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Proposta għal

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

dwar il-konklużjoni 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
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MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

Il-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (il-Konvenzjoni) hija l-qafas internazzjonali 
ewlieni għall-miżuri biex tiġi kkonservata d-diversità bijoloġika, biex jintużaw b'mod 
sostenibbli l-komponenti tagħha u għall-qsim ġust u ekwu tal-benefiċċji li jirriżultaw mill-użu 
tar-riżorsi ġenetiċi. Bħalissa, b'iktar minn 193 Parti għaliha, il-Konvenzjoni kważi għandha 
sħubija universali. L-Unjoni Ewropea u kull wieħed mis-27 Stat Membru tagħha jagħmlu 
Parti mill-Konvenzjoni.

L-Artikolu 15 tal-Konvenzjoni jistabbilixxi qafas ġenerali għall-aċċess għar-riżorsi ġenetiċi u 
l-qsim tal-benefiċċji: jirrikonoxxi l-awtorità tal-istati li jiddeterminaw l-aċċess għar-riżorsi 
ġenetiċi bħala parti mid-drittijiet sovrani tagħhom fuq ir-riżorsi naturali. Il-Partijiet huma 
obbligati jieħdu l-passi biex jiffaċilitaw l-aċċess għar-riżorsi ġenetiċi tagħhom. Fl-istess ħin, 
il-Partijiet kollha huma obbligati jieħdu miżuri leġiżlattivi, amministrattivi jew ta’ politika 
biex jaqsmu b'mod ġust u ekwu r-riżultati tar-riċerka u l-iżvilupp u l-benefiċċji li joħorġu 
mill-użu kummerċjali u użu ieħor ta' riżorsi ġenetiċi mal-Parti li tipprovdi dawn ir-riżorsi.

Il-kapijiet tal-istati u l-gvernijiet li attendew is-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp Sostenibbli 
f'Awwissu 2002 qablu li jvaraw negozjati dwar "reġimi internazzjonali" għall-aċċess u l-qsim 
tal-benefiċċji fil-qafas tal-Konvenzjoni. Fid-29 ta' Ottubru 2010, l-għaxar konferenza tal-
partijiet għall-Konvenzjoni adottat 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). 

Id-deċiżjoni tal-konferenza tal-partijiet titlob ukoll lill-Partijiet tal-Konvenzjoni jiffirmaw il-
Protokoll kemm jista' jkun malajr u jiddepożitaw l-istrumenti ta' ratifika, aċċettazzjoni jew 
approvazzjoni jew l-istrumenti ta' adeżjoni, kif xieraq, bl-għan li jiġi żgurat id-dħul fis-seħħ 
tal-Protokoll kemm jista' jkun malajr. Il-Protokoll jeħtieġ ħamsin ratifika biex jidħol fis-seħħ.

Il-Protokoll kien miftuħ għall-iffirmar fil-kwartieri ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fi New 
York mit-2 ta’ Frar 2011 sal-1 ta’ Frar 2012. L-UE u l-biċċa l-kbira tal-Istati Membri tagħha 
ffirmaw il-Protokoll ta' Nagoya1.

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni esprimew l-impenn 
tagħhom lejn implimentazzjoni u ratifikazzjoni rapidi tal-Protokoll ta’ Nagoya fl-Unjoni2.

Il-Kummissjoni pproponiet Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill3 li jistabbilixxi 
sistema ta’ miżuri għall-implimentazzjoni tal-Protokoll ta’ Nagoya fl-Unjoni. 

Fid-dawl ta' dan kollu, huwa xieraq li l-Unjoni Ewropea tikkonkludi l-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.

                                               
1 Għajr il-Latvja, Malta u s-Slovakkja.
2 Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2010 (il-paragrafi 1 u 21), tat-23 ta’ Ġunju 2011 (il-

paragrafu 14), ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta’ April 2012 (il-paragrafu 101), il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Strateġija tal-UE għall-Bijodiversità sal-2020 
(COM (2011) 244) (Azzjoni 20).

3 COM (2012) 576.
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dwar il-konklużjoni 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-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-
Artikolu 192(1), flimkien mal-Artikolu 218(6)(a) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta li saret mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament Ewropew4,

Billi:

(1) L-Unjoni u l-Istati Membri tagħha ngħaqdu mal-kunsens tal-193 Parti għall-
Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika li adottat 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) fid-29 ta’ Ottubru 2010.

(2) L-Unjoni u l-biċċa l-kbira tal-Istati Membri tagħha ffirmaw il-Protokoll ta' Nagoya.

(3) Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni esprimew l-impenn tagħhom lejn 
implimentazzjoni u ratifikazzjoni rapidi tal-Protokoll ta’ Nagoya fl-Unjoni5.

(4) Il-Protokoll ta’ Nagoya għandu jiġi approvat f’isem l-Unjoni Ewropea.

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI: 

Artikolu 1

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 
huwa b’dan approvat f'isem l-Unjoni.

                                               
4 ĠU C , , p. .
5 Ara l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2010 (il-paragrafi 1 u 21), tat-23 ta’ Ġunju 2011 

(il-paragrafu 14), ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament tal-20 ta’ April 2012 (il-paragrafu 101), il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Strateġija tal-UE għall-Bijodiversità sal-2020 
(COM (2011) 244) (Azzjoni 20).
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It-test tal-Protokoll huwa mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill għandu jaħtar lill-persuna li jkollha s-setgħa li tipproċedi, f'isem l-
Unjoni Ewropea, biex tiddepożita l-istrument ta' approvazzjoni previst fl-Artikolu 33 tal-
Protokoll, sabiex jesprimi l-kunsens tal-Unjoni Ewropea li tkun marbuta bil-Protokoll. 

Id-depożitu tal-istrument ta' approvazzjoni għandu jseħħ fl-istess waqt mad-depożitu ta’ dawk 
tal-Istati Membri. 

Fl-istess ħin, il-persuna maħtura għandha tiddepożita d-dikjarazzjoni stipulata fl-Anness ta’ 
din id-Deċiżjoni, skont l-Artikolu 34(3) tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Kunsill
Il-President
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ANNESS 

DIKJARAZZJONI MILL-UNJONI EWROPEA SKONT L-ARTIKOLU 34 (IL-
PARAGRAFU 3) TAL-KONVENZJONI DWAR ID-DIVERSITÀ BIJOLOĠIKA.

“L-Unjoni Ewropea tiddikjara li, bi qbil mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 191 tiegħu, hija kompetenti li tidħol fi qbil 
internazzjonali, u li timplimenta l-obbligi li joħorġu minnhom, li jikkontribwixxu biex 
jintlaħqu l-għanijiet li ġejjin:

– il-preservazzjoni, il-protezzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent;

– il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem;

– l-użu prudenti u razzjonali tar-riżorsi naturali;

– il-promozzjoni ta' miżuri fuq livell internazzjonali biex jiġu ttrattati problemi 
ambjentali fuq livell reġjonali jew globali, inkluż it-tibdil fil-klima.

Barra minn hekk, l-Unjoni Ewropea tadotta miżuri f'livell tal-Unjoni Ewropea biex 
tistabbilixxi Żona Ewropea tar-Riċerka u għall-funzjonament xieraq tas-swieq intern tagħha.

L-Unjoni Ewropea tiddikjara li diġà adottat l-istrumenti legali vinkolanti fuq l-Istati Membri 
tagħha li jkopru l-kwistjonijiet regolati minn dan il-Protokoll.”


