 
ġenetiċi u l-għarfien tradizzjonali assoċjat 
mar-riżorsi ġenetiċi.
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex tiġi żgurata ċertezza ġuridika, 
huwa importanti li r-regoli li jimplimentaw 
il-Protokoll ta' Nagoya jkunu japplikaw 
biss għar-riżorsi ġenetiċi u l-għarfien 
tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi li 
jkunu aċċessibbli wara d-dħul fis-seħħ tal-
Protokoll ta' Nagoya fl-Unjoni.

(9) Sabiex tiġi żgurata ċertezza ġuridika, 
huwa importanti li r-regoli li jimplimentaw 
il-Protokoll ta' Nagoya jkunu japplikaw 
biss għar-riżorsi ġenetiċi u l-għarfien 
tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi li 
jkunu aċċessati jew utilizzati wara d-dħul 
fis-seħħ tal-Protokoll ta' Nagoya fl-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

L-Artikoli 1 u 3 tal-Protokoll ta’ Nagoya, li jitrattaw l-objettivi u l-kamp ta' applikazzjoni 
tiegħu rispettivament, jirreferu għall-"utilizzazzjoni" tar-riżorsi ġenetiċi, aktar milli 
sempliċiment aċċess. L-Artikolu 1 tal-Protokoll jgħid li "l-objettiv ta’ dan il-Protokoll hu l-
qsim ġust u ekwu tal-benefiċċji li jirriżultaw mill-utilizzazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi". 

Emenda 7
Proposta għal regolament

Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Skont il-Protokoll ta’ Nagoya, 
għandu jiġi stipulat li l-Istati Membri ma 
għandhomx jiġu ristretti fl-
interpretazzjoni tagħhom fil-livell 
nazzjonali tad-Direttiva 98/44/KE dwar il-
protezzjoni legali ta' l-invenzjonijiet 
bijoteknoloġiċi (id-direttiva dwar il-
privattivi bijoloġiċi). B’mod partikolari, l-
użu ta’ materjali bijoloġiċi għall-finijiet 
ta’ trawwim, skoperta u żviluppar ta’ 
varjetajiet ta’ pjanti oħra u l-użu mill-
bdiewa ta’ għelejjel għall-propagazzjoni 
jew il-multiplikazzjoni minnhom fuq l-art 
tagħhom stess trid tiġi ggarantita.
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Emenda 8
Proposta għal regolament

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Bil-ħsieb li tiġi żgurat 
implimentazzjoni effettiva tal-Protokoll ta' 
Nagoya, l-utenti kollha ta' riżorsi ġenetiċi u 
għarfien tradizzjonali assoċjat ma’ dawn ir-
riżorsi għandhom jeżerċitaw id-diliġenza 
dovuta biex jiżguraw li r-riżorsi ġenetiċi u 
l-għarfien tradizzjonali assoċjat użati ġew 
aċċessati f'konformità mar-rekwiżiti 
ġuridiċi applikabbli u biex jiżguraw li, fejn 
rilevanti, il-benefiċċji jiġu kondiviżi.
Madankollu, minħabba d-diversità tal-
utenti fl-Unjoni mhuwiex xieraq li l-utenti 
kollha jiġu obbligati jieħdu l-istess miżuri 
biex jeżerċitaw id-diliġenza dovuta.
Għalhekk, għandhom jiġu stabbiliti biss 
elementi minimi tad-diliġenza dovuta. L-
għażliet speċifiċi dwar l-għodod u l-miżuri 
applikati li jagħmlu l-utenti biex 
jeżerċitaw id-diliġenza dovuta għandhom 
ikunu sostnuti bir-rikonoxximent tal-
aħjar prassi kif ukoll minn miżuri 
komplimentari b’sostenn għall-kodiċijiet
ta’ kondotta settorjali, mudelli ta' klawżoli 
kuntrattwali, u linji gwida bil-ħsieb li 
tiżdied iċ-ċertezza ġuridika u jitnaqqsu l-
ispejjeż. L-obbligu fuq l-utenti li tinżamm 
l-informazzjoni rilevanti għall-aċċess u l-
qsim tal-benefiċċji għandu jkun limitata
fiż-żmien, konsistenti mat-tul ta' żmien 
meħtieġ għal innovazzjoni eventwali.

