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Emenda 77
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2 a) The European Union recognises the 
interdependence of all countries with 
regard to genetic resources for food and 
agriculture, as well as their special nature 
and importance for achieving food 
security worldwide and for the sustainable 
development of agriculture in the context 
of poverty alleviation and climate change 
and acknowledging the fundamental role 
of the International Treaty on Plant 
Genetic Resources for Food and 
Agriculture and the FAO Commission on 
Genetic Resources for Food and 
Agriculture in this regard.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The relevance for food security of genetic resources for food and agriculture and their 
relevance for adapting to climate change should be noted in the Regulation.

Emenda 78
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Hija prassi rikonoxxuta li jiġu 
skambjati r-riżorsi ġenetiċi kollha tal-
pjanti għall-ikel u l-agrikoltura għal 
skopijiet ta' riċerka, tnissil u taħriġ skont 
it-termini u l-kundizzjonijiet tal-Ftehim 
Standard dwar it-Trasferiment ta' 
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Materjal (SMTA) stabbilit fit-Trattat 
Internazzjonali dwar ir-Riżorsi Ġenetiċi 
tal-Pjanti għall-Ikel u l-Agrikoltura 
(ITPGRFA) kif determinat fil-
Memorandum ta' Qbil għall-istabbiliment 
tas-Sistema Integrata Ewropea tal-Bank 
Ġenetiku (AEGIS); b'konformità mal-
Artikolu 4.3 tal-Protokoll, huwa 
rikonoxxut li tali prassi tappoġġa, u 
mhijex kuntrarja għal, l-objettivi tal-
Konvenzjoni u tal-Protokoll.

Or. en

Emenda 79
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-kompetenza u r-responsabbiltà 
għall-implimentazzjoni prattika ta' miżuri 
biex jiġu salvgwardjati l-komunitajiet 
indiġeni u lokali f'arranġamenti ta' aċċess 
u qsim tal-benefiċċji jibqgħu tal-Istati 
Membri u l-qrati tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għarfien tradizzjonali huwa kompetenza tal-Istati Membri u m'għandux jiġi indirizzat fir-
Regolament.

Emenda 80
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Premessa 6
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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 jespandi b'mod sinifikanti r-regoli 
ġenerali tal-Konvenzjoni dwar l-aċċess u l-
qsim tal-benefiċċji monetarji u mhux 
monetarji għall-utilizzazzjoni u għal 
kwalunkwe kummerċjalizzazzjoni 
sussegwenti tar-riżorsi ġenetiċi u l-għarfien
tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-benefiċċji mhux monetarji għandhom tal-anqas jissemmew fil-paragrafi tal-premessi, billi 
huma parti mill-Protokoll ta' Nagoya (Artikolu 5). Iż-żieda ta' "kwalunkwe" qabel 
"kummerċjalizzazzjoni sussegwenti" sservi biex tindika li l-kummerċjalizzazzjoni mhijiex 
konkomitanza inevitabbli għall-utilizzazzjoni (u tabilħaqq hija ferm anqas komuni mill-
utilizzazzjoni mhux kummerċjali).

Emenda 81
Anna Rosbach

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

(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 jelabora aktar ir-regoli ġenerali 



AM\937380MT.doc PE513.008v01-006/71 AM\

MT

ġenerali tal-Konvenzjoni dwar l-aċċess u l-
qsim tal-benefiċċji għall-użu tar-riżorsi 
ġenetiċi u l-għarfien tradizzjonali assoċjat 
mar-riżorsi ġenetiċi.

tal-Konvenzjoni dwar l-aċċess u l-qsim tal-
benefiċċji għall-użu tar-riżorsi ġenetiċi u l-
għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 
ġenetiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif speċifikat ukoll fl-Artikolu 3 tal-Protokoll ta' Nagoya, il-Protokoll jimplimenta l-
Artikolu 15 tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (CBD) u għalhekk ma jistax 
jespandi r-regoli ġenerali inklużi f'dan l-Artikolu tas-CBD.

Emenda 82
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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, barra minn hekk, jagħti fid-
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.

Or. de

Emenda 83
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 6
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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 jelabora aktar 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.

Or. en

Emenda 84
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 jelabora aktar 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif speċifikat ukoll fl-Artikolu 3 tal-Protokoll ta' Nagoya, il-Protokoll jimplimenta l-
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Artikolu 15 tas-CBD u għalhekk ma jistax jespandi r-regoli ġenerali inklużi f'dak l-Artikolu.

Emenda 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-akkwist mhux awtorizzat ta' riżorsi 
ġenetiċi, jew l-utilizzazzjoni jew il-
kummerċjalizzazzjoni sussegwenti mhux 
awtorizzati ta' prodotti bbażati fuq tali 
riżorsi jew għarfien tradizzjonali assoċjat 
għandhom ikunu pprojbiti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-diliġenza dovuta li tistabbilixxi l-Kummissjoni trid tkun akkumpanjata minn projbizzjoni 
ġenerali fuq l-użu illegali ta' riżorsi ġenetiċi. Dan jaqleb l-oneru tal-provi, kif inhu diġà l-każ 
għall-injam illegali (Regolament (UE) Nru 995/2010) u għas-sajd IUU, u b'hekk jiffaċilita l-
proċess ġudizzjarju u l-infurzar mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti rispettivi.

Emenda 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Premessa 8b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) L-akkwist mhux awtorizzat ta' riżorsi 
ġenetiċi, jew l-utilizzazzjoni jew il-
kummerċjalizzazzjoni sussegwenti mhux 
awtorizzati ta' prodotti bbażati fuq tali 
riżorsi jew għarfien tradizzjonali assoċjat 
għandhom ikunu soġġetti għal 
sanzjonijiet penali skont id-
Direttiva 2008/99/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta' Novembru 2008 dwar il-protezzjoni 
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tal-ambjent permezz tal-liġi kriminali1.
__________________
1 ĠU L 328, 6.12.2008, p. 28

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-projbizzjoni għandha tiġi akkumpanjata minn sanzjonijiet li jkunu suffiċjentement ta' 
deterrent. Il-proposta tal-Kummissjoni tħalli dan kompletament għad-diskrezzjoni tal-Istati 
Membri; ma tipprevedix sanzjonijiet penali iżda biss multi, sospensjoni tal-attività u konfiska 
tar-riżorsi ġenetiċi.

Emenda 87
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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-użu ta' riżorsi 
ġenetiċi jirreferi għar-riċerka u l-iżvilupp 
tal-kompożizzjoni ġenetika jew bijokimika 
ta’ riżorsi ġenetiċi.

Or. de

Emenda 88
Maria do Céu Patrão Neves

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 

(11) Huwa importanti li jiġi ddefinit, skont 
il-Protokoll ta' Nagoya, li l-użu ta' riżorsi 
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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.

ġenetiċi jirreferi għar-riċerka u l-iżvilupp 
tal-kompożizzjoni ġenetika jew bijokimika 
ta' riżorsi ġenetiċi.

Or. en

Emenda 89
Pavel Poc

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' riżorsi ġenetiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni mhux ċara ta' "użu/utilizzazzjoni" kif imfissra fl-Artikolu 3(6) tiftaħ firxa 
perikoluża ta' interpretazzjonijiet. Id-definizzjoni ta' "utilizzazzjoni" mill-Protokoll ta' Nagoya 
għandha tintuża u għandu jiġi żgurat l-użu konsistenti tat-terminu. Din il-premessa għandha 
tirrifletti d-definizzjoni ta' "użu ta' riżorsi ġenetiċi" fl-Artikolu 3 tar-Regolament sabiex tiġi 
evitata interpretazzjoni qarrieqa u għall-konformità mad-definizzjoni ta' "utilizzazzjoni" 
stabbilita fl-Artikolu 2 tal-Protokoll ta' Nagoya.

Emenda 90
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Premessa 11
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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' riżorsi ġenetiċi.

Or. en

Emenda 91
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Attwalment ma hemmx definizzjoni 
internazzjonali miftiehma dwar "għarfien 
tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 
ġenetiċi" jew dwar "il-pussess" ta' dan l-
għarfien minn komunità indiġena u 
lokali. Definizzjonijiet internazzjonali ta’ 
dawk it-termini u l-kunċetti qed jiġu 
nnegozjati fil-Kumitat Intergovernattiv 
tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà 
Intellettwali. Għalhekk, sabiex tiġi 
żgurata l-flessibbiltà u ċ-ċertezza ġuridika 
għall-fornituri u l-utenti, dan ir-
Regolament għandu jagħmel referenza 
għal għarfien tradizzjonali assoċjat mar-
riżorsi ġenetiċi kif deskritt fil-ftehimiet 
tal-qsim tal-benefiċċji.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għarfien tradizzjonali huwa kompetenza tal-Istati Membri u m'għandux jiġi indirizzat fir-
Regolament.
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Emenda 92
Anna Rosbach

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 żgurata
implimentazzjoni effettiva tal-Protokoll ta' 
Nagoya, l-utenti kollha ta' riżorsi ġenetiċi 
għandhom jeżerċitaw id-diliġenza dovuta 
biex jiżguraw li r-riżorsi ġenetiċi 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 limitat fiż-żmien, 
konsistenti mat-tul ta' żmien meħtieġ għal 
innovazzjoni eventwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għarfien tradizzjonali huwa kompetenza tal-Istati Membri u m'għandux jiġi indirizzat fir-
Regolament.
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Emenda 93
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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 mhuwiex xieraq li l-utenti 
kollha 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 
għandu japplika biss fil-każ fejn tali 
utenti jaċċessaw u jużaw riżorsi ġenetiċi 
bl-istess mod 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 għandu jkun limitata 
fiż-żmien, konsistenti mat-tul ta' żmien 
meħtieġ għal innovazzjoni eventwali.

