
AD\937492MT.doc PE507.953v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Iżvilupp

2012/0278(COD)

30.5.2013

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Iżvilupp

għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
Aċċess għal Riżorsi Ġenetiċi u l-Qsim Ġust u Ekwu ta' Benefiċċji li Jirriżultaw 
mill-Użu tagħhom fl-Unjoni
(COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD))

Rapporteur: Catherine Grèze



PE507.953v02-00 2/42 AD\937492MT.doc

MT

PA_Legam



AD\937492MT.doc 3/42 PE507.953v02-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

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 tad-Diversità Bijoloġika, 
adottat fid-29 ta' Ottubru 2010, għandu l-għan li jistabbilixxi kundizzjonijiet aktar prevedibbli 
għall-aċċess għar-riżorsi ġenetiċi; jiżgura l-qsim tal-benefiċċji bejn l-utenti tar-riżorsi ġenetiċi 
u dawk li jipprovduhom, u fl-aħħar nett, jiżgura li jintużaw biss riżorsi ġenetiċi miksuba 
b'mod legali. F'dan il-kuntest, fid-dawl tal-fatt li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw huma l-akbar 
fornituri ta' riżorsi ġenetiċi u jiddisponu mill-għarfien tradizzjonali assoċjat ma' tali riżorsi, il-
Protokoll ta' Nagoya jikkostitwixxi għodda importanti sabiex tiġi miġġielda l-piraterija 
bijoloġika u jerġgħu jiġi introdotti s-sens ta' ġustizzja u l-ekwità fl-iskambju tar-riżorsi 
ġenetiċi, partikolarment f'kuntest fejn l-utenti fil-maġġorparti tagħhom jinsabu f'pajjiż 
żviluppat. Madankollu, waqt it-tfassil tas-sistema proposta tagħha għall-implimentazzjoni tal-
Protokoll ta' Nagoya, il-Kummissjoni ovvjament ħadet aktar kont tal-interessi u t-tħassib tal-
utenti milli ta' dawk tal-fornituri. Il-minimizzazzjoni tal-piżijiet u l-kostijiet tal-utenti u l-
iffaċilitar ta' aċċess sempliċi jidhru li huma l-aktar prijoritajiet importanti, iżda dan ċertament 
ma jistax jingħad għal dak li jikkonċerna l-promozzjoni ta' qsim effettiv tal-benefiċċji.

F'konformità mal-objettiv tal-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp, l-Artikolu 208 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), dan ir-Regolament għandu jintroduċi 
mill-ġdid bilanċ ġust bejn il-fornituri u l-utenti ta' riżorsi ġenetiċi u l-għarfien tradizzjonali 
assoċjat ma' dawn ir-riżorsi, filwaqt li jikkontribwixxi lejn il-konservazzjoni tad-diversità 
bijoloġika u l-użu sostenibbli tal-komponenti tagħha, skont l-objettivi tal-Konvenzjoni dwar 
id-Diversità Bijoloġika. B'mod partikolari, id-dispożizzjonijiet relatati mal-implimentazzjoni 
u l-monitoraġġ tal-obbligi tal-utenti dwar id-dilġenza dovuta jeħtiġilhom jissaħħu sabiex ikun 
hemm lok għal infurzar effettiv tal-kunsens infurmat minn qabel u l-patti bi qbil reċiproku tul 
il-katina tal-utilizzazzjoni ta' riżorsi ġenetiċi jew l-għarfien tradizzjonali assoċjat magħhom.
Bl-istess mod, fid-dawl tal-fatt li l-għarfien tradizzjonali li għandhom il-komunitajiet indiġeni 
u lokali jista' jipprovdi informazzjoni importanti għall-iskoperta xjentifika ta' karatteristiċi 
ġenetiċi jew bijokimiċi potenzjalment ta' valur tar-riżorsi ġenetiċi, ir-Regolament tal-UE 
għandu jirrispetta u jiffaċilita l-implimentazzjoni tad-drittijiet ta' tali komunitajiet, kif stabbilit 
fil-Konvenzjoni Nru 169 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar il-Popli 
Indiġeni u t-Tribujiet kif ukoll fid-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Popli Indiġeni 
adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fl-2007. Barra minn hekk, l-UE għandha taġixxi 
b'mod proattiv sabiex tiżgura li jintlaħqu l-objettivi tal-Protokoll ta' Nagoya rigward il-
mekkaniżmi globali multilaterali għall-qsim tal-benefiċċji. Fil-prattika, sakemm ma jiġi 
stabbilit mekkaniżmu multilaterali, għandu jiġi stabbilit Fond tal-Unjoni għall-Qsim tal-
Benefiċċji sabiex jiġbor kontribuzzjonijiet għall-qsim tal-benefiċċji u jidderiġihom lejn il-
konservazzjoni tad-diversità bijoloġika fil-livell dinji.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp 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:
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni -1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar id-
Diversità Bijoloġika u l-Protokoll ta' 
Nagoya dwar l-Aċċess għal Riżorsi 
Ġenetiċi u l-Qsim Ġust u Ekwu ta' 
Benefiċċji li Jirriżultaw mill-Użu 
tagħhom,

Emenda 2

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-
pool 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, il-
bijoteknoloġija, l-iżvilupp u l-produzzjoni 
tal-mediċini, il-kożmetiċi jew l-iżvilupp ta’ 
sorsi ta’ enerġija rinnovabbli b'bażi 
bioloġika.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-għarfien tradizzjonali li għandhom il-
komunitajiet indiġeni u lokali jista' 
jipprovdi informazzjoni importanti li 
twassal għall-iskoperti xjentifiċi ta' 
karatteristiċi interessanti ġenetiċi jew 
bijokimiċi tar-riżorsi ġenetiċi.

