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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

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

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2012)0576),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 192(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0322/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni motivata ppreżentata mis-Senat Franċiż, is-Senat Taljan u l-
Parlament Svediż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-
sussidjarjetà u proporzjonalità, li jiddikjaraw li l-abbozz ta’ att leġiżlattiv ma 
jikkonformax mal-prinċipju tas-sussidjarjetà,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-
20 ta’ Marzu 20131,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp u tal-Kumitat għas-Sajd (A7-
0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

                                               
1  ĠU C 0 tal-0.0.0000, p. 0.
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) L-għarfien tradizzjonali li għandhom il-
komunitajiet indiġeni u lokali jista' 
jipprovdi informazzjoni importanti li 
twassal għall-iskoperti xjentifiċi ta' 
karatteristiċi ġenetiċi jew bijokimiċi tar-
riżorsi ġenetiċi li potenzjalment ikunu ta' 
valur, inklużi l-għarfien, l-innovazzjoni u 
l-prattiki tal-komunitajiet indiġeni u 
lokali li jinkorporaw l-istili ta' ħajja 
tradizzjonali relevanti għall-
konservazzjoni u l-użu sostenibbli tad-
diversità bijoloġika. Id-drittijiet ta' dawn 
il-komunitajiet, kif stipulati fil-
Konvenzjoni Nru 169 tal-Organizzazzjoni 
Dinjija tax-Xogħol dwar il-Popli Indiġeni 
u Tribali u stipulati wkoll fid-
Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet 
tal-Popli Indiġeni adottata mill-Assemblea 
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Ġenerali tan-NU fl-2007, għandhom jiġu 
rrispettati u l-miżuri implimentattivi tal-
Unjoni għandhom jiffaċilitaw dan l-
objettiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konformi mal-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika u 
mal-leġiżlazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti. Il-komunitajiet indiġeni u lokali jikkontribwixxu 
bil-kbir għall-ħarsien tal-bijodiversità fuq il-post permezz tal-preservazzjoni u l-applikazzjoni 
ta' għarfien tradizzjonali u dan għandu jiġi rikonoxxut.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Huwa importanti li jiġi mfakkar li 
skont il-Konvenzjoni Ewropea dwar il-
Privattivi il-varjetajiet tal-pjanti u l-
annimali kif ukoll il-proċessi bijoloġiċi 
għall-produzzjoni tal-pjanti u l-annimali 
ma jistgħux jingħataw privattiva. Meta l-
invenzjonijiet ikunu bbażati fuq riżorsi 
ġenetiċi jew fuq komponenti ta' riżorsi 
ġenetiċi, l-applikazzjonijiet għal privattiva 
li tkopri, fost l-oħrajn, dawk ir-riżorsi, 
prodotti, inklużi derivattivi, u proċessi 
derivati mill-użu tal-bijoteknoloġija, jew 
għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 
ġenetiċi, għandhom jindikaw ir-riżorsi u 
l-oriġini tagħhom għandha tingħata lill-
awtoritajiet relevanti u trażmessa lill-
awtorità kompetenti. L-istess obbligu 
għandu japplika għad-drittijiet fuq 
varjetajiet ġodda ta' pjanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jitfakkar il-punt essenzjali tal-projbizzjoni tal-possibbiltà għal privattiva 
għall-materja ħajja stabbilit mill-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Privattivi. Għall-finijiet ta' 
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trasparenza u effiċjenza, u sabiex ikun jista' jkun hemm monitoraġġ aħjar, ir-referenzi għal 
riżorsi ġenetiċi u l-oriġini tagħhom għandhom jidhru fir-reġistrazzjonijiet tal-privattivi.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Ir-riżorsi ġenetiċi għandhom jitħarsu 
fuq il-post u jiġu użati b'modi sostenibbli 
u l-benefiċċji li joħorġu mill-użu tagħhom 
għandhom jinqasmu b'mod ġust u ekwu. 
Dan jikkontribwixxi għall-qirda tal-faqar 
u, għaldaqstant, għall-ilħuq tal-Għanijiet 
ta' Żvilupp għall-Millennju tan-
Nazzjonijiet Uniti, kif rikonoxxut mill-
preambolu tal-Protokoll ta' Nagoya dwar 
l-Aċċess għar-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"), adottat fid-
29 ta' Ottubru 2010 mill-Partijiet 
Kontraenti għall-Konvenzjoni. Bħala 
partijiet kontraenti għall-Konvenzjoni, l-
Unjoni u ħafna mill-Istati Membri tagħha 
ffirmaw il-Protokoll ta' Nagoya. Għandha 
tiġi appoġġjata l-kapaċità li b'mod effettiv 
jiġi implimentat dak il-Protokoll.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għandniex ninsew kemm mill-popolazzjoni tad-dinja hija direttament dipendenti fuq il-
bijodiversità bħala sors ta’ dħul. Il-konsegwenzi jekk ma jkollniex strateġija tajba għar-
riżorsi ġenetiċi fl-ifqar reġjuni tad-dinja jkunu qerrieda għall-abitanti. Il-Protokoll ta' 
Nagoya rrikonoxxa dan il-fatt u għandu għaldaqstant ikun implimentat sewwa.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Konvenzjoni tirrikonoxxi li l-istati 
għandhom drittijiet sovrani u l-awtorità li 
jiddeterminaw l-aċċess għar-riżorsi 
ġenetiċi li jinsabu fil-ġurisdizzjoni 
tagħhom. Il-Konvenzjoni timponi obbligu 
fuq il-Partijiet kollha li jiffaċilitaw l-aċċess 
għar-riżorsi ġenetiċi li fuqhom għandhom 
drittijiet sovrani. Tagħmel ukoll 
mandatorju għall-Partijiet kollha li jieħdu 
miżuri biex jaqsmu b'mod ġust u ekwu r-
riżultati tar-riċerka u l-iżvilupp u l-
benefiċċji li joħorġu mill-użu kummerċjali 
u użu ieħor ta' riżorsi ġenetiċi mal-Parti li 
tipprovdi dawn ir-riżorsi. Dan il-qsim 
għandu jkun fuq termini miftiehma b'mod 
reċiproku. Il-Konvenzjoni tindirizza wkoll 
l-aċċess u l-qsim tal-benefiċċji fir-rigward 
tal-għarfien, l-innovazzjonijiet u l-prassi 
rilevanti tal-komunitajiet indiġeni u lokali 
rilevanti għall-konservazzjoni u l-użu 
sostenibbli tad-diversità bijoloġika.