(14) Bil-ħsieb li tiġi żgurat 
implimentazzjoni effettiva tal-Protokoll ta' 
Nagoya, l-utenti kollha ta' riżorsi ġenetiċi u 
għarfien tradizzjonali assoċjat ma’ dawn ir-
riżorsi għandhom jeżerċitaw id-diliġenza 
dovuta biex jiżguraw li r-riżorsi ġenetiċi u 
l-għarfien tradizzjonali assoċjat użati ġew 
aċċessati f'konformità mar-rekwiżiti 
ġuridiċi applikabbli u biex jiżguraw li, fejn 
rilevanti, il-benefiċċji jiġu kondiviżi.
Madankollu, minħabba d-diversità tal-
utenti fl-Unjoni mhux l-utenti kollha
għandhom jiġu obbligati jieħdu l-istess 
miżuri biex jeżerċitaw id-diliġenza dovuta.
Dan huwa l-każ b’mod partikolari għall-
utenti sussegwenti fejn l-obbligu tad-
diliġenza dovuta għandu japplika biss fil-
każ fejn tali utenti jaċċessaw u jużaw 
riżorsi ġenetiċi fis-sura ta’ kif ikunu ġew 
aċċesati oriġinarjament mill-ewwel utent. 
L-obbligu fuq l-utenti li tinżamm l-
informazzjoni rilevanti għall-aċċess u l-
qsim tal-benefiċċji, b’mod partikolari 
prova dokumentata li l-obbligi relatati 
mal-qsim tal-benefiċċji twettqu għalkollox 
u legalment, għandu jkun limitat fiż-
żmien, konsistenti mat-tul ta' żmien 
meħtieġ għal innovazzjoni eventwali.

Ġustifikazzjoni

Importanti li jingħad b’mod ċar li l-utenti huma obbligati jżommu provi dokumentati li huma 
jkunu ssodisfaw l-obbligi tagħhom ta’ qsim tal-benefiċċji.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-implimentazzjoni b’suċċess tal-
Protokoll ta’ Nagoya tiddependi fuq l-
innegozjar, min-naħa tal-utenti u tal-
fornituri tar-riżorsi ġenetiċi jew tal-
għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 
ġenetiċi, ta’ termini miftiehma b’mod 
reċiproku li jwasslu għal qsim ġust tal-
benefiċċji filwaqt li jikkontribwixxu għall-
objettiv usa’ tal-Protokoll li 
jikkontribwixxi għall-konservazzjoni tad-
diversità bijoloġika.

Ġustifikazzjoni

L-objettivi tal-Protokoll ta’ Nagoya, kif definiti fl-Artikolu 1 tiegħu, jissuġerixxu li l-
attivitajiet ta’ qsim tal-benefiċċji għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-"konservazzjoni tad-
diversità bijoloġika u l-użu sostenibbli tal-komponenti tagħha".

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-aħjar prassi żviluppati mill-utenti 
għandhom ikollhom rwol importanti fl-
identifikazzjoni tal-miżuri tad-diliġenza 
dovuta li huma partikolarment adattati biex 
tintlaħaq konformità mas-sistema tal-
implimentazzjoni tal-Protokoll ta' Nagoya 
b’livell għoli ta’ ċertezza ġuridika u bi 
spejjeż baxxi. L-utenti għandhom ikunu 
jistgħu jibnu fuq il-kodiċijiet ta’ kondotta 
għall-aċċess u l-qsim tal-benefiċċji 
eżistenti u żviluppati għas-settur 
akkademiku u industriji differenti. L-
assoċjazzjonijiet tal-utenti għandhom ikunu 
jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni 

(16) L-aħjar prassi żviluppati mill-utenti 
jiżvolġu rwol importanti fl-identifikazzjoni 
tal-miżuri tad-diliġenza dovuta li huma 
partikolarment adattati biex tintlaħaq 
konformità mas-sistema tal-
implimentazzjoni tal-Protokoll ta' Nagoya 
b’livell għoli ta’ ċertezza ġuridika u bi 
spejjeż baxxi. L-utenti għandhom ikunu 
jistgħu jibnu fuq il-kodiċijiet ta’ kondotta 
għall-aċċess u l-qsim tal-benefiċċji 
eżistenti u żviluppati għas-settur 
akkademiku u industriji differenti. L-
assoċjazzjonijiet tal-utenti għandhom ikunu 
jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni 
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tiddetermina jekk taħlita speċifika ta' 
proċeduri, għodod jew mekkaniżmi 
ssorveljati minn assoċjazzjoni jistgħux jiġu 
rikonoxxuti bħala prassi tajba. L-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
għandhom jikkunsidraw li l-
implimentazzjoni, minn utent, ta' prassi 
tajba rikonoxxuta tnaqqas ir-riskju tan-
nonkonformità tal-utent u tiġġustifika 
tnaqqis fl-ispezzjonijiet tal-konformità. L-
istess għandu japplika għall-aħjar prassi 
adottati mill-grupp tal-Partijiet tal-
Protokoll ta' Nagoya.

tiddetermina jekk taħlita speċifika ta' 
għanijiet, attivitajiet, proċeduri, għodod 
jew mekkaniżmi ssorveljati minn 
assoċjazzjoni jistgħux jiġu rikonoxxuti 
bħala prassi tajba. L-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw li l-implimentazzjoni, minn 
utent, ta' prassi tajba rikonoxxuta tnaqqas 
ir-riskju tan-nonkonformità tal-utent u 
tiġġustifika tnaqqis fl-ispezzjonijiet tal-
konformità. L-istess għandu japplika għall-
aħjar prassi adottati mill-grupp tal-Partijiet 
tal-Protokoll ta' Nagoya.