(3) L-għarfien tradizzjonali li għandhom il-
komunitajiet indiġeni u lokali jista' 
jipprovdi informazzjoni importanti li 
twassal għall-iskoperti xjentifiċi ta' 
karatteristiċi ġenetiċi jew bijokimiċi 
potenzjalment ta' valur tar-riżorsi ġenetiċi,
inklużi l-għarfien, l-innovazzjoni u l-
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prattiki tal-komunitajiet indiġeni u lokali 
li jinkorporaw l-istili ta' ħajja 
tradizzjonali relevanti għall-
konservazzjoni u l-użu sostenibbli tad-
diversità bijoloġika. Id-drittijiet ta' 
komunitajiet bħal dawn stabbiliti fil-
Konvenzjoni Nru 169 tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tax-Xogħol dwar il-Popli 
Indiġeni u t-Tribujiet kif ukoll fid-
Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' 
Popli Indiġeni adottata mill-Assemblea 
Ġenerali tan-NU fl-2007, għandhom jiġu 
rispettati u l-miżuri ta' implimentazzjoni 
tal-UE għandhom jiffaċilitaw dan.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Huwa importanti li jitfakkar li skont 
il-Konvenzjoni għall-Privattiva Ewropea, 
il-varjetajiet tal-pjanti u l-annimali 
(Artikolu 53(a)) kif ukoll il-proċessi 
bijoloġiċi għall-produzzjoni ta' pjanti u 
annimali (Artikolu 53(b)) ma jingħatawx 
privattiva. Meta l-invenzjonijiet ikunu 
bbażati fuq riżorsi ġenetiċi jew fuq 
komponenti ta' riżorsi ġenetiċi, 
applikazzjonijiet għall-privattivi li jkopru 
fost l-oħrajn riżorsi ġenetiċi, prodotti, 
inklużi derivattivi, u proċessi derivati mill-
użu tal-bijoteknoloġija, jew għarfien 
tradizzjonali assoċjat mar-riżors ġenetiku, 
ir-riżorsi għandhom jiġu indikati u l-
oriġini tagħhom għandha tiġi pprovduta 
lill-awtoritajiet rilevanti u trażmessi lill-
awtorità kompetenti. Dan l-istess obbligu 
għandu japplika għad-drittijiet fuq varjetà 
ta' pjanti ġodda.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Ir-riżorsi ġenetiċi għandhom jiġu 
ppriservati ''in situ'' u użati b'modi 
sostenibbli u l-benefiċċji li jirriżultaw 
mill-utilizzazzjoni tagħhom għandhom 
jinqasmu b'mod ġust u ekwu. Bħala 
partijiet mill-Konvenzjoni dwar id-
Diversità Bijoloġika, l-UE u l-Istati 
Membri tagħha impenjaw ruħhom li 
jirrispettaw dawn il-prinċipji. L-UE u l-
Istati Membri tagħha ffirmaw ukoll il-
Protokoll ta' Nagoya dwar l-Aċċess għal 
Riżorsi Ġenetiċi u l-Qsim Ġust u Ekwu ta' 
Benefiċċji li Jirriżultaw mill-Użu 
tagħhom. Għandha tiżdied il-kapaċità 
sabiex dan il-Protokoll jiġi implimentat 
b'mod effettiv.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Il-qsim tal-benefiċċji għandu jiġi 
kkunsidrat f'kuntest fejn il-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw rikki fil-bijodiversità huma l-
akbar fornituri ta' riżorsi ġenetiċi, filwaqt 
li l-utenti fil-maġġorparti tagħhom 
jinsabu fil-pajjiżi żviluppati. Barra l-
potenzjal li jikkontribwixxu lejn il-
konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-
bijodiversità, l-aċċess u l-qsim tal-
benefiċċji jistgħu jkunu ta' kontribut 
għall-qerda tal-faqar u s-sostenibilità 
ambjentali u b'hekk għall-progress lejn l-
Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju, kif 
rikonoxxut fil-preambolu tal-Protokoll ta' 
Nagoya. L-implimentazzjoni tal-Protokoll 
ta' Nagoya għandu jkollha l-għan ukoll li 
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tikkonkretizza dan il-potenzjal.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premess 4c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c) Id-dritt għall-ikel, stabbilit fl-
Artikolu 25 tad-Dikjarazzjoni Universali 
tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Artikolu 11 
tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet 
Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali, kif ukoll 
id-dritt ta' kull individwu li jgawdi mill-
ogħla standard li jista' jinkiseb fis-saħħa 
rikonoxxut fl-Artikolu 12 tal-Patt 
Internazzjonali dwar id-Drittijiet 
Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali, huma ta' 
importanza kbira u għandhom jitħarsu 
dejjem.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premess 4d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4d) Bħar-riżorsi ġenetiċi, l-għarfien 
tradizzjonali assoċjat ma' tali riżorsi huwa 
kkonċentrat l-aktar fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, partikolarment fil-
komunitajiet indiġeni u lokali. Id-drittijiet 
ta' komunitajiet bħal dawn stabbiliti fil-
Konvenzjoni Nru 169 tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tax-Xogħol dwar il-Popli 
Indiġeni u t-Tribujiet kif ukoll fid-
Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' 
Popli Indiġeni adottata mill-Assemblea 
Ġenerali tan-NU fl-2007, għandhom jiġu 
rispettati u l-miżuri ta' implimentazzjoni 
tal-UE għandhom jiffaċilitaw dan.  
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Konvenzjoni tirrikonoxxi li l-istati 
għandhom drittijiet sovrani u l-awtorità li 
jiddeterminaw l-aċċess għar-riżorsi 
ġenetiċi li jinsabu fil-ġurisdizzjoni 
tagħhom. Il-Konvenzjoni timponi obbligu 
fuq il-Partijiet kollha li jiffaċilitaw l-aċċess 
għar-riżorsi ġenetiċi li fuqhom għandhom 
drittijiet sovrani. Tagħmel ukoll 
mandatorju għall-Partijiet kollha li jieħdu 
miżuri 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. Dan il-qsim 
għandu jkun fuq termini miftiehma b'mod 
reċiproku. Il-Konvenzjoni tindirizza wkoll 
l-aċċess u l-qsim tal-benefiċċji fir-rigward 
tal-għarfien, l-innovazzjonijiet u l-prassi 
rilevanti tal-komunitajiet indiġeni u lokali 
rilevanti għall-konservazzjoni u l-użu 
sostenibbli tad-diversità bijoloġika.

(5) Il-Konvenzjoni tirrikonoxxi li l-istati 
għandhom drittijiet sovrani u l-awtorità li 
jiddeterminaw l-aċċess għar-riżorsi 
ġenetiċi li jinsabu fil-ġurisdizzjoni 
tagħhom. Il-Konvenzjoni timponi obbligu 
fuq il-Partijiet kollha li jiffaċilitaw l-aċċess 
għar-riżorsi ġenetiċi għal użu li ma 
jagħmilx ħsara għall-ambjent min-naħa 
ta' Partijiet oħra, li fuqhom għandhom 
drittijiet sovrani. Tagħmel ukoll 
mandatorju għall-Partijiet kollha li jieħdu 
miżuri 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. Dan il-qsim 
għandu jsir wara li jiġi sodisfatt ir-rekwiżit 
dwar il-kunsens infurmat minn qabel tal-
pajjiż tal-oriġini ta' dan ir-riżors u l-
benefiċċji għandhom ikunu bbażati fuq 
termini miftiehma b'mod reċiproku. Il-
Konvenzjoni tindirizza wkoll l-aċċess u l-
qsim tal-benefiċċji fir-rigward tal-għarfien, 
l-innovazzjonijiet u l-prassi rilevanti tal-
komunitajiet indiġeni u lokali rilevanti 
għall-konservazzjoni u l-użu sostenibbli 
tad-diversità bijoloġika. Ir-riżorsi ġenetiċi 
għandhom, fil-fatt, jintużaw b’mod 
bilanċjat u sostenibbli, u l-komunitajiet 
lokali jiġu involuti b'mod leġittimu, 
għaliex huwa biss b'dan il-mod li l-
opportunitajiet, l-iżviluppi u l-benefiċċji li 
joħorġu mill-użu tagħhom jistgħu 
jinqasmu b'mod ġust u ekwu fost il-
Partijiet kollha.
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Emenda 10

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-Konvenzjoni1. 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-Konvenzjoni2. Il-Protokoll 
ta' Nagoya jespandi b'mod sinifikanti r-
regoli ġenerali tal-Konvenzjoni dwar l-
aċċess u l-qsim tal-benefiċċji għall-
utilizzazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni 
sussegwenti tar-riżorsi ġenetiċi u l-għarfien 
tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Huwa importanti li jiġi stabbilit qafas 
ċar u sod għall-implimentazzjoni tal-
Protokoll ta' Nagoya li għandu jtejjeb l-
opportunitajiet disponibbli għall-
attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp ibbażati 
fuq in-natura fl-Unjoni. Huwa essenzjali 
wkoll biex ma jitħalliex użu ta' riżorsi 
ġenetiċi jew għarfien tradizzjonali assoċjat 
mar-riżorsi ġenetiċi akkwistat illegalment 
fl-Unjoni, u li tiġi sostnuta l-
implimentazzjoni effettiva tal-impenji tal-
qsim tal-benefiċċji stabbiliti f'patti bi qbil 
reciproku bejn il-fornituri u l-utenti.