Or. de

Emenda 94
Esther de Lange
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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 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 
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. 
B'mod partikolari fil-każ ta' utenti 
sussegwenti, li għaligom l-obbligu ta' 
diliġenza dovuta għandu japplika biss fil-
każ li tali utenti jaċċessaw u jużaw riżorsi 
ġenetiċi fis-sura ta’ kif ikunu ġew 
aċċessati oriġinarjament mill-ewwel utent. 
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.

Or. en

Emenda 95
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 16



AM\937380MT.doc PE513.008v01-0015/71 AM\

MT

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' 
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.

(16) L-għażliet speċifiċi magħmula mill-
utenti dwar l-għodod u l-miżuri applikati 
għall-eżerċizzju tad-diliġenza dovuta 
għandhom ikunu appoġġati permezz tar-
rikonoxximent tal-aħjar prattiki. L-aħjar 
prassi żviluppati mill-utenti għandu 
jkollhom 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, kif ukoll ta' miżuri 
komplementari b'appoġġ għall-kodiċijiet 
ta' kondotta settorjali u għall-klawżoli 
dwar il-kuntratti standard. 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' 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.

Or. en

Emenda 96
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Premessa 17
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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 
ir-Regolament.

(17) L-utenti għandhom jiddikjaraw li 
eżerċitaw id-diliġenza dovuta f’punti 
identifikati fil-katina tal-attivitajiet. Punti 
xierqa għal dawn id-dikjarazzjonijiet huma 
l-għoti ta' fondi għar-riċerka, meta ssir 
applikazzjoni għal drittijiet ta' proprjetà 
intellettwali 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 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.

Or. en

Emenda 97
Pavel Poc

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 
jitwettaq minn kolletturi u kumpaniji 
privati, li spiss iservu skopijiet 
kummerċjali minn riċerkaturi jew kolletturi 
universitarji, u minn riċerkaturi 
akkademiċi jew istituzzjonijiet xjentifiċi li 
jservu skopijiet mhux kummerċjali . 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 
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terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li ssir differenzjazzjoni ċara bejn il-kolletturi pubbliċi u dawk privati/kummerċjali;
dawn tal-aħħar jitħallew barra mill-formolazzjoni oriġinali, għalkemm huma dawk 
b'involviment sinifikanti fl-utilizzazzjoni kummerċjali ta' riżorsi ġenetiċi.

Emenda 98
Gerben-Jan Gerbrandy

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 
jitwettaq kemm għal skopijiet 
kummerċjali u bi ħsieb kummerċjali minn 
kumpaniji b'kompetenza speċifika fil-
qasam tal-esplorazzjoni, il-ħsad u l-
estrazzjoni, kif ukoll 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, kemm 
kummerċjalment kif ukoll mhux 
kummerċjalment .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm diversi eżempji, skont TRAFFIC, ta' kumpaniji (Ewropej) involuti fir-riċerka u l-
iżvilupp, inklużi s-setturi tal-ikel, tal-fwejjaħ u tal-farmaċewtika, direttament jew permezz ta' 
intermedjarji li jaħdmu f'pajjiżi fornituri li jipprovdu skopijiet kummerċjali għall-ġbir ta' 
riżorsi ġenetiċi mis-selvaġġ.
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Emenda 99
Kriton Arsenis

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 tat-termini miftiehma 
b'mod reċiproku għall-aċċess inizjali 
relevanti għat-trasferiment lil partijiet 
terzi jkunu rispettati mill-partijiet kollha 
involuti. F'dan ir-rigward, l-utilizzazzjoni 
jew il-kummerċjalizzazzjoni sussegwenti 
tirrikjedi wkoll kunsens infurmat minn 
qabel u termini miftiehma b'mod 
reċiproku.

Or. en

Emenda 100
Pavel Poc

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 

(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 reġistrati tal-
Unjoni. Dan ikun jiżgura li l-kollezzjonijiet 
inklużi fir-reġistru tal-kollezzjonijiet 
reġistrati tal-Unjoni effettivament 
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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.

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 reġistrati 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 reġistrata 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi "ta' fiduċja" huwa terminu tqil ħafna, terminu aktar newtrali bħal "reġistrat" ikun 
preferibbli.

Emenda 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandhom jivverifikaw jekk l-
utenti jikkonformawx mal-obbligi 
tagħhom. F’dak il-kuntest, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jaċċettaw ċertifikati 
tal-konformità rikonoxxuti 
internazzjonalment bħala evidenza li r-
riżorsi ġenetiċi koperti ġew akkwistati 
legalment u li kienu stabbiliti patti bi qbil 

(20) L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandhom jivverifikaw jekk l-
utenti jikkonformawx mal-obbligi 
tagħhom. F’dak il-kuntest, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jaċċettaw ċertifikati 
tal-konformità rikonoxxuti 
internazzjonalment bħala evidenza li r-
riżorsi ġenetiċi koperti ġew akkwistati 
legalment u li kienu stabbiliti patti bi qbil 
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reciproku. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom iżommu wkoll reġistri tal-
ispezzjonijiet imwettqa u l-informazzjoni 
rilevanti għandha ssir disponibbli 
f'konformità mad-Direttiva 2003/4/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
28 ta' Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku 
għat-tagħrif ambjentali.

reciproku. Meta ċertifikat internazzjonali 
ma jkunx disponibbli, forom oħra 
legalment aċċettabbli ta' konformità 
għandhom jitqiesu bħala evidenza li r-
riżorsi ġenetiċi koperti ġew akkwistati 
legalment u li ġew stabbiliti termini 
miftiehma b'mod reċiproku. L-awtoritajiet 
kompetenti għandhom iżommu wkoll 
reġistri tal-ispezzjonijiet imwettqa u l-
informazzjoni rilevanti għandha ssir 
disponibbli f'konformità mad-
Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
28 ta' Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku 
għat-tagħrif ambjentali.

Or. en

Emenda 102
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Il-prinċipju tal-qsim tal-benefiċċji, 
kif stabbilit fl-Artikolu 10 tal-Protokoll ta' 
Nagoya, għandu jkun implimentat mill-
Unjoni sakemm jitwaqqaf mekkaniżmu 
multilaterali globali kif previst fil-
Protokoll. Sakemm jidħol fis-seħħ il-
mekkaniżmu multilaterali ta' qsim tal-
benefiċċji, għandu jitwaqqaf fond tal-
Unjoni għall-qsim tal-benefiċċji biex 
jiġbor il-kontribuzzjonijiet tal-qsim tal-
benefiċċji u jidderiġihom lejn il-
konservazzjoni tad-diversità bijoloġika fuq 
livell globali. Għal dak il-għan, is-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward ta' kriterji u regoli dettaljati 
għall-qsim tal-benefiċċji f'sitwazzjonijiet 
fejn ir-riżorsi ġenetiċi joriġinaw minn 
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inħawi lil hinn mill-ġurisdizzjoni tal-Istati 
Membri, jew il-pajjiż ta' oriġini ta' dawn 
ir-riżorsi ma jkunx jista' jiġi stabbilit, jew 
ma jkunx possibbli li jingħata jew jinkiseb 
kunsens infurmat minn qabel. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, anke fil-livell 
ta' esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qed 
tħejji u tfassal l-atti delegati, għandha 
tiżgura trażmissjoni simultanja, f'waqtha 
u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 103
Anna Rosbach

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
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 

(28) L-għanijiet ta' dan ir-Regolament 
huma li jiġi minimizzat ir-riskju li fl-
Unjoni jintużaw illegalment riżorsi 
ġenetiċi, u li jiġi sostnut il-qsim ġust u 
ekwu tal-benefiċċji li jirriżultaw mill-użu 
ta' 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 
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.
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jinkisbu l-għanijiet tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għarfien tradizzjonali huwa kompetenza tal-Istati Membri u m'għandux jiġi indirizzat fir-
Regolament.

Emenda 104
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 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 il-konformità mal-aċċess u l-
qsim tal-benefiċċji għar-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).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Protokoll ta' Nagoya għandu żewġ pilastri: il-pilastru tal-aċċess u l-pilastru tal-konformità 
tal-utent. L-iskop ta' dan ir-Regolament, madankollu, mhuwiex l-aċċess u l-qsim tal-
benefiċċji, iżda pjuttost kif l-utenti se jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet relevanti stipulati 
fil-Protokoll ta' Nagoya.