Ġustifikazzjoni

'L-aħjar prassi' għandha tinkludi wkoll objettivi u attivitajiet, u mhux biss proċeduri, għodod 
jew mekkaniżmi.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-kollezzjonijiet huma fornituri
ewlenin ta' riżorsi ġenetiċi u għarfien 
tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi
użati fl-Unjoni. Għandha tiġi stabbilita 
sistema ta' kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-
Unjoni. Dan ikun jiżgura li l-
kollezzjonijiet inklużi fir-reġistru tal-
kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-Unjoni 
effettivament japplikaw miżuri biex ifornu 
biss kampjuni ta' riżorsi ġenetiċi lil persuni 
terzi flimkien ma' dokumentazzjoni li 
tipprovdi evidenza ġuridika tal-akkwist 
legali u l-istabbiliment ta' patti bi qbil 
reciproku, fejn meħtieġ. Sistema ta' 
kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-Unjoni 
għandha tnaqqas b'mod sostanzjali r-riskju 
li fl-Unjoni jintużaw riżorsi ġenetiċi 
miksuba illegalment. L-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri jivverifikaw 
jekk kollezzjoni tissodisfax ir-rekwiżiti

(19) Il-kollezzjonijiet huma l-aktar
fornituri aċċessibbli ta' riżorsi ġenetiċi u 
għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 
ġenetiċi utilizzati fl-Unjoni. Għandha tiġi 
stabbilita sistema ta' kollezzjonijiet ta' 
fiduċja tal-Unjoni. Dan jiżgura li l-
kollezzjonijiet inklużi fir-reġistru tal-
kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-Unjoni 
effettivament japplikaw miżuri biex ifornu 
biss kampjuni ta' riżorsi ġenetiċi lil persuni 
terzi flimkien ma' dokumentazzjoni li 
tipprovdi evidenza ġuridika tal-akkwist 
legali u l-istabbiliment ta' patti bi qbil 
reciproku, fejn meħtieġ. Sistema ta' 
kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-Unjoni 
għandha tnaqqas b'mod sostanzjali r-riskju 
li fl-Unjoni jiġu utilizzati riżorsi ġenetiċi 
miksuba illegalment. L-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri jivverifikaw 
jekk kollezzjoni tissodisfax ir-rekwiżiti
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għar-rikonoxximent bħala kollezzjoni ta' 
fiduċja tal-Unjoni. L-utenti li jakkwistaw 
riżors ġenetiku minn kollezzjoni elenkata 
fir-reġistru tal-Unjoni għandhom jitqiesu li 
eżerċitaw id-diliġenza dovuta fir-rigward 
tat-tfittix tal-informazzjoni kollha 
meħtieġa. Dan ikun ta' benefiċċju b’mod 
partikulari għar-riċerkaturi akkademiċi kif 
ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju.

għal rikonoxximent bħala kollezzjoni ta' 
fiduċja tal-Unjoni, fosthom li turi l-ħila li 
tirrispetta l-objettivi ġenerali tal-Protokoll 
ta’ Nagoya f’termini tal-kisba ta’ qsim 
ġust u ekwu tal-benefiċċji li jirriżultaw 
mill-utilizzazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi u ta’ 
kontribut għall-konservazzjoni tal-
bijodiversità. L-utenti li jakkwistaw riżors 
ġenetiku minn kollezzjoni elenkata fir-
reġistru tal-Unjoni għandhom jitqiesu li 
eżerċitaw id-diliġenza dovuta fir-rigward 
tat-tfittix tal-informazzjoni kollha 
meħtieġa. Dan ikun ta' benefiċċju b’mod 
partikulari għar-riċerkaturi akkademiċi kif 
ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju.

Ġustifikazzjoni

Importanti li jiġi enfasizzat li l-kundizzjonijiet biex kollezzjoni titqies bħala kollezzjoni ta' 
fiduċja tal-Unjoni m’għandhomx ikunu tekniċi biss. L-ewwel kundizzjoni biex ikun hemm 
fiduċja hi li jingħata lok għal qsim ġust u ekwu tal-benefiċċji.

Emenda 12
Proposta għal regolament

Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-għanijiet ta' dan ir-Regolament 
huma li jiġi minimizzat ir-riskju li fl-
Unjoni jintużaw illegalment riżorsi ġenetiċi 
jew għarfien tradizzjonali assoċjat mar-
riżorsi ġenetiċi, u li jiġi sostnut il-qsim ġust 
u ekwu tal-benefiċċji li jirriżultaw mill-użu 
ta' riżorsi ġenetiċi jew għarfien 
tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi 
skont termini miftiehma b'mod reċiproku. 
Dawn ma jistgħux jinkisbu mill-Istati 
Membri individwalment, u jistgħu 
għalhekk, minħabba l-iskala tagħhom u 
biex ikun żgurat il-funzjonament tas-suq 
intern, jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni. 
Għalhekk l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, 
skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif 