(8) Huwa importanti li jiġi stabbilit qafas 
ċar u sod għall-implimentazzjoni tal-
Protokoll ta' Nagoya li għandu jappoġġa l-
objettiv ewlieni tiegħu, b'mod partikolari 
l-konservazzjoni tad-diversità bijoloġika u 
l-użu sostenibbli tal-komponenti tagħha u 
l-qsim ġust u ekwu tal-benefiċċji li 
jirriżultaw mill-użu tar-riżorsi ġenetiċi.
Dan jinkludi l-prevenzjoni tal-użu ta' 
riżorsi ġenetiċi jew għarfien tradizzjonali 
assoċjat ma' tali riżorsi akkwistati
illegalment fl-Unjoni. Huwa essenzjali 
wkoll li jissaħħu l-opportuntajiet 
disponibbli għal attivitajiet ta' riċerka u 

                                               
1 L-Anness I tad-Dokument UNEP/CBD/COP/DEC/X/1 tad-29 ta' Ottubru 2010.
2 L-Anness I tad-Dokument UNEP/CBD/COP/DEC/X/1 tad-29 ta' Ottubru 2010.
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ta' żvilupp ibbażati fuq in-natura fl-
Unjoni, b'mod partikolari billi jittejbu l-
kundizzjonijiet għaċ-ċertezza ġuridika 
b'rabta mal-użu ta' riżorsi ġenetiċi u l-
għarfien tradizzjonali.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 8a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-bijopiraterija li tikkonsisti minn 
jew l-estrazzjoni mhux awtorizzata ta' 
riżorsi ġenetiċi, jew l-utilizzazzjoni mhux 
awtorizzata jew il-kummerċjalizzazzjoni 
sussegwenti ta' prodotti bbażati fuq riżorsi 
bħal dawn jew għarfien tradizzjonali 
assoċjat, għandha tiġi pprojbita u tkun 
suġġetta għal sanzjonijiet penali skont id-
Direttiva 2008/99/KE.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 8b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) Il-qafas li nħoloq b'dan ir-
regolament huwa meħtieġ ukoll sabiex 
tinżamm u tiżdied il-fiduċja bejn il-
Partijiet, il-komunitajiet indiġeni u lokali 
kif ukoll gruppi ta' partijiet interessati 
involuti fl-aċċess u l-qsim ta' benefiċċji 
tar-riżorsi ġenetiċi.
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Emenda 14

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 għall-akkwist il-ġdid u l-utilizzazzjoni 
l-ġdida tar-riżorsi ġenetiċi u l-għarfien 
tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi li 
ngħataw bidu wara d-dħul fis-seħħ tal-
Protokoll ta' Nagoya fl-Unjoni.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Huwa importanti li jiġi ddefinit, skont 
il-Protokoll ta' Nagoya, li l-użu ta' riżorsi 
ġenetiċi jirreferi għar-riċerka u l-iżvilupp 
tal-kompożizzjoni ġenetika jew bijokimika 
ta' kampjuni ta' materjal ġenetiku, li 
jinkludu riċerka u żvilupp dwar komposti 
estratti minn materjal ġenetiku li ġie 
aċċessat f'Parti għall-Protokoll ta' Nagoya.

(11) Huwa importanti li jiġi ddefinit, skont 
il-Protokoll ta' Nagoya, li l-utilizzazzjoni
ta' riżorsi ġenetiċi jirreferi għar-riċerka u l-
iżvilupp tal-kompożizzjoni ġenetika jew 
bijokimika ta' kampjuni ta' materjal 
ġenetiku, li jinkludu riċerka u żvilupp dwar 
komposti estratti minn materjal ġenetiku li 
ġie aċċessat f'Parti għall-Protokoll ta' 
Nagoya.

Emenda 16

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 

(14). Bil-ħsieb li tiġi żgurata
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 
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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.

l-għarfien tradizzjonali assoċjat użati ġew 
aċċessati f'konformità mar-rekwiżiti 
ġuridiċi applikabbli u biex jiżguraw li, fejn
dan ikun il-każ, ikun hemm qsim ġust u 
ekwu tal-benefiċċji. 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. L-għodod u 
l-miżuri applikati biex jiġi ffaċilitat l-
eżerċizzju tad-diliġenza dovuta li wrew li 
kienu effiċjenti u ta' min jorbot fuqhom,
għandhom ikunu sostnuti bir-
rikonoxximent tal-aħjar prassi. Il-kodiċijiet 
ta’ kondotta settorjali, mudelli ta' klawżoli 
kuntrattwali, u linji gwida wkoll 
għandhom jiġu appoġġati 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 limitat fiż-
żmien, konsistenti mat-tul ta' żmien 
meħtieġ għal innovazzjoni eventwali.

Emenda 17

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 
tiddetermina jekk taħlita speċifika ta' 

(16) L-aħjar prassi żviluppati mill-utenti
jew organizzazzjoni b'interess u għarfien 
espert fl-utilizzazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi 
u l-aċċess u l-qsim tal-benefiċċji 
għandhom jiġu evalwati. Meta juru li 
huma utli u konsistenti mal-Protokoll ta' 
Nagoya u dan ir-Regolament, dawn 
għandhom jintużaw 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 
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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.

għall-aċċess u l-qsim tal-benefiċċji 
eżistenti u żviluppati għas-settur 
akkademiku u industriji differenti bil-
kundizzjoni li dawn jiffaċilitaw il-
konformità tal-utenti mal-obbligi 
tagħhom, li se jinkludu l-qsim ġust u 
ekwu tal-benefiċċji. L-assoċjazzjonijiet tal-
utenti għandhom ikunu jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni tiddetermina jekk taħlita 
speċifika ta' proċeduri, għodod jew 
mekkaniżmi ssorveljati minn assoċjazzjoni 
jistgħux jiġu rikonoxxuti bħala prassi tajba 
sabiex tiġi ffaċilitata l-konformità mal-
obbligi tal-utent. 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.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-utenti għandhom jiddikjaraw li 
eżerċitaw id-diliġenza dovuta f’punti 
identifikati fil-katina tal-attivitajiet li 
jikkostitwixxu l-użu. Punti xierqa għal 
dawn id-dikjarazzjonijiet huma l-għoti ta' 
fondi pubbliċi għar-riċerka, meta tintalab l-
approvazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' prodott żviluppat abbażi ta' riżorsi 
ġenetiċi jew waqt il-kummerċjalizzazzjoni 
meta ma tkunx meħtieġa approvazzjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni. Ta' min 
jinnota li dikjarazzjoni magħmula meta 
tintalab approvazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni ma tikkostitwixxix 
parti mill-proċedura tal-approvazzjoni 
minnha nfisha u tkun indirizzata lill-
awtoritajiet kompetenti stabbiliti skont dan 

(17) L-utenti għandhom jiddikjaraw li 
eżerċitaw id-diliġenza dovuta f’punti 
identifikati fil-katina tal-attivitajiet, u 
jipprovdu evidenza f'dak ir-rigward. Punti 
xierqa għal dawn id-dikjarazzjonijiet huma 
l-istabbiliment ta' kunsens infurmat minn 
qabel u patti bi qbil reċiproku, l-għoti ta' 
fondi għar-riċerka, meta ssir applikazzjoni 
għal drittijiet tal-proprjetà intelletwali fl-
istituzzjonijiet nazzjonali, reġjonali jew
internazzjonali relevanti, meta tintalab l-
approvazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' prodott żviluppat abbażi ta' riżorsi 
ġenetiċi jew waqt il-kummerċjalizzazzjoni 
meta ma tkunx meħtieġa approvazzjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni. Ta' min 
jinnota li dikjarazzjoni magħmula fl-
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ir-Regolament. applikazzjoni għal drittijiet tal-proprjetà 
intelletwali jew meta tintalab 
approvazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni 
ma tikkostitwixxix parti mill-proċedura tal-
approvazzjoni minnha nfisha u tkun 
indirizzata lill-awtoritajiet kompetenti 
stabbiliti skont dan ir-Regolament.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-ġbir ta' riżorsi ġenetiċi mis-selvaġġ 
fil-biċċa l-kbira jitwettaq għal skopijiet 
mhux kummerċjali minn riċerkaturi jew 
kolletturi universitarji. Fil-maġġoranza 
assoluta tal-każijiet u fi kważi s-setturi 
kollha, l-aċċess għal riżorsi ġenetiċi 
miġbura ġodda jinkiseb permezz ta' 
intermedjarji, kollezzjonijiet, jew aġenti li 
jakkwistaw riżorsi ġenetiċi minn pajjiżi 
terzi.