Emenda 105
Maria do Céu Patrão Neves

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 mal-aċċess u l-
qsim tal-benefiċċji għar-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).

Or. en

Emenda 106
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 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 il-konformità mal-aċċess u l-
qsim tal-benefiċċji għar-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).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Protokoll ta' Nagoya għandu żewġ pilastri: il-pilastru tal-aċċess u l-pilastru tal-konformità
tal-utent, kif stipulat ukoll fil-memorandum spjegattiv tal-proposta tal-Kummissjoni. L-iskop 
ta' dan ir-Regolament, madankollu, mhuwiex l-aċċess u l-qsim tal-benefiċċji, iżda pjuttost kif 
l-utenti se jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet relevanti stipulati fil-Protokoll ta' Nagoya.
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Emenda 107
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 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 il-konformità mal-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).

Or. de

Emenda 108
Anna Rosbach

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 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għarfien tradizzjonali huwa kompetenza tal-Istati Membri u m'għandux jiġi indirizzat fir-
Regolament.
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Emenda 109
Kriton Arsenis

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 u għall-għarfien tradizzjonali 
assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi li jiġu 
aċċessati jew utilizzati fil-ġurisdizzjoni jew 
barra l-ġurisdizzjoni tal-pajjiżi ta' oriġini
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 applikazzjonijiet u 
kummerċjalizzazzjoni sussegwenti .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa fatt li kwantitajiet enormi ta' riżorsi ġenetiċi huma disponibbli barra l-ġurisdizzjoni tal-
pajjiiżi ta' oriġini tagħhom fil-forma ta' komoditajiet li jiġu nnegozjati liberament.
Madankollu, l-iskop maħsub tal-esportazzjoni ta' dawn ir-riżorsi ġenetiċi huwa l-kummerċ 
tal-komoditajiet pjuttost milli l-utilizzazzjoni tagħhom bħala riżorsi ġenetiċi. Għalhekk, huwa 
essenzjali li jkun żgurat li l-utilizzazzjoni u l-qsim tal-benefiċċji tar-riżorsi ġenetiċi aċċessati 
barra l-ġurisdizzjoni tal-pajiż ta' oriġini tagħhom jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament.

Emenda 110
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament ma għandux japplika 
għal riżorsi ġenetiċi li l-aċċess u l-qsim tal-
benefiċċji tagħhom huwa rregolat minn xi 

Dan ir-Regolament ma għandux japplika 
għal riżorsi ġenetiċi li l-aċċess u l-qsim tal-
benefiċċji tagħhom huwa rregolat minn 
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strument internazzjonali speċjalizzat li l-
Unjoni hija Parti fih.

strumenti internazzjonali speċjalizzati li l-
Unjoni hija Parti fihom.

Or. de

Emenda 111
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dan ir-Regolament ma għandux japplika 
għal riżorsi ġenetiċi li l-aċċess u l-qsim tal-
benefiċċji tagħhom huwa rregolat minn xi 
strument internazzjonali speċjalizzat li l-
Unjoni hija Parti fih.

Dan ir-Regolament ma għandux japplika 
għal riżorsi ġenetiċi minn pajjiżi li 
mhumiex firmatarji tal-Protokoll ta' 
Nagoya u li  m'għandhom ebda liġi ta' 
aċċess b'konformità mar-rekwiżiti tal-
Protokoll ta' Nagoya fis-seħħ. Dan ir-
Regolament ma għandux japplika wkoll 
għar-riżorsi ġenetiċi li huma disponibbli
bħala komoditajiet, jew li l-aċċess u l-qsim 
tal-benefiċċji tagħhom huwa rregolat minn 
xi strument internazzjonali speċjalizzat li l-
Unjoni hija Parti fih. Għanha tingħata 
kunsiderazzjoni xierqa lil ħidma jew 
prattiki attwali utli u relevanti ta' 
organizzazzjonijiet internazzjonali oħra, 
sakemm jappoġġaw, u ma jkunux 
kuntrarju għal, l-objettivi tal-Konvenzjoni 
u ta' dan il-Protokoll.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għandu jiġi ċċarat, speċjalment fir-rigward 
tal-istatus tal-komoditajiet: il-komoditajiet li huma disponibbli fil-kanali normali tal-kummerċ 
bla ebda restrizzjoni għandhom jibqgħu jkunu disponibbli mingħajr restrizzjonijiet u għalhekk 
għandhom ikun espliċitament esklużi mill-abbozz ta' regolament. Barra minn hekk, it-tieni 
paragrafu tal-Artikolu 2 tal-abbozz ta' regolament għandu jiġi estiż sabiex ikopri wkoll 
kwalunkwe ħidma jew prattika attwali kif deskritt fl-Artikolu 4.3 tal-Protokoll ta' Nagoya.
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Emenda 112
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minħabba n-natura speċjali tad-diversità 
bijoloġika fl-agrikoltura, il-karatteristiċi 
tipiċi tagħha u l-problemi tagħha, li 
jitolbu soluzzjonijiet speċjali, dan ir-
Regolament ma japplikax għal riżorsi 
ġenetiċi għall-ikel u l-agrikoltura, 
sakemm dawn jagħmlu parti mill-qasam 
ta’ applikazzjoni ta’ strumenti 
speċjalizzati attwali jew futuri skont l-
Artikoli 4, 8c, 19 u 20 tal-Protokoll ta’ 
Nagoya.

Or. de

Emenda 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Definizzjoni ta' katalgu: katalgi 
ġenetiċi huma magħmula minn individwi 
li jappartjenu għal ċerti speċijiet. Il-punti 
ta' importanza li jmiss huma l-
popolazzjonijiet lokali (razez lokali, 
ekotipi, endemiżmi, varjetajiet jew anke 
sottospeċijiet). Il-katalgi ġenetiċi, bħat-
traċċabilità, jirrikjedu metodu mhux 
preġudikat ta' barcoding li għandu jkun 
ibbażat fuq teknoloġiji ta' sekwenzjar tad-
DNA.

Or. en
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Emenda 114
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) "kummerċjalizzazzjoni" tfisser l-
ewwel darba li prodott ikun disponibbli 
fis-suq Komunitarju;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tinħtieġ ċarezza legali fir-rigward tat-terminu "kummerċjalizzazzjoni"; id-definizzjoni 
proposta hija konformi mad-definizzjoni ta' "tqegħid fis-suq" f'diversi biċċiet ta' leġiżlazzjoni 
tal-UE, bħar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 dwar il-Prodotti Kożmetiċi u l-proposti għal 
regolamenti dwar is-Sikurezza tal-Prodotti għall-Konsumatur u s-Sorveljanza tas-Suq tal-
Prodotti, rispettivament.

Emenda 115
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Il-kunċett ta' traċċabilità: l-elementi 
ġenetiċi jridu jiġu definiti fil-livell 
molekolari b'riżoluzzjoni biżżejjed biex 
tkun tista' ssir l-identifikazzjoni 
inekwivokabbli tal-oriġini u d-destin 
tagħhom. Għalkemm protokoll ta' 
traċċabilità jeħtieġ sekwenza xierqa ta' 
avvenimenti jew użu għal kwalunkwe 
element, it-traċċabilità ta' kwalunkwe 
entità ġenetika teħtieġ il-fingerprinting 
tagħha fil-livell tad-DNA.

Or. en
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Emenda 116
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) "aċċess" tfisser l-akkwist ta' riżorsi 
ġenetiċi jew ta' għarfien tradizzjonali 
assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi f'Parti għall-
Protokoll ta' Nagoya skont il-leġiżlazzjoni 
jew ir-rekwiżiti regolatorji interni 
applikabbli dwar l-aċċess u l-qsim tal-
benefiċċji ta' dik il-Parti.

(4) "aċċess" tfisser l-akkwist ta' riżorsi 
ġenetiċi f'Parti għall-Protokoll ta' Nagoya 
skont il-leġiżlazzjoni jew ir-rekwiżiti 
regolatorji interni applikabbli dwar l-aċċess 
u l-qsim tal-benefiċċji ta' dik il-Parti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għarfien tradizzjonali huwa kompetenza tal-Istati Membri u m'għandux jiġi indirizzat fir-
Regolament.

Emenda 117
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 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 tuża riżorsi ġenetiċi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għarfien tradizzjonali huwa kompetenza tal-Istati Membri u m'għandux jiġi indirizzat fir-
Regolament.