(28) L-għanijiet ta' dan ir-Regolament 
huma li jiġi minimizzat ir-riskju li fl-
Unjoni jintużaw illegalment riżorsi ġenetiċi 
jew għarfien tradizzjonali assoċjat mar-
riżorsi ġenetiċi, u li jiġi sostnut il-qsim ġust 
u ekwu tal-benefiċċji li jirriżultaw mill-użu 
ta' riżorsi ġenetiċi jew għarfien 
tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi 
skont termini miftiehma b'mod reċiproku. 
Dawn ma jistgħux jinkisbu mill-Istati 
Membri individwalment, u jistgħu 
għalhekk, minħabba l-iskala tagħhom u 
biex ikun żgurat il-funzjonament tas-suq 
intern, jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni. 
Għalhekk l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, 
skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif 
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stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex 
jinkisbu l-għanijiet tiegħu.

stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex 
jinkisbu l-għanijiet tiegħu. Fl-istess ħin, 
wieħed mill-objettivi ta’ dan ir-regolament 
huwa t-tqassim ġust u ekwu tal-benefiċċji 
li jirriżultaw mill-użu tar-riżorsi ġenetiċi, 
u b’hekk dan jgħin biex tiġi kkonservata 
l-bijodiversità skont il-linji gwida tal-
‘istrateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-
2020’.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) L-objettiv ta’ dan ir-Regolament hu l-
qsim ġust u ekwu tal-benefiċċji li 
jirriżultaw mill-utilizzazzjoni tar-riżorsi 
ġenetiċi u b’hekk jingħata kontribut lill-
konservazzjoni tad-diversità bijoloġika u 
l-użu sostenibbli tal-komponenti tagħha, 
skont l-objettivi tal-Konvenzjoni dwar id-
Diversità Bijoloġika.

Ġustifikazzjoni

Tajjeb li ninkludu l-objettivi tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika fl-Artikolu 1. Il-
Protokoll ta’ Nagoya huwa l-kontinwazzjoni tal-Konvenzjoni, u essenzjalment iservi biex l-
Artikolu 15 tagħha jiżviluppa f’impenn internazzjonali sħiħ għall-aċċess u l-qsim tal-
benefiċċji. 

Emenda 14
Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli li 
jirregolaw l-aċċess u l-qsim tal-benefiċċji 
minn riżorsi ġenetiċi u għarfien 
tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi, 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Protokoll ta' 
Nagoya dwar l-Aċċess għal Riżorsi 
Ġenetiċi u l-Qsim Ġust u Ekwu ta' 
Benefiċċji li Jirriżultaw mill-Użu tagħhom 
għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità 
Bijoloġika (il-Protokoll ta' Nagoya).

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli li 
jirregolaw il-konformità mar-reġim tal-
aċċess u l-qsim tal-benefiċċji minn riżorsi 
ġenetiċi u għarfien tradizzjonali assoċjat 
mar-riżorsi ġenetiċi, skont id-
dispożizzjonijiet tal-Protokoll ta' Nagoya 
dwar l-Aċċess għal Riżorsi Ġenetiċi u l-
Qsim Ġust u Ekwu ta' Benefiċċji li 
Jirriżultaw mill-Użu tagħhom għall-
Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika 
(il-Protokoll ta' Nagoya).

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament japplika għal riżorsi 
ġenetiċi li fuqhom l-istati jeżerċitaw 
drittijiet sovrani u għall-għarfien 
tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi li 
jiġu aċċessati wara d-dħul fis-seħħ tal-
Protokoll ta' Nagoya fl-Unjoni. Japplika 
wkoll għall-benefiċċji li joħorġu mill-użu 
ta' dawn ir-riżorsi ġenetiċi u għal għarfien 
tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi.

Dan ir-Regolament japplika għal riżorsi 
ġenetiċi li fuqhom l-istati jeżerċitaw 
drittijiet sovrani u għall-għarfien 
tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi li 
jiġu aċċessati jew utilizzati wara d-dħul fis-
seħħ tal-Protokoll ta' Nagoya fl-Unjoni. 
Japplika wkoll għall-benefiċċji li joħorġu 
mill-użu ta' dawn ir-riżorsi ġenetiċi u għal 
għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 
ġenetiċi.

Ġustifikazzjoni

L-Artikoli 1 u 3 tal-Protokoll ta’ Nagoya, li jitrattaw l-objettivi u l-kamp ta' applikazzjoni 
tiegħu rispettivament, jirreferu għall-"utilizzazzjoni" tar-riżorsi ġenetiċi, aktar milli 
sempliċiment aċċess. L-Artikolu 1 tal-Protokoll jgħid li "l-objettiv ta’ dan il-Protokoll hu l-
qsim ġust u ekwu tal-benefiċċji li jirriżultaw mill-utilizzazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi".  