(18) Il-ġbir ta' riżorsi ġenetiċi mis-selvaġġ 
fil-biċċa l-kbira jitwettaq għal skopijiet 
mhux kummerċjali minn riċerkaturi jew 
kolletturi universitarji. Fil-maġġoranza 
assoluta tal-każijiet u fi kważi s-setturi 
kollha, l-aċċess għal riżorsi ġenetiċi 
miġbura ġodda jinkiseb permezz ta' 
intermedjarji, kollezzjonijiet, jew aġenti li 
jakkwistaw riżorsi ġenetiċi minn pajjiżi 
terzi. Dan ir-Regolament għandu jiżgura 
li d-dispożizzjonijiet ta' patti bi qbil 
reċiproku għall-aċċess inizjali relevanti 
għat-trasferiment lil partijiet terzi jiġu 
osservati mill-partijiet kollha involuti.
F'bosta każijiet l-utilizzazzjoni 
sussegwenti jew il-kummerċjalizzazzjoni 
jista' jeħtiġilhom kunsens infurmat minn 
qabel jew patti bi qbil reċiproku ġodda.

Emenda 20

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-

(19) Il-maġġorparti tal-kollezzjonijiet 
huma l-aktar fornituri aċċessibbli ta' riżorsi 
ġenetiċi u għarfien tradizzjonali assoċjat 
mar-riżorsi ġenetiċi utilizzati fl-Unjoni.
Bħala fornituri dawn jista' jkollhom rwol 
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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 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.

importanti fl-għoti ta' għajnuna lil utenti 
oħra fil-katina tal-kustodja sabiex 
jikkonformaw mal-obbligi tagħhom.
Sabiex dan iseħħ 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 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.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Il-kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-
Unjoni għandhom josservaw l-objettiv tal-
Protokoll ta' Nagoya.  Dawn għandhom 
jikkontribwixxu għall-bini tal-kapaċità u 
s-sensibilizzazzjoni, f'konformità mal-
Artikoli 21 u 22 tal-Protokoll sal-punt 
safejn jippermettu r-riżorsi li għandhom 
għad-dispożizzjoni tagħhom. L-
awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jikkunsidraw jipprovdu finanzjament lil 
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kollezzjonijiet għal tali attivitajiet. Kull 
kollezzjoni ta' fiduċja tal-Unjoni għandha 
tfittex li tikkontribwixxi lejn l-isforzi 
sabiex jiġi dokumentat l-għarfien 
tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi, 
f'kooperazzjoni mal-komunitajiet indiġeni 
u lokali, l-awtoritajiet, l-antropoloġisti u 
atturi oħra, kif xieraq. Tali għarfien 
għandu jiġi ttrattat b'rispett sħiħ għad-
drittijiet relevanti. L-informazzjoni dwar 
għarfien bħal dan għandha ssir pubblika 
meta dan iservi għall-ħarsien tad-drittijiet 
relevanti u bl-ebda mod ma jikkontravieni 
jew jostakola dan.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) L-Artikolu 18 tal-Protokoll ta' 
Nagoya jistabbilixxi li kull Parti għandha 
tiżgura li tkun disponibbli l-possibilità ta' 
rikors skont is-sistemi legali tagħhom, 
f'konformità mar-rekwiżiti ġurisdizzjonali 
applikabbli, f'każijiet ta' tilwim li rriżulta 
minn patti bi qbil reċiproku. Il-ftehimiet 
dwar il-patti se jkunu ftehimiet tal-liġi 
privata. Bħala partijiet għall-Protokoll ta' 
Nagoya, l-Istati Membri tal-UE 
għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi ta' 
rikors. Dawn il-mekkaniżmi għandhom 
ikunu kemm jista' jkun simili.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) L-Unjoni Ewropea għandha 
taġixxi b'mod proattiv biex tiżgura li l-
objettivi tal-Protokoll ta' Nagoya dwar il-
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mekkaniżmi globali multilaterali għall-
qsim tal-benefiċċji jinkisbu sabiex 
jiżdiedu r-riżorsi għall-appoġġ tal-
konservazzjoni tad-diversità bijoloġika u 
l-użu sostenibbli tal-komponenti tagħha 
fil-livell dinji.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 22b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22b) Il-prinċipju tal-qsim tal-benefiċċji 
kif stabbilit fl-Artikolu 10 tal-Protokoll ta' 
Nagoya għandu jiġi implimentat min-
naħa tal-Unjoni fl-istennija tal-
istabbiliment ta' mekkaniżmu globali 
multilaterali kif previst fil-Protokoll.  
Sakemm ikun fis-seħħ il-mekkaniżmu 
multilaterali, għandu jiġi stabbilit Fond 
tal-Unjoni għall-Qsim tal-Benefiċċji 
sabiex jiġbor kontribuzzjonijiet għall-qsim 
tal-benefiċċji u jidderiġihom lejn il-
konservazzjoni tad-diversità bijoloġika fil-
livell dinji. Għal dan il-għan, is-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-kriterji 
dettaljati u r-regoli għall-qsim tal-
benefiċċji f'sitwazzjonijiet fejn ir-riżorsi 
ġenetiċi joriġinaw minn żoni lil hinn mill-
ġurisdizzjoni tal-Istati Membri, jew il-
pajjiż ta' oriġini ta' tali riżorsi ma jistax 
jiġi stabbilit, jew mhuwiex possibbli li 
jingħata jew jinkiseb kunsens infurmat 
minn qabel. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, anki fil-livell ta’ 
esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u 
tfassal l-atti ddelegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
tad-dokumenti relevanti lill-Parlament 
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Ewropew u lill-Kunsill.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Pjattaforma tal-Unjoni dwar l-aċċess 
għandha tippermetti diskussjonijiet dwar u 
tikkontribwixxi għas-simplifikazzjoni tal-
kundizzjonijiet tal-aċċess fl-Istati Membri, 
it-tfassil u l-prestazzjonijiet tar-reġimi tal-
aċċess, l-aċċess simplifikat għal riċerka 
mhux kummerċjali, prassi tal-aċċess ta' 
kollezzjonijiet fl-Unjoni, l-aċċess ta' 
partijiet interessati tal-Unjoni f'pajjiżi terzi 
u l-qsim tal-aħjar prassi.

(23) Pjattaforma tal-Unjoni dwar l-aċċess u 
l-qsim ġust u ekwu tal-benefiċċji għandha 
tippermetti diskussjonijiet dwar u 
tikkontribwixxi għas-simplifikazzjoni tal-
kundizzjonijiet tal-aċċess fl-Istati Membri, 
it-tfassil u l-prestazzjonijiet tar-reġimi tal-
aċċess u l-qsim tal-benefiċċji, l-aċċess 
simplifikat u l-qsim tal-benefiċċji għal 
riċerka mhux kummerċjali, prassi tal-
aċċess u tal-qsim tal-benefiċċji ta' 
kollezzjonijiet fl-Unjoni, l-aċċess u l-qsim 
tal-benefiċċji ta' partijiet interessati tal-
Unjoni f'pajjiżi terzi u l-qsim tal-aħjar 
prassi.