(5) Il-Konvenzjoni tirrikonoxxi li l-istati 
għandhom drittijiet sovrani u l-awtorità li 
jiddeterminaw l-aċċess għar-riżorsi 
ġenetiċi li jinsabu fil-ġurisdizzjoni 
tagħhom. Il-Konvenzjoni timponi obbligu 
fuq il-Partijiet kollha li jiffaċilitaw l-aċċess 
għar-riżorsi ġenetiċi, għall-użu li 
jirrispetta l-ambjent ta' Partijiet oħrajn, li 
fuqhom għandhom drittijiet sovrani. 
Tagħmel ukoll mandatorju għall-Partijiet 
kollha li jieħdu miżuri biex jaqsmu b'mod 
ġust u ekwu r-riżultati tar-riċerka u l-
iżvilupp u l-benefiċċji li joħorġu mill-użu 
kummerċjali u użu ieħor ta' riżorsi ġenetiċi 
mal-Parti li tipprovdi dawn ir-riżorsi. Dan 
il-qsim għandu jkun fuq termini miftiehma 
b'mod reċiproku. Il-Konvenzjoni tindirizza 
wkoll l-aċċess u l-qsim tal-benefiċċji fir-
rigward tal-għarfien, l-innovazzjonijiet u l-
prassi rilevanti tal-komunitajiet indiġeni u 
lokali rilevanti għall-konservazzjoni u l-
użu sostenibbli tad-diversità bijoloġika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda iġġib it-test konformi mal-Artikolu 15 tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità 
Bijoloġika.

Emenda 6

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 

(6) Il-Protokoll ta' Nagoya dwar l-Aċċess 
għal Riżorsi Ġenetiċi u l-Qsim Ġust u 
Ekwu ta' Benefiċċji li Jirriżultaw mill-Użu 
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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.

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 u l-
kummerċjalizzazzjoni sussegwenti tar-
riżorsi ġenetiċi u l-għarfien tradizzjonali 
assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-bijopiraterija, li tikkonsisti jew fil-
kisba mhux awtorizzata ta' riżorsi 
ġenetiċi, jew l-użu mhux awtorizzat jew il-
kummerċjalizzazzjoni sussegwenti ta' 
prodotti bbażati fuq dawn ir-riżorsi jew 
għarfien tradizzjonali assoċjat, għandha 
tiġi pprojbita u tkun suġġetta għal 
sanzjonijiet kriminali skont id-Direttiva 
2008/99 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar il-
protezzjoni tal-ambjent permezz tal-liġi 
kriminali1.
_______________
1 ĠU L 328, 6.12.2008, p. 28