Emenda 16
Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid)



PE507.964v02-00 14/25 AD\934241MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament m’għandux 
jirrestrinġi lill-Istati Membri fl-
interpretazzjoni tagħhom tad-Direttiva 
98/44/KE dwar il-protezzjoni legali tal-
invenzjonijiet bijoteknoloġiċi (id-direttiva 
dwar il-privattivi bijoloġiċi). B’mod 
partikolari, l-użu ta’ materjali bijoloġiċi 
għall-finijiet ta’ trawwim, skoperta u 
żviluppar ta’ varjetajiet ta’ pjanti oħra u l-
użu mill-bdiewa ta’ għelejjel għall-
propagazzjoni jew il-multiplikazzjoni 
minnhom fuq l-art tagħhom stess 
għandha tiġi ggarantita.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) “derivat” tfisser kompost bijokimiku 
li jirriżulta b’mod naturali mill-
espressjoni ġenetika jew metaboliżmu ta' 
riżorsi bijoloġiċi jew ġenetiċi, anke jekk 
ma jkollux unitajiet funzjonali tal-eredità.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) "użu ta' riżorsi ġenetiċi" tfisser it-
twettiq ta' riċerka u żvilupp fuq il-
kompożizzjoni ġenetika jew bijokimika ta' 
riżorsi ġenetiċi;

(6) "utilizzazzjoni ta' riżorsi ġenetiċi" 
tfisser it-twettiq ta' riċerka u żvilupp fuq il-
kompożizzjoni ġenetika jew bijokimika ta' 
riżorsi ġenetiċi, fosthom permezz tal-
applikazzjoni tal-bijoteknoloġija;
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-utenti għandhom jeżerċitaw id-
diliġenza dovuta biex jiżguraw li r-riżorsi 
ġenetiċi u l-għarfien tradizzjonali assoċjat 
mar-riżorsi ġenetiċi użati ġew aċċessati
skont il-leġiżlazzjoni jew ir-rekwiżiti 
regolatorji applikabbli għall-aċċess u l-
qsim tal-benefiċċji u li, meta jkun 
rilevanti, il-benefiċċji jinqasmu b'mod ġust 
u ekwu skont termini miftiehma b'mod 
reċiproku. L-utenti għandhom ifittxu, 
iżommu, u jittrasferixxu lill-utenti 
sussegwenti l-informazzjoni rilevanti għall-
aċċess u l-qsim tal-benefiċċji.

1. L-utenti għandhom jeżerċitaw id-
diliġenza dovuta biex jiżguraw li r-riżorsi 
ġenetiċi u l-għarfien tradizzjonali assoċjat 
mar-riżorsi ġenetiċi użati ġew aċċessati
b’kunsens informat minn qabel abbażi ta’ 
termini miftiehma b’mod reciproku kif 
definiti fil-leġiżlazzjoni jew ir-rekwiżiti 
regolatorji applikabbli għall-aċċess u l-
qsim tal-benefiċċji u li l-benefiċċji
jinqasmu b'mod ġust u ekwu skont termini 
miftiehma b'mod reċiproku. L-utenti 
għandhom ifittxu, iżommu, u jittrasferixxu 
lill-utenti sussegwenti l-informazzjoni u d-
dokumenti kollha rilevanti għall-aċċess u 
l-qsim tal-benefiċċji u l-konformità mad-
dispożizzjoniiet ta’ dan ir-Regolament, 
b’mod partikolari l-provi dokumentati 
kollha li l-obbligi tal-qsim tal-benefiċċji 
twettqu għalkollox u b’mod legali.

Ġustifikazzjoni

Importanti li jiġi enfasizzat li l-utenti huma obbligati jżommu provi dokumentati li huma 
jkunu ssodisfaw l-obbligi tagħhom tal-qsim tal-benefiċċji skont termini miftiehma b’mod 
reciproku.

Emenda 20
Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a – subpunt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) is-sors minn fejn ir-riżorsi jew l-
għarfien kienu direttament miksuba kif 
ukoll l-utenti sussegwenti tar-riżorsi 
ġenetiċi jew l-għarfien tradizzjonali 
assoċjat ma' dawn ir-riżorsi;

(3) is-sors minn fejn ir-riżorsi jew l-
għarfien kienu direttament miksuba;
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Emenda 21
Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a – subpunt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) deċiżjonijiet tal-aċċess u patti bi qbil 
reciproku, fejn applikabbli;

(5) permessi tal-aċċess u patti bi qbil 
reciproku, fejn applikabbli;

Emenda 22
Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kif jinkiseb permess ta' aċċess xieraq,
jiġu stabbiliti patti bi qbil reciproku, jew 
jiġi tterminat l-użu fejn ikun jidher li l-
aċċess ma kienx skont il-leġiżlazzjoni jew 
ir-rekwiżiti regolatorji applikabbli għall-
aċċess u l-qsim tal-benefiċċji.