Emenda 118
Anna Rosbach
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) "patti bi qbil reciproku" tfisser 
arranġament kuntrattwali konkluż bejn 
fornitur ta' riżorsi ġenetiċi jew ta' għarfien 
tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi
u utent ta' dawn ir-riżorsi jew l-għarfien, li 
jistabbilixxi kondizzjonijiet speċifiċi għall-
qsim ġust u ekwu ta' benefiċċji li 
jirriżultaw minn dan l-użu, u li jista' 
jinkludi wkoll kundizzjonijiet u t-termini 
ulterjuri għall-użu ta’ dawn ir-riżorsi jew l-
għarfien;

(7) "patti bi qbil reciproku" tfisser 
arranġament kuntrattwali konkluż bejn 
fornitur ta' riżorsi ġenetiċi u utent ta' dawn 
ir-riżorsi jew l-għarfien, li jistabbilixxi 
kondizzjonijiet speċifiċi għall-qsim ġust u 
ekwu ta' benefiċċji li jirriżultaw minn dan 
l-użu, u li jista' jinkludi wkoll 
kundizzjonijiet u t-termini ulterjuri għall-
użu ta’ dawn ir-riżorsi jew l-għarfien;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għarfien tradizzjonali huwa kompetenza tal-Istati Membri u m'għandux jiġi indirizzat fir-
Regolament.

Emenda 119
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) "għarfien tradizzjonali assoċjat mar-
riżorsi ġenetiċi" tfisser l-għarfien 
tradizzjonali li jkollha komunità indiġena 
jew lokali li jkun rilevanti għall-użu tar-
riżorsi ġenetiċi u li huwa deskritti bħala 
tali fit-patti bi qbil reciproku li japplikaw 
għall-użu tar-riżorsi ġenetiċi;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għarfien tradizzjonali huwa kompetenza tal-Istati Membri u m'għandux jiġi indirizzat fir-
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Regolament.

Emenda 120
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) "riżorsi ġenetiċi miksuba 
illegalment" tfisser riżorsi ġenetiċi u 
għarfien tradizzjonali assoċjati ma' riżorsi 
ġenetiċi miksuba bi ksur tal-leġiżlazzjoni 
internazzjonali u nazzjonali applikabbli 
jew tar-rekwiżiti regolatorji dwar l-aċċess 
u l-qsim tal-benefiċċji fil-pajjiż ta' oriġini, 
jew tal-liġijiet, il-protokolli u l-proċeduri 
konswetudinarji applikabbli tal-
komunitajiet indiġeni u lokali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni hija konformi mal-Artikolu 12 tal-Protokoll ta' Nagoya. Kunsens informat 
minn qabel validu għall-aċċess għal għarfien tradizzjonali ma jistax jinkiseb bi ksur tal-
liġijiet, il-protokolli u l-proċeduri konswetudinarji tal-popli indiġeni u tal-komunitajiet lokali 
li jridu jitqiesu mill-awtoritajiet nazzjonali fl-implimentazzjoni tal-Protokoll.

Emenda 121
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 8b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) "bijopiraterija" tfisser l-
utilizzazzjoni, jew il-kummerċjalizzazzjoni 
sussegwenti, ta' riżorsi ġenetiċi miksuba 
illegalment jew ta' prodotti derivati minn 
dawn ir-riżorsi jew għarfien tradizzjonali 
assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi;
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Or. en

Emenda 122
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) "komodità" tfisser, għall-finijiet ta' 
dan ir-Regolament, riżorsa ġenetika 
nnegozjata liberament bħala prodott 
kummerċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi kkompletata l-Emenda 1 (Artikolu 2), li tikkjarifika li l-komoditajiet li huma 
disponibbli fil-kanali normali tan-negozju mingħajr ebda restrizzjoni għandhom jibqgħu 
jkunu disponibbli mingħajr restrizzjonijiet u għalhekk għandhom jiġu esklużi espliċitament 
mill-abbozz ta' regolament, nipproponu ż-żieda ta' definizzjoni ta' "komoditajiet".

Emenda 123
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 12b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) "riċerka u żvilupp" tfisser l-
investigazzjoni u l-istudju tal-għamla 
ġenetika jew bijokimika tar-riżorsi 
ġenetiċi sabiex jiġu stabbiliti l-fatti u 
jintlaħqu konklużjonijiet, inkluż il-
ħolqien ta' innovazzjonijiet u 
applikazzjonijiet prattiċi. Dan ma jkoprix 
xi ħidma xjentifika mwettqa għal 
konformità mar-rekwiżiti regolatorji tas-
saħħa u s-sikurezza.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' "riċerka u żvilupp" għandha tintuża fil-kuntest tal-Protokoll ta' Nagoya.
Madankollu, tinħtieġ sentenza addizzjonali sabiex tiġi evitata kull miżinterpretazzjoni 
potenzjali tad-definizzjoni jew konfużjoni ma' testijiet jew studji mwettqa biex jiġu ssodisfati 
r-rekwiżiti regolatorji marbuta mas-saħħa u s-sikurezza.

Emenda 124
Anna Rosbach

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 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għarfien tradizzjonali huwa kompetenza tal-Istati Membri u m'għandux jiġi indirizzat fir-
Regolament.

Emenda 125
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Riżorsi ġenetiċi miksuba illegalment 
għandhom jiġu pprojbiti fl-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta' diliġenza dovuta li tistabbilixxi l-Kummissjoni trid tkun akkumpanjata minn 
projbizzjoni ġenerali fuq l-użu illegali ta' riżorsi ġenetiċi. Dan jaqleb l-oneru tal-provi, kif 
inhu diġà l-każ għall-injam illegali (Regolament (UE) Nru 95/2010) u għas-sajd IUU, u 
b'hekk jiffaċilita l-proċess ġudizzjarju u l-infurzar mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
rispettivi.

Emenda 126
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-obbligu tad-diliġenza msemmi fil-
paragrafu 1 ma japplikax għal użi 
ulterjuri ta’ prodott żviluppat minn riżors 
oriġinali (pereżempju għal speċi ta’ 
pjanta), sakemm il-prodott ikun riżors 
ġenetiku li jista’ jintuża.

Or. de

Emenda 127
Kriton Arsenis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-każ tar-riżorsi ġenetiċi li joriġinaw 
minn inħawi lil hinn mill-ġurisdizzjonijiet 
nazzjonali, jew fejn il-pajjiż tal-oriġini ma 
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jkunx jista' 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-qsim tal-benefiċċji 
tal-Unjoni ddedikat għall-ħarsien tad-
diversità bijoloġika, sakemm jitwaqqaf 
mekkaniżmu multilaterali globali tal-qsim 
tal-benefiċċji, skont l-Artikolu 10 tal-
Protokoll ta' Nagoya.

Or. en

Emenda 128
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) id-data u l-post tal-aċċess tar-riżorsi 
ġenetiċi u l-għarfien tradizzjonali assoċjat 
ma' dawn ir-riżorsi;

(1) id-data u l-post tal-aċċess tar-riżorsi 
ġenetiċi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għarfien tradizzjonali huwa kompetenza tal-Istati Membri u m'għandux jiġi indirizzat fir-
Regolament.

Emenda 129
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Iċ-ċertifikat ta' konformità 
rikonoxxut internazzjonalment, fil-każ 
tar-riżorsi ġenetiċi miksuba minn Partijiet 
għall-Protokoll ta' Nagoya li għandhom 
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aċċess irregolat għar-riżorsi ġenetiċi 
tagħhom b'konformità mal-Artikolu 6 tal-
Protokoll ta' Nagoya, jew,

Or. en

Emenda 130
Anna Rosbach

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) id-deskrizzjoni tar-riżorsi ġenetiċi jew 
l-għarfien tradizzjonali assoċjat ma' dawn 
ir-riżorsi użati, inkluż identifikaturi uniċi 
disponibbli;

(2) id-deskrizzjoni tar-riżorsi ġenetiċi użati, 
inklużi identifikaturi uniċi disponibbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għarfien tradizzjonali huwa kompetenza tal-Istati Membri u m'għandux jiġi indirizzat fir-
Regolament.

Emenda 131
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Esther de 
Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a – punt 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;

Or. de
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Emenda 132
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a – punt 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;

Or. de

Emenda 133
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a – punt 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;

Or. en

Emenda 134
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a – punt 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;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu "permess" huwa t-terminolġija użata fil-Protokoll ta' Nagoya kif ukoll fir-
Regolament innifsu kollu. Għalhekk, huwa opportun li t-terminoloġija tiġi armonizzata sabiex 
tiġi evitata konfużjoni.
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Emenda 135
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a – punt 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;

Or. en

Emenda 136
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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.

Or. de

Emenda 137
Anna Rosbach

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 

4. L-utenti li jakkwistaw riżorsi ġenetiċi 
minn kollezzjoni elenkata fir-reġistru ta' 
kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-Unjoni 
msemmi fl-Artikolu 5(1) għandhom 
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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.

jitqiesu li eżerċitaw id-diliġenza dovuta fir-
rigward tat-tfittix ta' informazzjoni 
rilevanti għall-aċċess għar-riżorsi ġenetiċi 
u l-qsim tal-benefiċċji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għarfien tradizzjonali huwa kompetenza tal-Istati Membri u m'għandux jiġi indirizzat fir-
Regolament.