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun effettiva, id-diliġenza dovuta jeħtieġ li tkun sostnuta mill-projbizzjoni tal-użu jew 
tal-kummerċjalizzazzjoni sussegwenti tar-riżorsi ġenetiċi miksuba illegalment. Id-Direttiva 
biex jitħares l-ambjent permezz tal-liġi kriminali għandha wkoll tiġi aġġornata sabiex tinkludi 
l-bijopiraterija bħala reat kriminali, jekk titwettaq b'intenzjoni jew b'negliġenza serja.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 8b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) Il-qafas maħluq b'dan ir-Regolament 
huwa meħtieġ ukoll sabiex tinżamm u 
tissaħħaħ il-fiduċja fost il-Partijiet 
kontraenti, il-komunitajiet indiġeni u 
lokali, kif ukoll il-gruppi ta' partijiet 
interessati involuti fl-aċċess u fil-qsim tal-
benefiċċji tar-riżorsi ġenetiċi.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-maġġoranza kbira tar-riżorsi ġenetiċi jinsabu fil-pajjiżi tan-Nofsinhar, fejn il-
popolazzjonijiet sikwit ikollhom rabta mill-qrib mal-bijodiversità. Regolament effiċjenti 
jsaħħaħ il-fiduċja tas-sħab esterni tagħna u għaldaqstant jiżgura aċċess sostenibbli għar-
riżorsi ġenetiċi għall-utenti Ewropej.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-medda kollha tal-attivitajiet ta' użu relatati mar-riżorsi ġenetiċi jkunu 
koperti skont l-impenji internazzjonali skont il-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika u l-
Protokoll ta' Nagoya.

Emenda 11

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 

(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 riżorsi ġenetiċi li ġew 
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aċċessat f'Parti għall-Protokoll ta' Nagoya. aċċessati f'Parti għall-Protokoll ta' Nagoya. 
Għandu jiġi mifhum li r-riċerka u l-
iżvilupp ifissru 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu "riċerka u żvilupp" kif mifhum fil-kuntest tal-Protokoll ta' Nagoya skont il-Gwida 
Spjegattiva tal-IUCN, huwa bbażat fuq id-definizzjonijiet tal-Oxford Dictionary u t-tifsira 
ordinarja tat-terminu, li hija applikabbli skont l-Artikolu 31(1) tal-Konvenzjoni ta' Vjenna 
dwar il-Liġi tat-Trattati.

Emenda 12

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.

(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.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Protokoll ta' Nagoya ma jillimitax l-għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi 
għat-termini maqbula reċiprokament.

Emenda 13

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 jkunu
ġew aċċessati f'konformità mar-rekwiżiti 
ġuridiċi applikabbli u biex jiżguraw li l-
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. 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 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
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Ġustifikazzjoni

Id-diliġenza dovuta, bħala s-sinsla ta' dan ir-regolament, m'għandhiex tiddgħajjef billi 
jiżdidulha speċifikazzjonijiet li effettivament jirrestrinġu u jdgħajfu l-kamp ta' applikazzjoni 
tagħha. Obbligu ta' diliġenza dovuta mdgħajjef imur kontra l-għan tal-Protokoll ta' Nagoya u 
għandu, għaldaqstant, jiġi evitat.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-aħjar prassi żviluppati mill-utenti 
għandhom ikollhom rwol importanti fl-
identifikazzjoni tal-miżuri tad-diliġenza 
dovuta li huma partikolarment adattati biex 
tintlaħaq konformità mas-sistema tal-
implimentazzjoni tal-Protokoll ta' Nagoya 
b’livell għoli ta’ ċertezza ġuridika u bi 
spejjeż baxxi. L-utenti għandhom ikunu 
jistgħu jibnu fuq il-kodiċijiet ta’ kondotta 
għall-aċċess u l-qsim tal-benefiċċji 
eżistenti u żviluppati għas-settur 
akkademiku u industriji differenti. L-
assoċjazzjonijiet tal-utenti għandhom ikunu 
jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni 
tiddetermina jekk taħlita speċifika ta' 
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-aħjar prassi żviluppati mill-utenti 
jew organizzazzjonijiet b'interess, u 
għarfien espert, fl-użu ta' riżorsi ġenetiċi 
u aċċess u qsim ta' benefiċċji, 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. 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 sakemm
ikunu konsistenti mal-Protokoll ta' 
Nagoya u ma' dan ir-Regolament. 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.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-atturi kollha relevanti għandhom ikunu jistgħu jipproponi l-"aqwa prassi". Dan huwa 
partikolarment il-każ għall-organizzazzjonijiet Tramuntana-Nofsinhar, ir-rappreżentanti tal-
komunitajiet indiġeni u lokali, l-organizzazzjonijiet għall-ħarsien tal-bijodiversità, u l-
organizzazzjonijiet tal-utenti, li diġà japplikaw il-prinċipju tal-qsim tal-benefiċċji u huma 
involuti direttament. L-għan ta' din l-emenda huwa li jitħeġġu l-aħjar prattiki ambizzjużi 
b'konformità tal-objettiv tal-ħarsien tal-bijodiversità.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(17) L-utenti għandhom jiddikjaraw li 
eżerċitaw id-diliġenza dovuta f’punti 
identifikati fil-katina tal-attivitajiet u 
jipprovdu evidenza ta' dan. Punti xierqa 
għal dawn id-dikjarazzjonijiet huma l-
istabbiliment ta' kunsens infurmat minn 
qabel u termini miftiehma b'mod 
reċiproku, it-teħid ta' fondi għar-riċerka, 
meta ssir applikazzjoni għal drittijiet ta' 
proprjetà intellettwali għand l-
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 ssir 
applikazzjoni għal drittijiet ta' proprjetà 
intellettwali jew meta tintalab 
approvazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni 
ma tikkostitwixxix parti mill-proċedura tal-
approvazzjoni minnha nfisha u tkun 
indirizzata lill-awtoritajiet kompetenti 
stabbiliti skont dan ir-Regolament.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-integrità tal-katina ta' kustodja u, b'hekk, tiġi żgurata t-traċċabilità u ċ-
ċertezza legali għal kulħadd, huwa importanti li jissaħħaħ il-monitoraġġ tal-konformità tal-
utent. Din l-emenda tistabbilixxi punti ta' kontroll fil-punti ewlenin fil-katina tal-kustodja, 
filwaqt li fl-istess waqt tissimplifika l-proċess u tevita li jkun hemm lakuni potenzjali.