Emenda 26

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv tar-Regolament huwa l-qsim 
ġust u ekwu tal-benefiċċji li jirriżultaw 
mill-utilizzazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi biex 
b'hekk jingħata kontribut lejn il-
konservazzjoni tad-diversità bijoloġika u 
l-użu sostenibbli tal-komponenti tagħha, 
skont l-objettivi tal-Konvenzjoni dwar id-
Diversità Bijoloġika.
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – subparagrafu 1

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 l-aċċess u l-qsim ġust u ekwu 
tal-benefiċċji minn riżorsi ġenetiċi u 
għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 
ġenetiċi, skont u b'appoġġ għad-
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 28

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-obbligi 
għall-utenti ta' riżorsi ġenetiċi u ta' 
għarfien tradizzjonali assoċjat ma' riżorsi 
ġenetiċi. Is-sistema għall-
implimentazzjoni tal-Protokoll ta' Nagoya 
stabbilita b'dan ir-Regolament tinkludi 
wkoll arranġamenti sabiex tiġi ffaċilitata 
l-konformità min-naħa tal-utent mal-
obbligi tagħhom u qafas għall-
arranġamenti ta' monitoraġġ u ta' 
kontroll li jridu jiġu mfassla u stabbiliti 
mill-Istati Membri tal-Unjoni. Dan ir-
Regolament jinkludi wkoll 
dispożizzjonijiet li jħeġġu attivitajiet min-
naħa ta' atturi relevanti għas-
sensibilizzazzjoni dwar l-importanza tar-
riżorsi ġenetiċi u l-għarfien tradizzjonali 
assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi u 
kwistjonijiet relatati dwar l-aċċess u l-
qsim ta' benefiċċji, kif ukoll attivitajiet li 
jikkontribwixxu lejn il-bini tal-kapaċità 
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fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, f'konformità 
mad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll ta' 
Nagoya.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – subparagrafu 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 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-
utilizzazzjoni ta' dawn ir-riżorsi ġenetiċi u 
għal għarfien tradizzjonali assoċjat mar-
riżorsi ġenetiċi kif ukoll għall-
applikazzjonijiet sussegwenti u l-
kummerċjalizzazzjoni.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "riżorsi ġenetiċi" tfisser materjal 
ġenetiku ta' valur attwali jew potenzjali;

(3) "riżorsi ġenetiċi" tfisser materjal 
ġenetiku ta' valur attwali jew potenzjali, 
jew id-derivattivi tagħhom;

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a)''derivattiv'' tfisser kompost 
bijokemikali eżistenti fin-natura u li jkun 
ir-riżultat tal-espressjoni ġenetika jew il-
metaboliżmu ta' riżorsi bijoloġiċi jew 
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ġenetiċi, anke jekk dan ma jkollux 
unitajiet funzjonali tal-eredità;

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) "utent" tfisser persuna fiżika jew 
ġuridika li tuża riżorsi ġenetiċi jew 
għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 
ġenetiċi;

(5) ''utent" tfisser persuna fiżika jew 
ġuridika li tutilizza riżorsi ġenetiċi jew 
għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 
ġenetiċi jew li sussegwentement 
tikkummerċjalizza riżorsi ġenetiċi jew 
prodotti bbażati fuq ir-riżorsi ġenetiċi, jew 
għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 
ġenetiċi;

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – subparagrafu 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 inkluż permezz tal-
applikazzjoni tal-bijoteknoloġija;

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – subparagrafu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) ''riżorsi ġenetiċi akkwistati 
illegalment'' tfisser riżorsi ġenetiċi u 
għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 
ġenetiċi aċċessati bi ksur tal-leġiżlazzjoni 
internazzjonali u nazzjonali applikabbli 
jew tar-rekwiżiti regolatorji dwar l-aċċess 
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u l-qsim tal-benefiċċji fil-pajjiż tal-oriġini;

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – subparagrafu 10b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10b) ''bijopiraterija'' tfisser l-
utilizzazzjoni, jew il-kummerċjalizzazzjoni 
sussegwenti ta' riżorsi ġenetiċi akkwistati 
illegalment jew prodotti derivati minn tali 
riżorsi, jew għarfien tradizzjonali 
assoċjat;

Emenda 36
Proposta għal regolament

Artikolu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3b
Definizzjoni ta' katalgu

Katalgi ġenetiċi huma magħmula minn 
individwi li jappartjenu lil ċerti speċi. L-
element ta’ importanza li jmiss huwa l-
popolazzjonijiet lokali (razez lokali, 
ekotipi, endemiżmi, varjetajiet jew 
saħansitra sottospeċi). Bħat-traċċabilità, 
il-katalgi ġenetiċi jeħtiġilhom metodu 
imparzjali ta’ bar-coding li għandu jkun 
ibbażat fuq teknoloġiji ta’ sekwenzjar tad-
DNA.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – subparagrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) L-utilizzazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni ta' riżorsi ġenetiċi 
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akkwistati illegalment għandhom ikunu 
pprojbiti fl-UE.

Emenda 38

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 
skont il-leġiżlazzjoni jew ir-rekwiżiti 
regolatorji applikabbli għall-aċċess u l-
qsim tal-benefiċċji, wara li jkun inkiseb 
kunsens infurmat minn qabel meta jkun 
meħtieġ hekk u b'rispett sħiħ tal-obbligi 
eżistenti b'rabta mal-qsim ġust u ekwu tal-
benefiċċji fuq patti bi qbil reċiproku. L-
utenti għandhom ifittxu, iżommu, u 
jittrasferixxu lill-utenti sussegwenti l-
informazzjoni rilevanti għall-aċċess u l-
qsim tal-benefiċċji u l-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Ir-riżorsi ġenetiċi u l-għarfien 
tradizzjonali assoċjat għandhom jiġu 
ttrasferiti lil utenti oħra biss jekk dan isir 
skont kunsens infurmat minn qabel u 
patti bi qbil reċiproku. Utenti sussegwenti 
jistgħu jutilizzaw il-materjal li rċevew biss 
skont it-terimini oriġinali. Jekk ma jkunx 
hemm kunsens infurmat minn qabel u 
patti bi qbil reċiproku jew utenti 
sussegwenti jantiċipaw li jutilizzaw ir-
riżorsi ġenetiċi jew l-għarfien 
tradizzjonali taħt kundizzjonijiet li 
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m'humiex inklużi fil-patti oriġinali, dawn 
jeħtiġilhom jiksbu kunsens infurmat minn 
qabel mill-pajjiż tal-oriġini u patti bi qbil 
reċiproku qabel l-utilizzazzjoni l-ġdida.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Fir-rigward ta' riżorsi ġenetiċi li 
joriġinaw minn żoni lil hinn mill-
ġurisdizzjoni nazzjonali, jew fejn il-pajjiż 
tal-oriġini ma jistax jiġi stabbilit, jew fejn 
ma jkunx possibbli li jingħata jew jinkiseb 
kunsens infurmat minn qabel, l-utenti l-
ġodda għandhom jipprovdu qsim tal-
benefiċċji lil Fond tal-Unjoni għall-Qsim 
tal-Benefiċċji ddedikat lill-konservazzjoni 
tad-diversità bijoloġika fil-livell dinji, sa 
ma jiġi stabbilit Mekkaniżmu Globali 
Multilaterali għall-Qsim tal-Benefiċċji 
skont l-Artikolu 10 tal-Protokoll ta' 
Nagoya.