Emenda 138
Pavel Poc

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 jakkwistaw riżorsi ġenetiċi 
minn kollezzjoni elenkata fir-reġistru ta' 
kollezzjonijiet 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta għat-terminu "Kollezzjonijiet Reġistrati tal-Unjoni" ssegwi emendi 
preċedenti kif propost fil-Premessa 19.

Emenda 139
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Esther de 
Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-obbligi msemmija fil-paragrafi 1 sa 
3 ta’ dan l-Artikolu għandhom japplikaw 
biss għall-utenti sussegwenti fil-każ li tali 
utenti jaċċessaw u jużaw riżorsi ġenetiċi 
bl-istess mod kif kienu ġew aċċessati 
oriġinarjament mill-ewwel utent.

Or. de

Emenda 140
Sophie Auconie

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Meta riżors ġenetiku jkun ġie 
inkorporat f’varjetà ta’ pjanta ġdida li 
tkun tpoġġiet fis-suq, ir-rekwiżiti stipulati 
fil-paragrafi 1 sa 3 m’għandhomx 
japplikaw għall-utenti ta’ dik il-varjetà ta’ 
pjanta ġdida.  Għaldaqstant jitneħħew l-
obbligi tal-ewwel utent li jinkorpora r-
riżors ġenetiku. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 4 ma jqisx ir-riċerka fil-qasam taż-żrieragħ. Meta tinħoloq varjetà ta’ pjanta 
ġdida, min ikabbarha juża riżorsi ġenetiċi (inklużi varjetajiet ta’ pjanti li diġà jkunu fis-suq) u 
għaldaqstant hu suġġett għal dan ir-regolament. Madankollu, minħabba li jkunu diġà saru l-
kontrolli li jaraw li min ikabbar il-pjanti ikun konformi mal-protokoll ta’ meta varjetà 
titpoġġa fis-suq, kull minn juża di il-varjetà għal skopijiet ta’ riċerka għandu jkun eżentat 
mir-rekwiżiti.  

Emenda 141
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 imħassar
Kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-Unjoni
1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u 
żżomm reġistru tal-Unjoni għall-
kollezzjonijiet ta' fiduċja. Dak ir-reġistru 
għandu jkun fuq l-Internet, aċċessibbli 
faċilment għall-utenti, u għandu jinkludi 
kollezzjonijiet ta' riżorsi ġenetiċi 
identifikati bħala li jissodisfaw il-kriterji 
tal-kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-Unjoni.
2. Kull Stat Membru għandu, fuq talba 
minn kollezzjoni fil-ġuriżdizzjoni tiegħu, 
jikkunsidra l-inklużjoni ta' din il-
kollezzjoni fir-reġistru tal-Unjoni ta' 
kollezzjonijiet ta' fiduċja. Wara li 
jivverifika li l-kollezzjoni tissodisfa l-
kriterji stabbiliti fil-paragrafu 3, l-Istat 
Membru għandu jinnotifika lill-
Kummissjoni mingħajr dewmien bl-isem, 
id-dettalji ta' kuntatt, u t-tip ta’ dik il-
kollezzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
mingħajr dewmien tinkludi l-
informazzjoni li tirċievi fir-reġistru ta' 
kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-Unjoni.
3. Sabiex kollezzjoni tiġi inkluża fir-
reġistru ta' kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-
Unjoni, sid il-kollezzjoni għandu juri l-
kapaċità tiegħu li:
(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;
(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 mar-rekwiżiti ġuridiċi 
applikabbli u, fejn rilevanti, skont patti bi 
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qbil reċiproku għall-qsim ġust u ekwu tal-
benefiċċji;
(c) iżommu rekords tal-kampjuni kollha 
ta' riżorsi ġenetiċi u informazzjoni 
relatata fornuti lil terzi persuni għall-użu 
tagħhom;
(d) jistabbilixxi jew juża identifikaturi 
uniċi għall-kampjuni ta' riżorsi ġenetiċi 
fornuti lil terzi persuni;
(e) juża għodod ta' traċċar u monitoraġġ 
xierqa għall-iskambju, ma' kollezzjonijiet 
oħra, ta’ kampjuni ta' riżorsi ġenetiċi u 
informazzjoni relatata.
4. 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 jinfurmaw 
lill-Kummissjoni mingħajr dewmien jekk 
xi kollezzjoni taħt il-ġurisdizzjoni 
tagħhom inkluża fir-reġistru tal-Unjoni 
ma tibqax tikkonforma mal-paragrafu 3.
5. Fejn ikun hemm evidenza li kollezzjoni 
inkluża fir-reġistru ta' kollezzjonijiet ta' 
fiduċja tal-Unjoni mhix qed tapplika l-
miżuri stabbiliti fil-paragrafu 3, l-Istat 
Membru konċernat għandu mingħajr 
dewmien jidentifika azzjonijiet ta’ rimedju 
fi djalogu ma' sid il-kollezzjoni 
konċernata.
Il-Kummissjoni għandha tneħħi 
kollezzjoni mir-reġistru ta' kollezzjonijiet 
ta' fiduċja tal-Unjoni meta, b’mod 
partikolari abbażi tal-informazzjoni 
pprovduta skont il-paragrafu 4, tkun 
iddeterminat li kollezzjoni inkluża fir-
reġistru ta' kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-
Unjoni jkollha diffikultajiet importanti 
jew persistenti biex tikkonforma mal-
paragrafu 3.
6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti ta’ implimentazzjoni 
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biex tistabbilixxi l-proċeduri għall-
implimentazzjoni tal-paragrafi 1 sa 5 ta' 
dan l-Artikolu. L-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 15(2).

Or. en

Emenda 142
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-Unjoni Kollezzjonijiet reġistrati tal-Unjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta għat-terminu "Kollezzjonijiet Reġistrati tal-Unjoni" ssegwi emendi 
preċedenti kif propost fil-Premessa 19.

Emenda 143
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u 
żżomm reġistru tal-Unjoni għall-
kollezzjonijiet ta' fiduċja. Dak ir-reġistru 
għandu jkun fuq l-Internet, aċċessibbli 
faċilment għall-utenti, u għandu jinkludi 
kollezzjonijiet ta' riżorsi ġenetiċi 
identifikati bħala li jissodisfaw il-kriterji 
tal-kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-Unjoni.

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u 
żżomm reġistru tal-Unjoni għall-
kollezzjonijiet. Dak ir-reġistru għandu jkun 
fuq l-Internet, aċċessibbli faċilment għall-
utenti, u għandu jinkludi kollezzjonijiet ta' 
riżorsi ġenetiċi identifikati bħala li 
jissodisfaw il-kriterji tal-kollezzjonijiet 
reġistrati tal-Unjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta għat-terminu "Kollezzjonijiet Reġistrati tal-Unjoni" ssegwi emendi 
preċedenti kif propost fil-Premessa 19.

Emenda 144
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu, fuq talba 
minn kollezzjoni fil-ġuriżdizzjoni tiegħu, 
jikkunsidra l-inklużjoni ta' din il-
kollezzjoni fir-reġistru tal-Unjoni ta' 
kollezzjonijiet ta' fiduċja. Wara li 
jivverifika li l-kollezzjoni tissodisfa l-
kriterji stabbiliti fil-paragrafu 3, l-Istat 
Membru għandu jinnotifika lill-
Kummissjoni mingħajr dewmien bl-isem, 
id-dettalji ta' kuntatt, u t-tip ta’ dik il-
kollezzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
mingħajr dewmien tinkludi l-informazzjoni 
li tirċievi fir-reġistru ta' kollezzjonijiet ta' 
fiduċja tal-Unjoni.

2. Kull Stat Membru għandu, fuq talba 
minn detentur ta' kollezzjoni fil-
ġurisdizzjoni tiegħu, jikkunsidra l-
inklużjoni ta' din il-kollezzjoni, jew ta' 
parti minnha, fir-reġistru tal-Unjoni ta' 
kollezzjonijiet. Wara li jivverifika li l-
kollezzjoni tissodisfa l-kriterji stabbiliti fil-
paragrafu 3, l-Istat Membru għandu 
jinnotifika lill-Kummissjoni mingħajr 
dewmien bl-isem, id-dettalji ta' kuntatt, u t-
tip ta’ dik il-kollezzjoni. Il-Kummissjoni 
għandha mingħajr dewmien tinkludi l-
informazzjoni li tirċievi fil-kollezzjonijiet 
reġistrati tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda proposta ta' "jew ta' parti minnha", tirrifletti l-fatt li parti żgħira ħafna biss mill-
kollezzjonijiet pubbliċi eżistenti tista' tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament għal 
Kollezzjonijiet ta' Fiduċja/Reġistrati tal-Unjoni. L-emenda proposta għat-terminu 
"Kollezzjonijiet Reġistrati tal-Unjoni" ssegwi emendi preċedenti kif propost fil-Premessa 19.