Emenda 16

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'ħafna każijiet l-użu jew il-
kummerċjalizzazzjoni sussegwenti jistgħu 
jirrikjedu kunsens infurmat minn qabel u 
termini miftiehma b'mod reċiproku 
ġodda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-utenti għandhom jirrispettaw f'kull mument il-katina tal-kustodja u jikkonformaw mal-
kundizzjonijiet ta' kunsens infurmat minn qabel u termini maqbula reċiprokament. 
Għaldaqstant huwa importanti li jiġu ddefiniti b'mod ċar l-obbligi tal-utenti li jfittxu termini 
ġodda f'każ ta' użu ġdid li jiddevjaw mit-termini miftiehma b'mod reċiproku jew imorru lil 
hinn mit-termini oriġinali.
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kollezzjonijiet għandhom rwol essenzjali fil-katina tal-kustodja tar-riżorsi ġenetiċi fl-
Unjoni. Għaldaqstant, jeħtieġ li jkun indikat b'mod espliċitu r-rwol tagħhom bħala fornituri, 
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mhux bħala proviżuri, u li tiġi affermata mill-ġdid l-importanza tagħhom bħala intermedjarji 
li sikwit ikunu fil-bidu tal-katina.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-negozjati internazzjonali taħt l-awspiċji tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika 
attwalment qed jitwettqu biex jiġi implimentat il-mekkaniżmu multilaterali globali tal-qsim 
tal-benefiċċji, kif definit fl-Artikolu 10 tal-Protokoll ta' Nagoya. L-Unjoni hija Parti ta' dawn 
in-negozjati u għandu turi l-impenn tagħha bl-implimentazzjoni tal-objettivi tagħha permezz 
ta' fond tal-qsim tal-benefiċċji tal-Unjoni, b'antiċipazzjoni tat-twaqqif tal-mekkaniżmi globali 
sabiex tikkontribwixxi għall-konservazzjoni tal-bijodiversità fuq livell globali.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 22b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22b) Il-prinċipju tal-qsim tal-benefiċċji, 
kif stabbilit fl-Artikolu 10 tal-Protokoll ta' 
Nagoya għandu jkun implimentat mill-
Unjoni sakemm jitwaqqaf mekkaniżmu 
multilaterali globali, kif maħsub fil-
Protokoll. Sakemm jidħol fis-seħħ il-
mekkaniżmu multilaterali, għandu 
jitwaqqaf fond tal-Unjoni għall-qsim tal-
benefiċċji biex jiġbor il-kontribuzzjonijiet 
tal-qsim tal-benefiċċji u jidderiġihom lejn 
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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 
inħawi lil hinn mill-ġurisidzzjoni 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 waqt ix-
xogħol preparatorju tagħha, inkluż 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

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jingħataw linji gwida marbuta mad-dispożizzjonijiet għall-atti ddelegati 
f'termini tal-qsim tal-benefiċċju minn riżorsi ġenetiċi li joriġinaw minn inħawi lil hinn mill-
ġurisdizzjoni nazzjonali jew fejn il-pajjiż ta' oriġini jew it-termini miftiehma b'mod reċiproku 
ma jkunux jistgħu jiġu stabbiliti, mal-mekkaniżmi ta' konformità u mal-istabbiliment tal-fond 
tal-Unjoni għall-qsim tal-benefiċċji.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu – 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv ta' dan ir-Regolament huwa l-
qsim ġust u ekwu tal-benefiċċji li 
jirriżultaw mill-użu tar-riżorsi ġenetiċi, 
bħala kontribut għall-konservazzjoni tad-
diversità bijoloġika u għall-użu 
sostenibbli tal-komponenti tagħha, 
f'konformità mal-objettivi tal-Konvenzjoni 
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dwar id-Diversità Bijoloġika ("il-
Konvenzjoni").