(c) kif jinkiseb permess ta' aċċess xieraq u
jiġu stabbiliti patti bi qbil reciproku fejn 
ikun jidher li l-aċċess ma kienx skont il-
leġiżlazzjoni jew ir-rekwiżiti regolatorji 
applikabbli għall-aċċess u l-qsim tal-
benefiċċji.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-utenti, meta jinnegozjaw termini 
miftiehma b’mod reċiproku mal-fornituri 
ta’ riżorsi ġenetiċi jew ta’ għarfien 
tradizzjonali assoċjat ma’ riżorsi ġenetiċi, 
għandhom ifittxu li jiżguraw li tali termini 
jikkontribwixxu għall-konservazzjoni tad-
diversità bijoloġika u l-użu sostenibbli tal-
komponenti tagħha u għat-trasferiment 
tat-teknoloġija għall-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw.
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Ġustifikazzjoni

L-objettivi tal-Protokoll ta’ Nagoya, kif definiti fl-Artikolu 1, jissuġġerixxu li l-attivitajiet ta’ 
qsim tal-benefiċċji għandhom jikkontribwixxu għall-"konservazzjoni tad-diversità bijoloġika u 
l-użu sostenibbli tal-komponenti tagħha". L-Artikolu 1 jagħmel ukoll referenza espliċita għat-
trasferiment tat-teknoloġija. Minħabba li l-fornituri u l-utenti jridu jaqblu bejniethom fuq 
termini miftiehma b’mod reċiproku, huma għandhom ir-responsabilità komuni li b'mod 
konġunt jiżguraw li t-termini miftiehma b’mod reċiproku jżidu l-bijodiversità, u mhux 
inaqqsuha.  

Emenda 24
Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. L-obbligu msemmi fil-paragrafi (1) sa 
(3) għandu japplika biss għall-utenti 
sussegwenti fil-każ li tali utenti jaċċessaw 
u jużaw riżorsi ġenetiċi fis-sura ta' kif 
kienu aċċessati oriġinarjament mill-ewwel 
utent.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

  (-a) jirrispetta l-objettivi ġenerali tal-
Protokoll ta’ Nagoya, jaħdem favur qsim 
ġust u ekwu tal-benefiċċji li jirriżultaw 
mill-utilizzazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi u fl-
istess ħin jikkontribwixxi għall-
konservazzjoni tal-bijodiversità;

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet biex kollezzjoni titqies bħala kollezzjoni ta' fiduċja tal-Unjoni m’għandhomx 
ikunu tekniċi biss. Importanti li nenfasizzaw li l-ewwel kundizzjoni għall-“fiduċja” hi li 
jintwera impenn favur qsim ġust u ekwu tal-benefiċċji.
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Emenda 26
Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jivverifikaw 
regolarment li kull kollezzjoni taħt il-
ġurisdizzjoni tagħhom inkluża fir-reġistru 
tal-Unjoni ta' kollezzjonijiet ta' fiduċja 
effettivament tapplika l-miżuri stabbiliti 
fil-paragrafu 3.

L-istati Membri għandhom jivverifikaw 
regolarment li kull kollezzjoni taħt il-
ġurisdizzjoni tagħhom inkluża fir-reġistru 
tal-Unjoni ta' kollezzjonijiet ta' fiduċja 
effettivament tapplika l-miżuri stabbiliti 
fil-paragrafu 3; fl-istess ħin, id-
dispożizzjonijiet adottati ma għandhomx 
iwasslu għal żieda fil-burokrazija jew 
spejjeż addizzjonali.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-awtoritajiet kompetenti u l-punti 
fokali tal-aċċess u l-qsim tal-benefiċċji 
għandhom jipprovdu pariri lill-pubbliku u
lill-utenti potenzjali li jkunu qed ifittxu 
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni ta’ 
dan ir-regolament u d-dispożizzjonijiet 
relevanti tal-Konvenzjoni u l-Protokoll ta’ 
Nogaya fl-Unjoni.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jitolbu lir-riċevituri kollha ta' 
fondi pubbliċi għar-riċerka li tinvolvi l-
użu ta' riżorsi ġenetiċi u għarfien 
tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi 
li jiddikjaraw li se jeżerċitaw id-diliġenza 

imħassar
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dovuta skont l-Artikolu 4.

Ġustifikazzjoni

M’għandhomx jiġu applikati regoli speċifiċi għal dawk li jirċievu finanzjament pubbliku 
għar-riċerka. 

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet kompetenti għandhom
jittrażmettu lill-Kummissjoni kull sentejn 
l-informazzjoni li taslilhom abbażi tal-
paragrafi 1 u 2. Il-Kummissjoni għandha
tqassar l-informazzjoni li tirċievi u 
tagħmilha disponibbli għaċ-Ċentru ta' 
Skambju tal-Aċċess u l-Qsim tal-
Benefiċċji.

3. L-awtoritajiet kompetenti għandhom
jivverifikaw l-informazzjoni pprovduta fil-
paragrafu (2) u jgħadduha lill-
Kummissjoni fi żmien sitt xhur minn meta 
jkun rċevewha. Il-Kummissjoni għandha, 
fi żmien sitt xhur minn meta tkun irċeviet
l-informazzjoni, tagħmel sinteżi ta’ din l-
informazzjoni u tagħmel l-informazzjoni 
meħtieħa għaċ-ċertifikat rikonoxxut 
internazzjonalment disponibbli għaċ-
Ċentru ta' Skambju tal-Aċċess u l-Qsim tal-
Benefiċċji u għall-pubbliku f’format 
miftuħ u aċċessibbli faċilment.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull assoċjazzjoni tal-utenti tista' 
tippreżenta applikazzjoni lill-Kummissjoni 
għar-rikonoxximent bħala l-aħjar prassi ta' 
taħlita ta' proċeduri, għodod jew 
mekkaniżmi żviluppati u ssorveljati 
minnha. L-applikazzjoni għandha tkun 
sostnuta b'evidenza u informazzjoni.