Emenda 145
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex kollezzjoni tiġi inkluża fir-
reġistru ta' kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-
Unjoni, sid il-kollezzjoni għandu juri l-
kapaċità tiegħu li:

3. Sabiex kollezzjoni tiġi inkluża fir-
reġistru ta' kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-
Unjoni, sid il-kollezzjoni għandu, fir-
rigward ta' kampjuni aċċessati skont l-
Artikolu 2 ta' dan ir-Regolament, juri l-
kapaċità tiegħu li:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bir-restrizzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 5 f'dan is-sens, ikunu biss il-kampjuni 
aċċessati wara d-dħul fis-seħħ tal-Protokoll ta' Nagoya li jissodisfaw id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 4(4).

Emenda 146
Pavel Poc

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 effettivament 
tapplika l-miżuri stabbiliti fil-paragrafu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta għat-terminu "Kollezzjonijiet Reġistrati tal-Unjoni" ssegwi emendi 
preċedenti kif propost fil-Premessa 19.

Emenda 147
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn ikun hemm evidenza li kollezzjoni 
inkluża fir-reġistru ta' kollezzjonijiet ta' 
fiduċja tal-Unjoni mhix qed tapplika l-
miżuri stabbiliti fil-paragrafu 3, l-Istat 
Membru konċernat għandu mingħajr 
dewmien jidentifika azzjonijiet ta’ rimedju 
fi djalogu ma' sid il-kollezzjoni konċernata.

Fejn ikun hemm evidenza li kollezzjoni 
inkluża fir-reġistru ta' kollezzjonijiet tal-
Unjoni mhix qed tapplika l-miżuri stabbiliti 
fil-paragrafu 3, l-Istat Membru konċernat 
għandu mingħajr dewmien jidentifika 
azzjonijiet ta’ rimedju fi djalogu ma' sid il-
kollezzjoni konċernata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta għat-terminu "Kollezzjonijiet Reġistrati tal-Unjoni" ssegwi emendi 
preċedenti kif propost fil-Premessa 19.

Emenda 148
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni għandha tneħħi 
kollezzjoni mir-reġistru ta' kollezzjonijiet 
ta' fiduċja tal-Unjoni meta, b’mod 
partikolari abbażi tal-informazzjoni 
pprovduta skont il-paragrafu 4, tkun 
iddeterminat li kollezzjoni inkluża fir-
reġistru ta' kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-
Unjoni jkollha diffikultajiet importanti jew 
persistenti biex tikkonforma mal-
paragrafu 3.

Il-Kummissjoni għandha tneħħi kollezzjoni 
mir-reġistru ta' kollezzjonijiet tal-Unjoni 
meta, b’mod partikolari abbażi tal-
informazzjoni pprovduta skont il-
paragrafu 4, tkun iddeterminat li 
kollezzjoni inkluża fir-reġistru ta' 
kollezzjonijiet tal-Unjoni jkollha 
diffikultajiet importanti jew persistenti biex 
tikkonforma mal-paragrafu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta għat-terminu "Kollezzjonijiet Reġistrati tal-Unjoni" ssegwi emendi 
preċedenti kif propost fil-Premessa 19.
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Emenda 149
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti ta’ implimentazzjoni 
biex tistabbilixxi l-proċeduri għall-
implimentazzjoni tal-paragrafi 1 sa 5 ta' 
dan l-Artikolu. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 15(2).

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni biex tistabbilixxi l-
proċeduri għall-implimentazzjoni tal-
paragrafi 1 sa 5 ta' dan l-Artikolu, kif ukoll 
biex tikkunsidra proċeduri għar-
reġistrazzjoni ta' kollezzjonijiet li jinsabu 
f'pajjiżi terzi li jissodisfaw il-kriterji għal 
Kollezzjonijiet ta' Fiduċja tal-Unjoni 
sabiex tappoġġa l-implimentazzjoni 
globali tal-Protokoll ta' Nagoya. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' 
eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 15(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal Kollezzjonijiet ta' Fiduċja għandha tinkludi mekkaniżmu li jippermetti lill-
Istati Membri u lill-Kummissjoni jikkunsidraw l-applikazzjoni possibbli ta' dan l-element għal 
kollezzjonijiet barra l-UE. Dan jirrifletti s-sħubijiet li jeżistu bejn kollezzjonijiet u jappoġġa l-
kooperazzjoni internazzjonali.

Emenda 150
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti ta’ implimentazzjoni 
biex tistabbilixxi l-proċeduri għall-
implimentazzjoni tal-paragrafi 1 sa 5 ta' 
dan l-Artikolu. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżaminazzjoni 

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti ta’ implimentazzjoni 
biex tistabbilixxi l-proċeduri għall-
implimentazzjoni tal-paragrafi 1 sa 5 ta' 
dan l-Artikolu, u biex tikkunsidra li 
tipproponi proċeduri għar-reġistrazzjoni 
ta' kollezzjonijiet li jinsabu f'pajjiżi terzi li 
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msemmija fl-Artikolu 15(2). jissodisfaw il-kriterji għal Kollezzjonijiet 
ta' Fiduċja tal-Unjoni sabiex tappoġġa l-
implimentazzjoni globali tal-Protokoll ta' 
Nagoya. Dawn l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta' eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 15(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tinftiehem kif inhi, iżda ġejja mir-Rappreżentanza Permanenti. Kellha żewġ 
emendi oħra wkoll, iżda dawk kien ikollhom l-effett li jeskludu s-settur sħiħ tal-agrikoltura. 
Dik żgur li mhijiex l-intenzjoni – partikolarment għaliex ma nistax inkun ċert dwar il-
konsegwenzi kollha li l-esklużjoni ta' settur hekk kbir jista' jkollha. Ikun aħjar jekk l-emendi 
jiġu inkorporati fil-proposti tal-Kunsill: jekk ikun meħtieġ, inknu nistgħu nappoġġawhom fit-
trilogu.

Emenda 151
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tinnomina punt 
ta' riferiment dwar l-aċċess u l-qsim tal-
benefiċċji, bir-responsabbiltà li jipprovdi 
informazzjoni lill-applikanti li jkunu qed 
ifittxu aċċess għal riżorsi ġenetiċi u 
għarfien tradizzjonali assoċjat ma' dawn 
ir-riżorsi fl-Unjoni u li jikkoordina mas-
Segretarjat tal-Konvenzjoni dwar id-
Diversità Bijoloġika.

3. Il-Kummissjoni għandha tinnomina punt 
ta' riferiment dwar l-aċċess u l-qsim tal-
benefiċċji, bir-responsabbiltà li jipprovdi 
informazzjoni lill-applikanti li jkunu qed 
ifittxu aċċess għal riżorsi ġenetiċi fl-Unjoni 
u li jikkoordina mas-Segretarjat tal-
Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għarfien tradizzjonali huwa kompetenza tal-Istati Membri u m'għandux jiġi indirizzat fir-
Regolament.
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Emenda 152
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-punt ta' riferiment innominat mill-
Kummissjoni fil-punt 3 għandu jiżgura 
konsultazzjoni mal-korpi relevanti tal-
Unjoni stabbiliti skont, u mal-awtoritajiet 
nazzjonali li jimplimentaw, ir-Regolament 
(KE) Nru 338/97.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi 
jkun regolat il-kummerċ fihom, huwa komunement magħruf bħala r-Regolament tal-UE dwar 
il-Kummerċ fl-Organiżmi Slavaġ. It-twaqqif ta' mekkaniżmu biex tkun żgurata koordinazzjoni 
effikaċi bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli mill-implimentazzjoni tas-CITES u l-
Protokoll ta' Nagoya huwa essenzjali biex jiġu indirizzati b'mod effiċjenti kemm il-kummerċ 
illegali kif ukoll dak insostenibbli.

Emenda 153
Anna Rosbach

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 dovuta skont l-
Artikolu 4.

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jitolbu lir-riċevituri kollha ta' 
fondi pubbliċi għar-riċerka li tinvolvi l-użu 
ta' riżorsi ġenetiċi li jiddikjaraw li se 
jeżerċitaw id-diliġenza dovuta skont l-
Artikolu 4.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-għarfien tradizzjonali huwa kompetenza tal-Istati Membri u m'għandux jiġi indirizzat fir-
Regolament.

Emenda 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 dovuta skont l-
Artikolu 4.

1. Ir-riċevituri kollha ta' fondi pubbliċi 
għar-riċerka li tinvolvi l-utilizzazzjoni ta' 
riżorsi ġenetiċi jew ta' għarfien 
tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi 
għandhom, meta jiġu approvati tali fondi,
jiddikjaraw lill-awtorità ta' finanzjament li 
se jissodisfaw jew li ssodisfaw l-obbligi 
tagħhom skont l-Artikolu 4.

Or. en

Emenda 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

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-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jirrikjedu lill-utenti li jitolbu 
approvazzjoni tas-suq għal prodott 
żviluppat permezz tal-użu ta' riżorsi 
ġenetiċi jew ta' għarfien tradizzjonali 
assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi, li 
jiddikjaraw u jipprovdu evidenza li jkunu 
ssodisfaw l-obbligi skont l-Artikolu 4. 
Għandhom jirrikjedu wkoll tali 
informazzjoni qabel ma l-prodott 
jitqiegħed fis-suq meta ma tkunx meħtieġa 
approvazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni.
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Or. en

Emenda 156
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

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 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. Din id-
dikjarazzjoni mhijiex meħtieġa jekk il-
pajjiż ta’ oriġini tar-riżors ġenetiku li 
jintuża ma jitlobx “Prior Informed 
Consent” u “Mutually Agreed Terms” 
skont l-Artikolu 6 tal-Protokoll ta’ 
Nagoya.