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jitfakkar l-objettiv tal-Protokoll ta' Nagoya, kif imniżżel fl-Artikolu 1 
tiegħu, kif ukoll l-objettivi tal-oriġini tiegħu, il-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika.

Emenda 21

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 użati 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, 
kif ukoll l-applikazzjonijiet u l-
kummerċjalizzazzjoni sussegwenti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-medda kollha tal-attivitajiet ta' użu tar-riżorsi ġenetiċi jkunu konformi 
mal-impenji internazzjonali skont il-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika u l-Protokoll 
ta' Nagoya. B'konformità mal-Artikolu 15 tal-Konvenzjoni u l-Artikolu 5 tal-Protokoll ta' 
Nagoya, il-benefiċċji li jirriżultaw mill-użu tar-riżorsi ġenetiċi kif ukoll l-applikazzjonijiet u l-
kummerċjalizzazzjoni sussegwenti jkunu maqsuma b'mod ġust u ekwu. Dan ir-Regolament 
għandu japplika għar-riżorsi ġenetiċi kollha, u mhux biss dawk li jaqgħu taħt id-drittijiet 
sovrani tal-Istat.
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-derivattivi jirrappreżentaw parti kunsiderevoli tar-riżorsi ġenetiċi u għandhom ikunu 
koperti b'mod espliċitu mir-Regolament.

Emenda 23

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) “derivattiv” tfisser kompost 
bijokemikali li jiġi b’mod naturali u li 
jkun ir-riżultat tal-espressjoni ġenetika 
jew il-metaboliżmu ta' riżorsi bijoloġiċi 
jew ġenetiċi, anke jekk ma jkollux 
unitajiet funzjonali tal-eredità;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda żżid id-definizzjoni mniżżla fl-Artikolu 2 tal-Protokoll ta' Nagoya.

Emenda 24

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 

(4) "aċċess" tfisser l-akkwist ta' riżorsi 
ġenetiċi jew ta' għarfien tradizzjonali 
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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. 

assoċjat mar-riżorsi skont il-leġiżlazzjoni 
jew ir-rekwiżiti regolatorji interni 
applikabbli dwar l-aċċess u l-qsim tal-
benefiċċji tal-pajjiż ta' oriġini ta' dawk ir-
riżorsi ġenetiċi.

Or. en

Emenda 25

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 jew 
għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 
ġenetiċi jew li sussegwentement 
tikkummerċjalizza riżorsi ġenetiċi jew 
prodotti bbażati fuq riżorsi ġenetiċi jew 
għarfien tradizzjonali assoċjat ma' riżorsi 
ġenetiċi; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ssegwi l-Protokoll ta' Nagoya aktar mill-qrib u tiċċara li kemm l-użu kif ukoll 
il-kummerċjalizzazzjoni huma koperti mill-attivitajiet ta' użu.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tallinja t-terminoloġija ma' dik użata fl-Artikolu 2 tal-Protokoll ta' Nagoya.

Emenda 27

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) "bioteknoloġija" tfisser kull 
applikazzjoni tekonoloġika li tuża sistemi 
bijoloġiċi, ħlejjaq ħajjin, jew derivattivi 
minnhom, biex tagħmel jew tibdel prodotti 
jew proċessi għal użu speċifiku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda żżid id-definizzjoni mniżżla fl-Artikolu 2 tal-Protokoll ta' Nagoya.

Emenda 28

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) "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;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu "riċerka u żvilupp" definit kif użat fil-kuntest tal-protokoll ta' Nagoya, skont il-
Gwida Spjegattiva tal-IUCN għall-Protokoll ta' nagoya, p. 65.
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Emenda 29

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;

(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;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Protokoll ta' Nagoya ma jillimitax l-għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi 
għat-termini maqbula reċiprokament.

Emenda 30

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni hija meħtieġa biex jiġi stabbilit il-kunċett tal-projbizzjoni kif propost fl-
Artikolu 4(1).
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Emenda 31

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) "il-bijopiraterija" tfisser l-użu, jew il-
kummerċjalizzazzjoni sussegwenti, ta' 
riżorsi ġenetiċi miksuba illegalment jew 
ta' prodotti derivati minn dawn ir-riżorsi 
jew għarfien tradizzjonali assoċjat mar-
riżorsi ġenetiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni hija meħtieġa biex jiġi stabbilit il-kunċett tal-projbizzjoni kif propost fl-
Artikolu 14(1).