1. Kull assoċjazzjoni tal-utenti jew 
organizzazzjoni b'interess jew għarfien 
espert fl-utilizzazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi 
u l-aċċess u l-qsim tal-benefiċċji tista' 
tippreżenta applikazzjoni lill-Kummissjoni 
għar-rikonoxximent bħala l-aħjar prassi ta' 
taħlita ta' għanijiet, attivitajiet, proċeduri, 
għodod jew mekkaniżmi żviluppati u 
ssorveljati minnha. L-applikazzjoni 
għandha tkun sostnuta b'evidenza u 
informazzjoni. Meta tikkunsidra l-
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applikazzjoni għar-rikonoxximent tal-
aħjar prassi, il-Kummissjoni għandha 
tagħti prijorità lill-għanijiet, attivitajiet, 
proċeduri, għodod jew mekkaniżmi li 
jikkontribwixxu:
- għall-konservazzjoni tad-diversità 
bijoloġika u l-użu sostenibbli tal-
komponenti tagħha;
- għat-trasferiment tat-teknoloġija;
- biex jinqered il-faqar fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw.

Ġustifikazzjoni

Il-Protokoll ta’ Nagoya jinkludi objettivi u lingwaġġ li mhumiex riflessi fil-proposta tal-
Kummissjoni. L-implimentazzjoni tar-regoli tal-qsim tal-benefiċċji huma maħsuba biex 
isostnu għanijiet usa', bħall-konservazzjoni tad-diversità bijoloġika u l-eradikazzjoni tal-
faqar. 'L-aħjar prassi' għandha tinkludi objettivi kif ukoll proċeduri.

Emenda 31
Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ispezzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom 
jitwettqu skont pjan rivedut perjodikament 
skont approċċ bbażat fuq ir-riskju. Meta 
jiżviluppaw l-approċċ ibbażat fuq riskju, l-
Istati Membri għandhom jikkunsidraw li 
l-implimentazzjoni minn utent tal-aħjar 
prassi rikonoxxuta skont l-Artikolu 8(2) ta' 
dan ir-Regolament jew skont l-
Artikolu 20(2) tal-Protokoll ta' Nagoya 
tnaqqas ir-riskju tan-nuqqas ta’ konformità 
ta' dak l-utent.

2. L-ispezzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom 
jitwettqu skont pjan rivedut perjodikament 
skont approċċ bbażat fuq ir-riskju, li l-
prinċipji ewlenin tiegħu għandhom jiġu 
stabbiliti mill-Kummissjoni permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 
15(2). Tali approċċ għandu jqis li l-
implimentazzjoni minn utent tal-aħjar 
prassi rikonoxxuta skont l-Artikolu 8(2) ta' 
dan ir-Regolament jew skont l-
Artikolu 20(2) tal-Protokoll ta' Nagoya 
tnaqqas ir-riskju tan-nuqqas ta’ konformità 
ta' dak l-utent.
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Emenda 32
Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ispezzjonijiet msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jinkludu mill-inqas:

4. L-ispezzjonijiet msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jinkludu:

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tkun disponibbli 
f’konformità mad-Direttiva 2003/4/KE.

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tkun disponibbli 
f'konformità mad-Direttiva 2003/4/KE 
f’format miftuħ li jkun aċċessibbli 
faċilment.

Emenda 34
Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiskambjaw informazzjoni, dwar 
nuqqasijiet serji li jinstabu permezz tal-
ispezzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 9(1) u 
dwar it-tipi ta' penali imposti f'konformità 
mal-Artikolu 11, mal-awtoritajiet 
kompetenti ta' Stati Membri oħra u mal-
Kummissjoni.

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiskambjaw informazzjoni, dwar l-
organizzazzjoni tas-sistema ta’ spezzjonar 
tagħhom għall-monitoraġġ tal-konformità 
tal-utenti ma’ dan ir-Regolament u dwar
nuqqasijiet serji li jinstabu permezz tal-
ispezzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 9(1) u 
dwar it-tipi ta' penali imposti f'konformità 
mal-Artikolu 11, mal-awtoritajiet 
kompetenti ta' Stati Membri oħra u mal-
Kummissjoni.
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Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tfittex li 
tagħmel arranġamenti mal-Uffiċċju 
Ewropew tal-Privattivi u mal-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà 
Intellettwali biex tiżgura li r-referenzi 
għal riżorsi ġenetiċi u l-oriġini tagħhom 
jiġu inklużi fir-reġistrazzjonijiet tal-
privattivi.