Or. de

Emenda 157
Anna Rosbach

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 

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 
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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.

għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodott 
żviluppat fuq il-bażi ta' riżorsi ġenetiċi, jew 
fil-waqt tal-kummerċjalizzazzjoni meta ma 
tkunx meħtieġa approvazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għarfien tradizzjonali huwa kompetenza tal-Istati Membri u m'għandux jiġi indirizzat fir-
Regolament.

Emenda 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

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
jittrażmettu lill-Mekkaniżmu taċ-Ċentru 
ta' Skmabju tal-Aċċess u l-Qsim tal-
Benefiċċji, lill-Kummissjoni u/jew lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
konċernat l-informazzjoni li jirċievu 
abbażi tal-paragrafi 1 u 2.

Or. en

Emenda 159
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pavel Poc

Proposta għal regolament
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 8 imħassar
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L-aħjar prassi
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.
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.
3. Assoċjazzjoni tal-utenti għandha 
tinforma lill-Kummissjoni bi kwalunkwe 
tibdil jew aġġornament li jsir fl-aħjar 
prassi rikonoxxut li għalih kienet ingħatat 
rikonoxximent skont il-paragrafu 2.
4. Jekk evidenza minn awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri jew sorsi 
oħra tindika każi ripetuti fejn utenti li 
jimplimentaw l-aħjar prassi ma 
jikkonformawx mal-obbligi tagħhom 
skont dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha teżamina fi djalogu mal-
assoċjazzjoni tal-utenti rilevanti jekk il-
każijiet ripetuti ta' nuqqas ta' konformità 
jindikawx defiċjenzi possibbli fl-aħjar 
prassi.
5. Il-Kummissjoni għandha tirtira r-
rikonoxximent tal-aħjar prassi, meta tkun 
iddeterminat li bidliet fl-aħjar prassi 
jikkompromettu l-ħila tal-utent li 
jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikoli 4 u 7, jew meta każijiet ripetuti ta' 
nuqqas ta' konformità mill-utenti 
jirrelataw ma’ defiċenzi fil-prattika.
6. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u 
żżomm aġġornat reġistru bbażat fuq l-
internet tal-aħjar prassi rikonoxxuti. Dak 
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ir-reġistru għandu jelenka f'taqsima 
waħda l-aħjar prassi rikonoxxuti mill-
Kummissjoni skont il-paragrafu 2 ta' dan 
l-Artikolu u juri f'taqsima oħra l-aħjar 
prassi adottati abbażi tal-Artikolu 20(2) 
tal-Protokoll ta' Nagoya.
7. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti ta’ implimentazzjoni 
biex tistabbilixxi l-proċeduri għall-
implimentazzjoni tal-paragrafi 1 sa 5 ta' 
dan l-Artikolu. L-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 15(2).

Or. en

Emenda 160
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

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.

imħassar

Or. en

Emenda 161
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger
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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, fejn il-
prinċipji l-aktar importanti tiegħu jiġu 
stabbiliti mill-Kummissjoni f’konformità 
mal-proċedura skont l-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.

Or. de

Emenda 162
Maria do Céu Patrão Neves

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 rieżaminat
perjodikament skont approċċ ibbażat fuq 
ir-riskju. Meta jiżviluppaw l-approċċ 
ibbażat fuq riskju, il-prinċipji 
fundamentali għandhom jiġu stabbiliti 
mill-Kummissjoni skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 15(2). Tali approċċ 
għandu jikkunsidra 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.

Or. en
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Emenda 163
Pavel Poc

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 rieżaminat
perjodikament skont approċċ ibbażat fuq 
ir-riskju li l-prinċipji ewlenin tiegħu 
għandhom jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 15(2). Tali approċċ 
għandu jikkunsidra 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati distorsjonijiet fis-suq fl-UE, l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju, jew tal-anqas 
il-prinċipji tiegħu, għandu jiġi żviluppat b'mod ċentralizzat mill-Kummissjoni.

Emenda 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela, Julie Girling

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 ta' utent
ma' dan ir-Regolament.
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Or. en

Emenda 165
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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:

Or. de

Emenda 166
Maria do Céu Patrão Neves

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:

Or. en

Emenda 167
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) spezzjonijiet fuq il-post, inklużi awditi 
fuq il-post;

(c) spezzjonijiet fuq il-post;

Or. de
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Emenda 168
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jaċċettaw ċertifikat tal-konformità 
rikonoxxut internazzjonalment bħala 
evidenza li r-riżors ġenetiku li jkopri kien 
aċċessat b'kunsens infurmat minn qabel u li 
jkunu ġew stabbiliti patti bi qbil reciproku, 
kif meħtieġ mil-leġiżlazzjoni jew mir-
rekwiżiti regolatorji interni dwar l-aċċess u 
l-qsim tal-benefiċċji tal-Parti għall-
Protokoll ta' Nagoya li jipprevedu kunsens 
infurmat minn qabel.

5. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jaċċettaw ċertifikat tal-konformità 
rikonoxxut internazzjonalment bħala 
evidenza li r-riżors ġenetiku li jkopri kien 
aċċessat b'kunsens infurmat minn qabel u li 
jkunu ġew stabbiliti patti bi qbil reciproku, 
kif meħtieġ mil-leġiżlazzjoni jew mir-
rekwiżiti regolatorji interni dwar l-aċċess u 
l-qsim tal-benefiċċji tal-Parti għall-
Protokoll ta' Nagoya li jipprevedu kunsens 
infurmat minn qabel. F'każ li ċertifikat 
rikonoxxut internazzjonalment ma jkunx 
disponibbli, forom oħra legalment 
aċċettabbli ta' konformità għandhom 
jitqiesu bħala evidenza biżżejjed li r-
riżorsi ġenetiċi koperti ġew akkwistati 
legalment u li ġew stabbiliti termini 
miftiehma b'mod reċiproku.

Or. en

Emenda 169
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Ir-regoli ta' implimentazzjoni 
jiddefinixxu salvagwardji proċedurali fir-
rigward tal-proċeduri skont l-Artikoli 7 
u 9 sa 11.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-prinġipju legali tal-proċess dovut u l-Protokoll ta' Nagoya, huwa essenzjali 
li s-salwagwardji proċedurali u l-proċessi, bħad-dritt li wieħed jinstema' jew id-dritt ta' 
appell kontra kwalunkwe deċiżjoni meħuda skont l-Artikoli 7 u 9 sa 11, biex jitħarsu d-
drittijiet ta' dawk li qed jiġu rregolati, jiġu stabbiliti mir-Regolament, speċjalment billi n-
nonkonformità se tkun sanzjonata b'penali effikaċi u dissważivi.

Emenda 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-utenti għandhom joffru kull għajnuna 
meħtieġa biex jiffaċilitaw it-twettiq tal-
ispezzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-aċċess 
għall-binjiet u l-preżentazzjoni ta' 
dokumenti jew rekords.

6. L-utenti għandhom joffru kull għajnuna 
meħtieġa biex jiffaċilitaw it-twettiq tal-
ispezzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 171
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, skont il-gravità tan-
nuqqasijiet misjuba, l-Istati Membri jistgħu 
jieħdu miżuri interim immedjati, inkluż 
fost l-oħrajn il-konfiska ta' riżorsi ġenetiċi 
akkwistati illegalment u sospensjoni ta' 
attivitajiet speċifiċi ta' użu.

Barra minn hekk, skont il-gravità tan-
nuqqasijiet misjuba, l-Istati Membri jistgħu 
jieħdu miżuri interim immedjati, inkluż 
fost l-oħrajn il-konfiska ta' riżorsi ġenetiċi 
akkwistati illegalment u sospensjoni ta' 
attivitajiet speċifiċi ta' użu. Dawn il-miżuri 
interim għandhom ikunu effikaċi, 
proporzjonati u dissważivi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kif stipulat fl-Artikolu 11(2), għandu jiġi ċċarat li l-prinċipju ta' sanzjonijiet effikaċi, 
proporzjonati u dissważivi għandu japplika wkoll għal miżuri interim.

Emenda 172
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, skont il-gravità tan-
nuqqasijiet misjuba, l-Istati Membri jistgħu 
jieħdu miżuri interim immedjati, inkluż 
fost l-oħrajn il-konfiska ta' riżorsi ġenetiċi 
akkwistati illegalment u sospensjoni ta' 
attivitajiet speċifiċi ta' użu.