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) "ċertifikat tal-konformità rikonoxxut 
internazzjonalment" tfisser permess ta'
aċċess jew l-ekwivalenti tiegħu maħruġ 
minn awtorità nazzjonali kompetenti skont 
l-Artikolu 6(3)(e) tal-Protokoll ta' Nagoya, 
li jitqiegħed għad-dispożizzjoni taċ-Ċentru 
ta' Skambju tal-Aċċess u l-Qsim tal-
Benefiċċji;

Ma jaffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. en
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Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "Ċentru ta' Skambju tal-Aċċess u l-
Qsim tal-Benefiċċji" tfisser il-portal globali 
għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni 
stabbilit skont l-Artikolu 14(1) tal-
Protokoll ta' Nagoya.

Ma jaffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. en

Emenda 34

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Il-bijopiraterija għandha tkun 
ipprojbita fl-Unjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun effettiva, id-diliġenza dovuta jeħtieġ li tkun sostnuta mill-projbizzjoni tal-użu jew 
tal-kummerċjalizzazzjoni sussegwenti tar-riżorsi ġenetiċi miksuba illegalment. Din l-emenda 
ssegwi kunċetti simili mniżżla fir-Regolament (UE) Nru 995/2010 li jistipula l-obbligi tal-
operaturi li jqiegħdu l-injam u l-prodotti tal-injam fis-suq, ĠU L 295, 12.11.2010, p. 23.

Emenda 35

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 

L-utenti għandhom jeżerċitaw id-diliġenza 
dovuta biex jiżguraw li r-riżorsi ġenetiċi u 
l-għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 
ġenetiċi użati ġew aċċessati b'kunsens 
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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.

infurmat minn qabel u bbażati fuq termini 
miftiehma b'mod reciproku kif definiti 
mil-leġiżlazzjoni jew ir-rekwiżiti 
regolatorji applikabbli għall-aċċess u l-
qsim tal-benefiċċji u li l-benefiċċji
jinqasmu b'mod ġust u ekwu skont it-
termini miftiehma. tenti għandhom ifittxu, 
iżommu, u jittrasferixxu lill-utenti 
sussegwenti l-informazzjoni u d-
dokumenti kollha rilevanti għall-aċċess u 
l-qsim tal-benefiċċji u l-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet taċ-ċarezza huwa importanti li jissemma l-kunsens infurmat minn qabel u t-
termini miftiehma b'mod reciproku u li jiġi żgurat li d-dokumenti u l-informazzjoni kollha 
meħtieġa għall-konformità tar-riżorsi ġenetiċi użati mill-utenti kollha jiġu trażmessi b'mod 
korrett.

Emenda 36

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Ir-riżorsi ġenetiċi u l-għarfien 
tradizzjonali assoċjat għandhom biss jiġu 
ttrasferiti lil utenti oħrajn jekk ikunu 
skont kunsens infurmat minn qabel u 
termini miftiehma b'mod reciproku. L-
utenti sussegwenti jistgħu biss jutilizzaw 
il-materjal li jirċievu skont it-termini 
oriġinalment miftiehma. Fin-nuqqas ta' 
kunsens infurmat minn qabel u termini 
miftiehma b'mod reciproku jew jekk l-
utenti sussegwenti jkunu biħsiebhom li 
jużaw dawn ir-riżorsi ġenetiċi jew 
għarfien tradizzjonali f'kundizzjonijiet li 
mhumiex inklużi fit-termini oriġinali, 
dawk l-utenti għandhom ikunu meħtieġa 
li jiksbu kunsens infurmat minn qabel 
mill-pajjiż ta' oriġini, kif ukoll termini 
miftiehma b'mod reciproku, qabel 
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kwalunkwe użu ġdid.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-utenti għandhom jirrispettaw f'kull mument il-katina tal-kustodja u jikkonformaw mal-
kundizzjonijiet ta' kunsens infurmat minn qabel u termini maqbula reċiprokament. 
Għaldaqstant huwa importanti li jiġu ddefiniti b'mod ċar l-obbligi tal-utenti li jfittxu termini 
ġodda f'każ ta' użu ġdid li jiddevjaw mit-termini maqbula reċiprokament jew imorru lil hinn 
mit-termini oriġinali, jew fejn dawn ma jeżistux.

Emenda 37

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Fil-każ tar-riżorsi ġenetiċi li joriġinaw 
minn inħawi barra mill-ġurisdizzjonijiet 
nazzjonali, jew fejn il-pajjiż tal-oriġini ma 
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

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-għan tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika u l-Protokoll ta' 
Nagoya, il-qsim tal-benefiċċji m'għandux ikun limitat għal sitwazzjonijiet fejn ikun possibbli li 
jiġu stabbiliti termini miftiehma b'mod reċiproku. Dan jikkonċerna l-aktar ir-riżorsi ġenetiċi 
f'ilmijiet internazzjonali u r-riżorsi "storiċi". Il-qsim tal-benefiċċji ġġenerat minn dawn ir-
riżorsi għandu jkun allokat għal fond tal-Unjoni ddedikat lill-ħarsien tal-bijodiversità fil-
livell globali.
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Emenda 38

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) deċiżjonijiet tal-aċċess u patti bi qbil 
reciproku, inklużi arranġamenti ta' qsim 
tal-benefiċċji, fejn applikabbli;

Or. en

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-utenti għandhom iżommu l-
informazzjoni rilevanti għall-aċċess u l-
qsim tal-benefiċċji għal għoxrin sena wara 
t-tmiem tal-perjodu tal-użu.