Emenda 41
Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ifittxu, iżommu u jittrasferixxu lill-
utenti sussegwenti informazzjoni dwar:

(a) ifittxu, iżommu u jittrasferixxu lill-
utenti sussegwenti ċ-ċertifikat tal-
konformità rikonoxxut 
internazzjonalment, fejn ir-riżorsi ġenetiċi 
ġew aċċessati mill-Partijiet tal-Protokoll 
ta' Nagoya li eżerċitaw id-drittijiet sovrani 
tagħhom kif previst fl-Artikolu 6 ta' dak 
il-Preotokoll; jew, fin-nuqqas ta' dan:

(1) id-data u l-post tal-aċċess tar-riżorsi 
ġenetiċi u l-għarfien tradizzjonali assoċjat 
ma' dawn ir-riżorsi;
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(2) id-deskrizzjoni tar-riżorsi ġenetiċi jew 
l-għarfien tradizzjonali assoċjat ma' dawn 
ir-riżorsi użati, inkluż identifikaturi uniċi 
disponibbli;
(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;
(4) il-preżenza jew l-assenza ta' drittijiet u 
obbligi relatati mal-aċċess u l-qsim tal-
benefiċċji;
(5) deċiżjonijiet tal-aċċess u patti bi qbil 
reciproku, fejn applikabbli;

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 4(2)(a)(1) sa (5) imorru taħt l-emenda li jmiss.

Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) ifittxu, iżommu u jittrasferixxu lill-
utenti sussegwenti informazzjoni dwar:

(1) id-data u l-post tal-aċċess tar-riżorsi 
ġenetiċi u l-għarfien tradizzjonali assoċjat 
ma' dawn ir-riżorsi;
(2) id-deskrizzjoni tar-riżorsi ġenetiċi jew 
l-għarfien tradizzjonali assoċjat ma' dawn 
ir-riżorsi użati, inkluż identifikaturi uniċi 
disponibbli;
(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;
(4) il-preżenza jew l-assenza ta' drittijiet u 
obbligi relatati mal-aċċess u l-qsim tal-
benefiċċji;
(5) deċiżjonijiet tal-aċċess u patti bi qbil 
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reciproku, fejn applikabbli;

Ġustifikazzjoni
L-Artikolu 4(2)(a)(1) sa (5) biddlu l-post u saru punt aa (ġdid).

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu a – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(5) deċiżjonijiet tal-aċċess u patti bi qbil 
reċiproku, inklużi arranġamenti għall-
qsim tal-benefiċċji, fejn applikabbli;

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-utenti li jakkwistaw riżorsi ġenetiċi
minn kollezzjoni elenkata fir-reġistru ta' 
kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-Unjoni 
msemmi fl-Artikolu 5(1) għandhom 
jitqiesu li eżerċitaw id-diliġenza dovuta fir-
rigward tat-tfittix ta' informazzjoni 
rilevanti għall-aċċess għar-riżorsi ġenetiċi 
u l-qsim tal-benefiċċji u l-għarfien 
tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi.

4. L-utenti li aċċedew riżors ġenetiku jew 
għarfien tradizzjonali assoċjat ma' riżors 
ġenetiku minn kollezzjoni elenkata fir-
reġistru ta' kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-
Unjoni msemmi fl-Artikolu 5(1) u li 
jipproduċu d-dokumentazzjoni li huma 
kisbu minn din il-kollezzjoni flimkien 
mar-riżorsi ġenetiċi jew l-għarfien 
tradizzjonali għandhom jitqiesu li 
eżerċitaw id-diliġenza dovuta fir-rigward 
tat-tfittix ta' informazzjoni rilevanti għall-
aċċess għar-riżorsi ġenetiċi u l-qsim tal-
benefiċċji u l-għarfien tradizzjonali 
assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi.
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Emenda 45

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti ddelegati bil-ħsieb li 
tistabbilixxi regoli għall-qsim tal-
benefiċċji skont paragrafu 1c sa [sitt xhur 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament].  Dawk ir-regoli għandhom 
jipprevedu qsim tal-benefiċċji tal-anqas 
fil-livell tal-aħjar prassi fis-settur 
konċernat u jistabbilixxu kundizzjonijiet 
għall-qsim ta' benefiċċji nonmonetarji.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) japplika proċeduri standard għall-
iskambju ta' kampjuni ta' riżorsi ġenetiċi u 
informazzjoni relatata ma' kollezzjonijiet 
oħra, u li jforni kampjuni ta' riżorsi ġenetiċi 
u informazzjoni relatata lil persuni terzi 
għall-użu tagħhom;

(a) japplika proċeduri standard għall-
iskambju ta' kampjuni ta' riżorsi ġenetiċi u 
informazzjoni dwar għarfien tradizzjonali 
assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi ma' 
kollezzjonijiet oħra, u għall-forniment ta'
kampjuni ta' riżorsi ġenetiċi u 
informazzjoni dwar tali għarfien lil 
persuni terzi għall-użu tagħhom;

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 5, paragrafu 3 – subparagrafu b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iforni kampjuni ta' riżorsi ġenetiċi u 
informazzjoni relatata lil terzi persuni 
għall-użu tagħhom biss b'dokumentazzjoni 
li tipprovdi evidenza li r-riżorsi u l-
informazzjoni ġew aċċessati f'konformità 

(b) iforni kampjuni ta' riżorsi ġenetiċi u 
informazzjoni relatata lil terzi persuni 
għall-utilizzazzjoni tagħhom biss 
b'dokumentazzjoni li tipprovdi evidenza li 
r-riżorsi u l-informazzjoni ġew aċċessati 
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mar-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli u, fejn 
rilevanti, skont patti bi qbil reċiproku 
għall-qsim ġust u ekwu tal-benefiċċji;

f'konformità mal-leġiżlazzjoni jew ir-
rekwiżiti regolatorji applikabbli għall-
aċċess u l-qsim tal-benefiċċji u skont patti 
bi qbil reċiproku għall-qsim ġust u ekwu 
tal-benefiċċji;

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) jagħmel sforzi, f'kooperazzjoni ma' 
komunitajiet indiġeni u lokali, 
kollezzjonijiet oħra, awtoritajiet, 
organizzazzjonijiet jew istituzzjonijiet, kif 
xieraq, biex jiddokumenta għarfien 
tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi 
jew jagħmel disponibbli informazzjoni fuq 
tali għarfien bil-ħsieb li jgħin fil-
protezzjoni ta' drittijiet relevanti u 
jiffaċilita l-utilizzazzjoni ta' tali għarfien 
b'rispett sħiħ tad-drittijiet relevanti;

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) jikkontribwixxi għas-
sensibilizzazzjoni tal-importanza tar-
riżorsi ġenetiċi u l-għarfien tradizzjonali 
assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi, u 
kwistjonijiet relatati dwar l-aċċess u l-
qsim tal-benefiċċji, f'konformità mal-
Artikolu 21 tal-Protokoll ta' Nagoya;     
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Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu ec (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ec) jikkontribwixxi lejn il-bini tal-
kapaċità fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
f'konformità mal-Artikolu 22 tal-
Protokoll ta' Nagoya;

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-utenti għandhom jiddikjaraw mal-
awtoritajiet kompetenti stabbiliti skont l-
Artikolu 6(1) li huma eżerċitaw id-
diliġenza dovuta skont l-Artikolu 4 fl-
okkażjoni meta talbu l-approvazzjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodott 
żviluppat fuq il-bażi ta' riżorsi ġenetiċi jew 
għarfien tradizzjonali assoċjat ma' dawn 
ir-riżorsi, jew fil-waqt tal-
kummerċjalizzazzjoni meta ma tkunx 
meħtieġa approvazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni.