Barra minn hekk, skont il-gravità tan-
nuqqasijiet misjuba, l-Istati Membri jistgħu 
jieħdu miżuri interim immedjati, inkluż 
fost l-oħrajn il-konfiska ta' riżorsi ġenetiċi 
akkwistati illegalment u sospensjoni ta' 
attivitajiet speċifiċi ta' użu. Tali miżuri 
interim għandhom ikunu effikaċi, 
proporzjonati u dissważivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif speċifikat ukoll fl-Artikolu 11(2) tal-proposta tal-Kummissjoni, għandu jiġi ċċarat li l-
prinċipju ta' sanzjonijiet effikaċi, proporzjonati u dissważivi għandu japplika wkoll għal 
miżuri interim.

Emenda 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, skont il-gravità tan-
nuqqasijiet misjuba, l-Istati Membri jistgħu 
jieħdu miżuri interim immedjati, inkluż 
fost l-oħrajn il-konfiska ta' riżorsi ġenetiċi 
akkwistati illegalment u sospensjoni ta' 
attivitajiet speċifiċi ta' użu.

Skont il-gravità tan-nuqqasijiet misjuba, l-
Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri interim 
immedjati xierqa, inkluż fost l-oħrajn il-
konfiska ta' riżorsi ġenetiċi akkwistati 
illegalment u sospensjoni ta' attivitajiet 
speċifiċi ta' użu.
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Or. en

Emenda 174
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jippermettu lill-partijiet jagħmlu 
allegazzjonijiet jew jappellaw kontra d-
deċiżjonijiet meħuda skont l-Artikoli 7 u 9 
f'każijiet ta' ksur allegat.

Or. en

Emenda 175
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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’ kontroll 
tagħhom għall-monitoraġġ tal-konformità 
tal-utenti ma’ dan ir-Regolament u dwar 
nuqqasijiet serji li jinstabu permezz tal-
ispezzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 9(4) u 
l-Artikolu 10(1) dwar it-tipi ta' penali 
imposti f'konformità mal-Artikolu 11, mal-
awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri 
oħra u mal-Kummissjoni.

Or. de

Emenda 176
Maria do Céu Patrão Neves
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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 
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.

Or. en

Emenda 177
Pavel Poc

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 
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun żgurata sistema armonizzata ta' spezzjonijiet fl-Unjoni Ewropea kollha, u sa fejn 
ikun possibbli ma' pajjiżi terzi, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jidħlu fi djalogu u 
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kooperazzjoni biex jiskambjaw l-aħjar prattiki rigward l-organizzazzjoni tal-ispezzjonijiet.

Emenda 178
Anna Rosbach

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għarfien tradizzjonali huwa kompetenza tal-Istati Membri u m'għandux jiġi indirizzat fir-
Regolament.

Emenda 179
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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. Stati 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.

Or. de
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Emenda 180
Maria do Céu Patrão Neves

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.

Or. en

Emenda 181
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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, 
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 sabiex f’każijiet 
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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 obbligu ulterjuri.

Or. de

Emenda 182
Maria do Céu Patrão Neves

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, 
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 obbligu ulterjuri.

Or. en

Emenda 183
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) joħolqu katalgu tar-riżorsi ġenetiċi 
disponibbli u oriġinali minn kull Stat 
Membru skont l-Artikolu 7 tal-
Konvenzjoni dwar il-Bijodiversità. L-
objettiv ikun li jkollna għarfien aħjar tal-
bijodiversità. Fl-istess waqt, jappoġġaw lil 
pajjiżi terzi fl-iżvilupp ta' katalgu tar-
riżorsi ġenetiċi tagħhom bl-għan li 
tittejjeb it-trasparenza fl-aċċess għar-
riżorsi ġenetiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ lil pajjiżi terzi jista' jkun assistenza teknika, kondiviżjoni tal-għarfien u fondi, jekk 
jitqies li jkunu meħtieġa.

Emenda 184
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) Jistinkaw biex, ġaladarba jiġi 
stabbilit il-fond taħt il-Konvenzjoni dwar 
il-Bijodiversità jew kwalunkwe fond ieħor 
li jinħoloq għal dan ir-rigward, tali fondi 
jipprovdu sors ta’ finanzjament għar-
riċerka u t-tħejjija tal-katalogi dwar ir-
riżorsi ġenetiċi.

Or. es

Emenda 185
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jappoġġaw l-iżvilupp u l-użu ta' għodod 
u sistemi ta' komunikazzjoni kosteffettivi 
b’sostenn għall-monitoraġġ u l-ittraċċar 
tal-użu ta' riżorsi ġenetiċi u għarfien 
tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi
mill-kollezzjonijiet u l-utenti;

(c) jappoġġaw l-iżvilupp u l-użu ta' għodod 
u sistemi ta' komunikazzjoni kosteffettivi 
b’sostenn għall-monitoraġġ u l-ittraċċar 
tal-użu ta' riżorsi ġenetiċi mill-
kollezzjonijiet u l-utenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għarfien tradizzjonali huwa kompetenza tal-Istati Membri u m'għandux jiġi indirizzat fir-
Regolament.

Emenda 186
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

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 ħames 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:

(a) il-konsegwenzi amministrattivi għal 
istituzzjonijiet pubbliċi tar-riċerka, 
intrapriżi żgħar jew medji u 
mikrointrapriżi;

(b) il-ħtieġa li tiġi rieżaminata l-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' 
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dan ir-Regolament li jikkonċernaw l-
għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 
ġenetiċi fid-dawl ta' żviluppi 
f'organizzazzjonijiet internazzjonali 
relevanti oħra, inkluża, inter alia, l-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà 
Intellettwali, sakemm ma jmorrux kontra 
l-objettivi ta' dan ir-Regolament, tal-
Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika 
u tal-Protokoll ta' Nagoya;
(c) il-ħtieġa għal aktar azzjoni tal-Unjoni 
dwar l-aċċess għal riżorsi ġenetiċi u 
għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 
ġenetiċi bl-għan tal-implimentazzjoni 
sħiħa tad-drittijiet tal-komunitajiet 
indiġeni u lokali skont l-Artikoli 5.2, 6.2, 
7 u 12 tal-Protokoll ta' Nagoya.

Or. en

Emenda 187
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

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 
istituzzjonijiet pubbliċi tar-riċerka, 
intrapriżi żgħar jew medji u 
mikrointrapriżi. Għandha wkoll 
tikkunsidra l-ħtieġa għal aktar azzjoni tal-
Unjoni dwar l-aċċess għal riżorsi ġenetiċi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-għarfien tradizzjonali huwa kompetenza tal-Istati Membri u m'għandux jiġi indirizzat fir-
Regolament.

Emenda 188
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

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 
ekonomiċi speċifiċi, istituzzjonijiet 
pubbliċi tar-riċerka, intrapriżi żgħar jew 
medji u mikrointrapriżi. Għandha wkoll 
tikkunsidra l-ħtieġa għal aktar azzjoni tal-
Unjoni dwar l-aċċess għal riżorsi ġenetiċi u 
għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 
ġenetiċi.

Or. de

Emenda 189
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

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 

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 
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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.

il-konsegwenzi amministrattivi għal setturi 
speċifiċi, istituzzjonijiet pubbliċi tar-
riċerka, intrapriżi żgħar jew medji u 
mikrointrapriżi. Għandha wkoll 
tikkunsidra l-ħtieġa għal aktar azzjoni tal-
Unjoni dwar l-aċċess għal riżorsi ġenetiċi u 
għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 
ġenetiċi.

Or. en

Emenda 190
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

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. Għandha wkoll 
tikkunsidra l-ħtieġa għal aktar azzjoni tal-
Unjoni dwar l-aċċess għal riżorsi ġenetiċi u 
għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 
ġenetiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-impatt tar-regolament jista' jvarja minn settur għal ieħor skont il-mod kif is-setturi 
differenti jaħdmu u jiżviluppaw maż-żmien, il-Kummissjoni għandha tkun meħtieġa wkoll 
tkejjel l-impatti fuq setturi speċifiċi. Barra minn hekk, skont l-Artikolu 8(c) tal-Protokoll ta' 
Nagoya, għandha tingħata kunsiderazzjoni speċjali mill-Partijiet lill-importanza tar-riżorsi 
ġenetiċi għall-ikel u l-agrikoltura meta jimplimentaw il-Protokoll fil-leġiżlazzjoni tagħhom.
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Emenda 191
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a
Emenda għad-Direttiva 2008/99/KE

Id-Direttiva 2008/99/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta' Novembru 2008 dwar il-protezzjoni 
tal-ambjent permezz tal-liġi kriminali1

għandha tiġi emendata, b'effett minn ...*, 
kif ġej:
(1) Il-punt li ġej jiżdied mal-Artikolu 3:
"(j) Riżorsi ġenetiċi miksuba illegalment"
(2) L-inċiż li ġej jiżdied mal-Anness A:
"-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-Utilizzazzjoni tagħhom fl-
Unjoni".
__________________
1 ĠU L 328, 6.12.2008, p. 28.
* ĠU: sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament.

Or. en