3. L-utenti għandhom iżommu l-
informazzjoni rilevanti għall-aċċess u l-
qsim tal-benefiċċji għal għoxrin sena wara 
t-tmiem tal-perjodu tal-użu jew il-
kummerċjalizzazzjoni sussegwenti.

Or. en

Emenda 40

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 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, 
bla ħsara għall-paragrafi 1, 1a u 1b ta' 
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dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 41

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 14b sabiex tistabbilixxi r-regoli 
għall-qsim tal-benefiċċji skont il-
paragrafu 1b sa ...*. Dawk ir-regoli 
għandhom jirrikjedu li jkun hemm qsim 
tal-benefiċċji tal-anqas fil-livell tal-aħjar 
prassi fis-settur ikkonċernat u 
jistabbilixxu kundizzjonijiet għall-qsim ta' 
benefiċċji mhux monetarji.
____________
* ĠU: sitt xhur wara d-data ta' dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament..

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-implimentazzjoni tal-Artikolu 4(1b).

Emenda 42

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 

1. Sabiex jingħata kontribut għall-objettiv 
li jiġu fornuti biss riżorsi ġenetiċi miksuba 
skont ir-rekwiżiti applikabbli, qed 
titwaqqaf sistema volontarja ta' 
kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-Unjoni. Il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi u 
żżomm reġistru tal-Unjoni għall-
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tal-kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-Unjoni. kollezzjonijiet ta' fiduċja. Dak ir-reġistru 
għandu jkun ta' format miftuħ, 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi ċċarata n-natura volontarja tal-mekkaniżmu tal-kollezzjonijiet ta' 
fiduċja tal-Unjoni.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(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 
ma' leġiżlazzjoni jew rekwiżiti regolatorji 
applikabbli dwar l-aċċess u l-qsim tal-
benefiċċji, u skont patti bi qbil reċiproku 
għall-qsim ġust u ekwu tal-benefiċċji;

Or. en

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) iżommu rekords tal-kampjuni kollha ta' 
riżorsi ġenetiċi u informazzjoni relatata 
fornuti lil terzi persuni għall-użu tagħhom;

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija
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Or. en

Emenda 45

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-awtoritajiet kompetenti u l-punt ta' 
kuntatt dwar l-aċċess u l-qsim tal-
benefiċċji għandhom jipprovdu pariri lill-
pubbliku u lil utenti potenzjali li jfittxu l-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni ta' 
dan ir-Regolament u tad-dispożizzjonijiet 
relevanti tal-Konvenzjoni u tal-Protokoll 
ta' Nagoya fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 46

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.

imħassar

Or. en
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Emenda 47

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 jkunu kkonformaw 
mal-Artikolu 4 u għandhom jippreżentaw 
l-informazzjoni relatata fl-okkażjoni ta': 

(a) l-istabbiliment ta' kunsens infurmat 
minn qabel u termini miftiehma b'mod 
reciproku;
(b) meta jirċievu fondi ta' riċerka li 
jinvolvu l-użu ta' riżorsi ġenetiċi u 
għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 
ġenetiċi; 
(c) meta japplikaw, għand l-istituzzjonijiet 
nazzjonali, reġjonali jew internazzjonali 
relevanti, għal privattivi jew għal drittijiet 
dwar varjetajiet ta' pjanti ġodda li jkopru, 
fost l-oħrajn, ir-riżorsi ġenetiċi, il-
prodotti, inklużi d-derivattivi, u l-proċessi 
derivati mil-użu tal-bijoteknoloġija li 
għalihom għandhom aċċess, jew l-
għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 
ġenetiċi; 
(d) meta jitolbu l-approvazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodott żviluppat 
fuq il-bażi ta' riżorsi ġenetiċi jew għarfien 
tradizzjonali assoċjat ma' dawn ir-riżorsi, 
jew 
(e) fil-waqt tal-kummerċjalizzazzjoni meta 
ma tkunx meħtieġa approvazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-integrità tal-katina ta' kustodja u, b'hekk, tiġi żgurata t-traċċabilità u ċ-
ċertezza legali għal kulħadd, huwa importanti li jissaħħaħ il-monitoraġġ tal-konformità tal-
utent. Din l-emenda tistabbilixxi punti ta' kontroll fil-punti ewlenin fil-katina tal-kustodja, 
filwaqt li fl-istess waqt tissimplifika l-proċess u tevita li jkun hemm lakuni potenzjali.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jivverifikaw l-informazzjoni pprovduta fil-
punti (b) sa (e) u jittrażmettu lill-
Kummissjoni fi żmien tliet xhur l-
informazzjoni li taslilhom b'konformità 
ma' dan l-Artikolu. Il-Kummissjoni 
għandha fi żmien tliet xhur tqassar l-
informazzjoni li tirċievi u tagħmel l-
informazzjoni meħtieġa għaċ-ċertifikat 
rikonoxxut internazzjonalment
disponibbli għaċ-Ċentru ta' Skambju tal-
Aċċess u l-Qsim tal-Benefiċċji kif ukoll 
għall-pubbliku f'format faċilment 
aċċessibbli, miftuħ u bbażat fuq l-internet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li dan it-test jiġi allinjat mal-Protokoll ta' Nagoya, b'mod partikulari fir-
rigward tal-kriterji ddefiniti fl-Artikolu 17 tal-protokoll ta' Nagoya għall-kisba taċ-ċertifikat 
tal-konformità rikonoxxut internazzjonalment.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull assoċjazzjoni tal-utenti tista' 
tippreżenta applikazzjoni lill-Kummissjoni 
għar-rikonoxximent bħala l-aħjar prassi ta' 