2. L-utenti għandhom jiddikjaraw mal-
awtoritajiet kompetenti stabbiliti skont l-
Artikolu 6(1) li huma kkonformaw mad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4 u 
għandhom jissottomettu l-informazzjoni 
relatata fl-okkażjoni ta':

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-istabbiliment ta' kunsens infurmat 
minn qabel u patti bi qbil reċiproku;
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Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-wasla ta' fondi għar-riċerka li 
tinvolvi l-utilizzazzjoni ta' riżorsi ġenetiċi 
u għarfien tradizzjonali assoċjat mar-
riżorsi ġenetiċi;

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-applikazzjoni għal privattivi jew għal 
drittijiet fuq varjetà ta' pjanti ġodda fl-
istituzzjonijiet nazzjonali, reġjonali jew 
internazzjonali relevanti li jkopru fost l-
oħrajn ir-riżorsi ġenetiċi aċċessati, 
prodotti, inklużi derivattivi, u proċessi 
derivati mill-użu tal-bijoteknoloġija, jew 
għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżors 
ġenetiku;  

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) it-talba għal approvazzjoni tas-suq 
għal prodott żviluppat abbażi ta' riżorsi 
ġenetiċi jew għarfien tradizzjonali 
assoċjat ma' tali riżorsi, jew

(It-test huwa mit-tmiem ta' Artikolu 7, paragrafu 2)
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Emenda 56

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-
punti (b) sa (e) u jittrażmettu lill-
Kummissjoni fi żmien tliet xhur l-
informazzjoni li taslilhom skont dan l-
Artikolu. Il-Kummissjoni għandha tqassar 
fi żmien tliet xhur l-informazzjoni li 
tirċievi u tagħmel l-informazzjoni 
meħtieġa għaċ-ċertifikat rikonoxxut 
internazzjonalment disponibbli għaċ-
Ċentru ta' Skambju tal-Aċċess u l-Qsim tal-
Benefiċċji kif ukoll għall-pubbliku 
f'format miftuħ aċċessibbli faċilment.

Emenda 57

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 u 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' proċeduri, għodod jew 
mekkaniżmi żviluppati u ssorveljati 
minnha. L-applikazzjoni għandha tkun 
sostnuta b'evidenza u informazzjoni.
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Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn, abbażi tal-informazzjoni u l-
evidenza pprovduta lilha minn 
assoċjazzjoni tal-utenti, il-Kummissjoni 
tiddetermina li taħlita speċifika ta' 
proċeduri, għodod jew mekkaniżmi, meta 
implimentata b’mod effettiv minn utent, 
tippermetti lill-utent jikkonforma mal-
obbligi tagħha stabbiliti fl-Artikoli 4 u 7, 
il-Kummissjoni għandha tagħti 
rikonoxximent bħala l-aħjar prassi.

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta kull 
applikazzjoni, filwaqt li tqis l-
informazzjoni u l-evidenza mill-applikant, 
il-fornituri relevanti, l-utenti, l-
awtoritajiet, l-istituzzjonijiet, l-
organizzazzjonijiet intergovernattivi, kif 
ukoll ir-rappreżentanti tal-komunitajiet 
indiġeni u lokali, l-organizzazzjonijiet 
nongovernattivi u atturi oħra, kif xieraq.
Abbażi ta' din l-informazzjoni u l-
evidenza, il-Kummissjoni tiddetermina 
jekk it-taħlita speċifika ta' proċeduri, 
għodod jew mekkaniżmi, meta 
implimentata b’mod effettiv minn utent, 
tippermetti lill-utent jikkonforma mal-
obbligi tagħha stabbiliti fl-Artikoli 4 u 7, 
inklużi dawk relatati mal-kisba ta' 
kunsens infurmat minn qabel u mal-qsim 
ġust u ekwu tal-benefiċċji fuq patti bi qbil 
reċiproku, fejn applikabbli. Il-
Kummissjoni għandha tagħti 
rikonoxximent bħala l-aħjar prassi għat-
taħlita ta' proċeduri, għodod jew 
mekkaniżmi li għalihom iddaħlet 
applikazzjoni jekk din it-taħlita 
tippermetti lill-utenti jikkonformaw mal-
obbligi tagħhom u tagħmel dan b'mod 
aktar affidabbli u effiċjenti minn taħlitiet 
eżistenti jew emerġenti.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fejn l-użu tar-riżorsi ġenetiċi jew l-
għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 
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ġenetiċi għandu l-potenzjal li jwassal 
għall-iżvilupp ta' prodotti mediċinali ta' 
interess għall-fornitur u importanza 
għad-dritt tal-bniedem li jgawdi l-ogħla 
standard li jista' jinkiseb fis-saħħa, aċċess 
finanzjarjament possibbli għal dawn il-
prodotti jista' jkun aspett importanti 
għall-qsim ġust u ekwu tal-benefiċċji u l-
aħjar prassi f'oqsma relevanti għandhom 
jieħdu kont ta' dan.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b.  Fil-każ fejn l-użu ta' riżorsi ġenetiċi 
jew l-għarfien tradizzjonali assoċjat mar-
riżorsi ġenetiċi jista' jaffettwa s-sikurezza 
tal-ikel, pereżempju billi jwassal għal 
restrizzjonijiet fuq il-possibbiltajiet tal-
bdiewa li jerġgħu jiżirgħu jew li jibdlu ż-
żerriegħa, l-evitar ta' influwenzi negattivi 
bħal dawn jista' jikkostitwixxi aspett 
importanti tal-qsim ġust u ekwu tal-
benefiċċji u l-aħjar prassi f'oqsma 
relevanti għandhom jieħdu kont ta' dan.

Emenda 61
Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jistgħu jitwettqu spezzjonijiet meta 
awtorità kompetenti jkollha f’idejha 
informazzjoni rilevanti, inkluż abbażi ta’ 
tħassib sostenut mogħti minn partijiet terzi, 
rigward in-nuqqas ta' konformità tal-utenti 
ma' dan ir-Regolament.

3. Għandhom jitwettqu spezzjonijiet meta 
awtorità kompetenti jkollha f’idejha 
informazzjoni rilevanti, inkluż abbażi ta’ 
tħassib sostenut mogħti minn partijiet terzi, 
rigward in-nuqqas ta' konformità tal-utenti 
ma' dan ir-Regolament.
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Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) multi; (a) multi proporzjonali għall-valur tal-użu 
tar-riżorsi ġenetiċi kkonċernati;

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sospensjoni immedjata ta' attivitajiet ta' 
użu speċifiku;

(b) sospensjoni immedjata ta' attivitajiet ta' 
użu speċifiku inkluża l-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti bbażati 
fuq ir-riżorsi ġenetiċi u għarfien 
tradizzjonali assoċjat;

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jikkoperaw ma' xulxin, mal-awtoritajiet 
amministrattivi ta' pajjiżi terzi u mal-
Kummissjoni sabiex jiżguraw konformità 
tal-utenti ma' dan ir-Regolament.

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jikkoperaw ma' xulxin, mal-awtoritajiet 
amministrattivi ta' pajjiżi terzi u mal-
Kummissjoni sabiex jerġgħu jinfurzaw il-
koordinazzjoni effettiva u jiżguraw 
konformità tal-utenti ma' dan ir-
Regolament. Il-kooperazzjoni għandha 
titwettaq ukoll ma' atturi relevanti oħra, 
inklużi kollezzjonijiet, organizzazzjonijiet 
nongovernattivi u rappreżentanti tal-
komunitajiet indiġeni u lokali meta dan 
ikun ta' importanza għall-
implimentazzjoni korretta tal-Protokoll ta' 
Nagoya u dan ir-Regolament.
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Emenda 65

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 
jirċievu informazzjoni mingħand atturi 
relevanti u jiskambjaw informazzjoni 
bejniethom 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.