Emenda 36
Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'dan qiegħda tiġi stabbilita Pjattaforma 
tal-Unjoni dwar l-aċċess għal riżorsi 
ġenetiċi u għarfien tradizzjonali assoċjat 
mar-riżorsi ġenetiċi.

1. B'dan qiegħda tiġi stabbilita Pjattaforma 
tal-Unjoni dwar l-aċċess għal riżorsi 
ġenetiċi u għarfien tradizzjonali assoċjat 
mar-riżorsi ġenetiċi. L-Istati Membri li 
jikkontemplaw li jadottaw regoli dwar l-
aċċess fir-rigward tar-riżorsi ġenetiċi 
tagħhom għandhom l-ewwel iwettqu 
valutazzjoni tal-impatt ta’ dawn ir-regoli u 
jressqu r-riżultat ta’ din il-valutazzjoni 
lill-pjattaforma tal-Unjoni biex jiġi 
kkunsidrat skont il-proċeduri stabbiliti fil-
paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu.

Emenda 37
Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjattaforma tal-Unjoni għandha 2. Il-pjattaforma tal-Unjoni għandha 
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tikkontribwixxi għas-simplifikazzjoni tal-
kundizzjonijiet tal-aċċess fil-livell tal-
Unjoni billi tiddiskuti kwistjonijiet relatati, 
inklużi d-disinn u l-prestazzjonijiet tar-
reġimi tal-aċċess stabbiliti fl-Istati Membri, 
l-aċċess issimplifikat għal riċerka mhux 
kummerċjali, l-aħjar prassi tal-
kollezzjonijiet fl-Unjoni, l-aċċess ta' 
partijiet interessati tal-Unjoni f'pajjiżi terzi 
u l-qsim tal-aħjar prassi.

tikkontribwixxi għas-simplifikazzjoni tal-
kundizzjonijiet tal-aċċess fil-livell tal-
Unjoni billi tiddiskuti kwistjonijiet relatati, 
inklużi d-disinn u l-prestazzjonijiet tar-
reġimi tal-aċċess stabbiliti fl-Istati Membri, 
l-aċċess issimplifikat għal riċerka mhux 
kummerċjali, l-aħjar prassi tal-
kollezzjonijiet fl-Unjoni, l-aċċess ta' 
partijiet interessati tal-Unjoni f'pajjiżi terzi 
u l-qsim tal-aħjar prassi. B’mod 
partikolari, il-pjattaforma għandha tagħti 
l-appoġġ pubbliku tagħha li fejn l-
awtoritajiet kompetenti jħallu talbiet 
għall-aċċess mhux imwieġba, l-obbligu 
tad-diliġenza dovuta għandu jitqies li jkun 
ġie ssodisfat u l-aċċess għandu jkun 
mingħajr l-ebda obbligi ulterjuri.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jieħdu miżuri biex jappoġġaw lill-
utenti li jikkontribwixxu għall-
konservazzjoni tad-diversità bijoloġika u 
tad-diversità kulturali b’mezzi limitati 
biex isiru kollezzjonijiet ta’ fiduċja;

Ġustifikazzjoni

Importanti li proġetti fuq skala żgħira, li jikkontribwixxu għall-konservazzjoni tad-diversità 
bijoloġika, bħal pereżempju dawk żviluppati mill-bdiewa u mill-komunitajiet lokali, jiġu 
megħjuna biex isiru “kollezzjonijiet ta’ fiduċja” kif definiti f’dan ir-regolament.

Emenda 39
Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull għaxar snin wara l-ewwel rapport 
tagħha l-Kummissjoni għandha, abbażi tar-
rappurtar u l-esperjenza fl-applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament, teżamina l-
funzjonament u l-effikaċja ta' dan ir-
Regolament. Fir-rappurtar tagħha l-
Kummissjoni għandha partikolarment tqis 
il-konsegwenzi amministrattivi għal 
istituzzjonijiet pubbliċi tar-riċerka, 
intrapriżi żgħar jew medji u 
mikrointrapriżi. Għandu wkoll tikkunsidra 
l-ħtieġa għal aktar azzjoni tal-Unjoni dwar 
l-aċċess għal riżorsi ġenetiċi u għarfien 
tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi.

3. Kull għaxar snin wara l-ewwel rapport 
tagħha l-Kummissjoni għandha, abbażi tar-
rappurtar u l-esperjenza fl-applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament, teżamina l-
funzjonament u l-effikaċja ta' dan ir-
Regolament. Fir-rappurtar tagħha l-
Kummissjoni għandha partikolarment tqis 
il-konsegwenzi amministrattivi għal setturi 
speċifiċi, istituzzjonijiet pubbliċi tar-
riċerka, intrapriżi żgħar jew medji u 
mikrointrapriżi. Għandu wkoll tikkunsidra 
l-ħtieġa għal aktar azzjoni tal-Unjoni dwar 
l-aċċess għal riżorsi ġenetiċi u għarfien 
tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi.
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