Emenda 66

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tfittex 
arranġamenti mal-Uffiċċju Ewropew tal-
Privattivi u l-Organizzazzjoni Dinjija tal-
Proprjetà Intelletwali sabiex tiżgura li r-
referenzi għar-riżorsi ġenetiċi u l-oriġini 
tagħhom jiġu inklużi fir-reġistrazzjonijiet 
ta' privattivi.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Pjattaforma tal-Unjoni dwar l-aċċess Pjattaforma tal-Unjoni dwar l-aċċess u l-
qsim tal-benefiċċji
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Emenda 68

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 u dwar il-qsim ġust u 
ekwu tal-benefiċċji.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjattaforma tal-Unjoni għandha 
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.

2. Il-pjattaforma tal-Unjoni għandha 
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, 
il-promozzjoni tar-riċerka li 
tikkontribwixxi lejn il-konservazzjoni u l-
użu sostenibbli tad-diversità bijoloġika, 
partikolarment fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, inkluż l-aċċess issimplifikat 
għal riċerka mhux kummerċjali, il-prassi 
ta' aċċess tal-kollezzjonijiet fl-Unjoni, l-
aċċess ta' partijiet interessati tal-Unjoni 
f'pajjiżi terzi skont patti bi qbil reċiproku 
wara li jkun inkiseb kunsens infurmat 
minn qabel, il-prassi tal-qsim tal-
benefiċċji, l-implimentazzjoni u l-iżvilupp 
ulterjuri tal-aħjar prassi u l-funzjonament 
ta' arranġamenti għas-soluzzjoni tat-
tilwim.
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Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull Stat Membru u l-Kummissjoni 
jistgħu jinnominaw membru regolari 
wieħed għall-Pjattaforma tal-Unjoni. Il-
partijiet interessati u esperti oħra fil-
kwistjonijiet indirizzati f’dan ir-
Regolament jistgħu jiġu mistiedna kif 
xieraq.

4. Kull Stat Membru u l-Kummissjoni 
jistgħu jinnominaw membru regolari 
wieħed għall-Pjattaforma tal-Unjoni. Il-
partijiet interessati, rappreżentanti tal-
organizzazzjonijiet intergovernattivi u 
nongovernattivi relevanti u esperti oħra 
fil-kwistjonijiet indirizzati f’dan ir-
Regolament għandhom jiġu mistiedna kif 
xieraq.

Emenda 71
Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jikkompilaw katalgu tar-riżorsi 
ġenetiċi disponibbli li joriġinaw mill-Istati 
Membri, skont l-Artikolu 7 tal-
Konvenzjoni dwar id-Diversitá Bijoloġika, 
sabiex tiġi stabbilita d-diversitá bijoloġika 
tagħhom. Barra minn hekk, għandhom 
iħeġġu pajjiżi terzi biex jipproduċu katalgi 
tar-riżorsi ġenetiċi tagħhom bil-għan li 
jtejbu t-trasparenza tal-aċċess tal-utent.

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) jiżguraw li, f'sitwazzjonijiet fejn ir-
riżorsi ġenetiċi u l-għarfien tradizzjonali 
assoċjat qed jiġu utilizzati illegalment, jew 
mhux f'konformità ma' kunsens infurmat 
minn qabel jew patti bi qbil reċiproku, 
dawk li għandhom il-kompetenza jagħtu 
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aċċess għar-riżorsi ġenetiċi jew li 
jiffirmaw patti bi qbil reċiproku huma 
intitolati jieħdu azzjoni sabiex jevitaw jew 
iwaqqfu tali utilizzazzjoni, inkluż permezz 
ta' inġunzjoni, u li jfittxu kumpens għal 
kull dannu li jirriżulta, kif ukoll, fejn 
xieraq, il-qbid tar-riżorsi ġenetiċi 
kkonċernati.   

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt dc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) jinkoraġġixxu lill-utenti u lill-
fornituri jidderieġu l-benefiċċji li 
jirriżultaw mill-utilizzazzjoni tar-riżorsi 
ġenetiċi lejn il-konservazzjoni tad-
diversità bijoloġika u l-użu sostenibbli tal-
komponenti tagħha.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt dd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dd) jappoġġaw il-kooperazzjoni reġjonali 
dwar il-qsim tal-benefiċċji b'rabta mar-
riżorsi ġenetiċi transkonfinali u l-għarfien 
tradizzjonali assoċjat.

Emenda 75
Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt de (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(de) ladarba l-fond li għandu jinħoloq 
skont il-Konvenzjoni dwar id-Diversitá 
Bijoloġika, jew kull fond ieħor stabbilit 
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għall-istess raġuni ikun daħal fis-seħħ, 
għandhom jagħmlu ħilithom biex 
jiżguraw li dawn il-fondi jipprovdu sorsi 
ta’ finanzjament għar-riċerka u l-
kompilazzjoni ta’ katalgi tar-riżorsi 
ġenetiċi. 

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid) - Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fond tal-Unjoni għall-Qsim tal-Benefiċċji

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid) – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'hekk qed jiġi stabbilit Fond tal-
Unjoni għall-Qsim tal-Benefiċċji.

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid) – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Fond għandu jirċievi dħul mill-
implimentazzjoni tal-Artikolu 4(1c).

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid) – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti ddelegati sabiex jiġu 
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stabbiliti proċeduri għall-
implimentazzjoni u l-operat tal-Fond tal-
Unjoni għall-Qsim tal-Benefiċċji għall-
finanzjament tal-konservazzjoni tal-
bijodiversità fil-livell dinji.

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid) – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Forum Konsultattiv

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid) – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li, fl-
implimentazzjoni tar-Regolament tkun 
żgurata parteċipazzjoni bilanċjata tar-
rappreżentanti tal-Istati Membri u l-
organizzazzjonijiet rilevanti tal-fornituri, 
l-assoċjazzjonijiet tal-utenti, l-
organizzazzjonijiet intergovernattivi, l-
organizzazzjonijiet nongovernattivi kif 
ukoll tar-rappreżentanti tal-komunitajiet 
indiġeni u lokali. Dawn il-partijiet 
għandhom jikkontribwixxu b'mod 
partikolari, lejn id-definizzjoni u r-rieżami 
tal-atti ddelegati skont l-Artikoli 4(5), 9(8) 
u 14a(3), u l-implimentazzjoni tal-
Artikoli 5, 7 u 8, u l-linji gwida eventwali 
għall-istabbiliment ta' patti bi qbil 
reċiproku. Dawn il-partijiet għandhom 
jiltaqgħu f'Forum Konsultattiv. Ir-regoli 
ta' proċedura tal-Forum għandhom jiġu 
stabbiliti mill-Kummissjoni.
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Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 16a (ġdid)
Id-Direttiva 2008/99/KE
Artikolu 3 - paragrafu ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16a. Il-punt sussegwenti għandu jiżdied 
mal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/99/KE, 
b'effett mill-...*:
'(ia) il-bijopiraterija.'
*ĠU: sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament.

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 16b (ġdid)
Id-Direttiva 2008/99/KE
Anness A – inċiż (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16b. L-inċiż sussegwenti għandu jiżdied 
ma' Anness A tad-Direttiva 2008/99/KE, 
b'effett mill-...*:
'– Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ...
dwar l-Aċċess għal Riżorsi Ġenetiċi u l-
Qsim Ġust u Ekwu ta' Benefiċċji li 
Jirriżultaw mill-Użu tagħhom fl-Unjoni.'
*ĠU: sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament.
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