1. Kull assoċjazzjoni tal-utenti jew 
organizzazzjonijiet b'interess, u għarfien 
espert, fl-użu tar-riżorsi ġenetiċi u tal-
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taħlita ta' proċeduri, għodod jew 
mekkaniżmi żviluppati u ssorveljati 
minnha. L-applikazzjoni għandha tkun 
sostnuta b'evidenza u informazzjoni. 

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-atturi kollha relevanti għandhom ikunu jistgħu jipproponi l-"aqwa prassi". Dan huwa 
partikolarment il-każ għall-organizzazzjonijiet Tramuntana-Nofsinhar, ir-rappreżentanti tal-
komunitajiet indiġeni u lokali, l-organizzazzjonijiet għall-ħarsien tal-bijodiversità, u l-
organizzazzjonijiet tal-utenti, li diġà japplikaw il-prinċipju tal-qsim tal-benefiċċji u huma 
involuti direttament. L-għan ta' din l-emenda huwa li jitħeġġu l-aħjar prattiki ambizzjużi 
b'konformità tal-objettiv tal-ħarsien tal-bijodiversità.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-Kummissjoni għandha tevalwa kull 
applikazzjoni, filwaqt li tqis l-
informazzjoni u l-evidenza mingħand l-
applikant, fornituri relevanti, utenti, 
awtoritajiet, istituzzjonijiet, 
organizzazzjonijiet intergovernattivi u non 
governattivi, kif ukoll rappreżentanti ta' 
organizzazzjonijiet tal-komunitajiet 
indiġenti u lokali u atturi oħrajn, skont il-
każ. 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.

Or. en
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Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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. 

4. Jekk evidenza minn awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri jew sorsi oħra 
tindika każi 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 ta' nuqqas ta' konformità 
jindikawx defiċjenzi possibbli fl-aħjar 
prassi. 

Or. en

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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 ta' nuqqas ta' konformità 
mill-utenti jirrelataw ma’ defiċenzi fil-
prattika.

Or. en
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Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu spezzjonijiet biex jivverifikaw jekk 
l-utenti humiex konformi mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikoli 4 u 7.

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu spezzjonijiet biex jivverifikaw jekk 
l-utenti humiex konformi mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikoli 4 u 7 u, fejn 
applikabbli, li huma jkunu implimentaw 
b'mod effettiv l-aħjar prattiki ddikjarati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-implimentazzjoni ta' prassi li tkun l-aħjar titqies fl-approċċ ibbażat fuq ir-riskju għall-
ispezzjonijiet, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jivverifikaw ukoll il-proċeduri, għodod jew 
mekkaniżmi ta' implimentazzjoni effettiva tal-aħjar prassi rikonoxxuta.

Emenda 54

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. Meta 
jiżviluppaw l-approċċ ibbażat fuq riskju, l-
Istati Membri jistgħu 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.

Or. en
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Emenda 55

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

Or. en

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) eżami tal-miżuri meħuda minn utent li 
jeżerċita d-diliġenza dovuta skont l-
Artikolu 4;

(a) eżami tal-miżuri meħuda minn utent 
biex jikkonforma mal-Artikolu 4;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ispezzjoni ta' konformità għandha tkopri l-elementi kollha tal-Artikolu 4, inkluża l-
projbizzjoni tal-bijopiraterija.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) eżami tad-dokumentazzjoni u r-rekords 
li juru l-eżerċizzju tad-diliġenza dovuta 
skont l-Artikolu 4 b’rabta mal-attivitajiet 

(b) eżami tad-dokumentazzjoni u r-rekords 
li juru l-konformità mal-Artikolu 4 b’rabta 
mal-attivitajiet ta’ użu speċifiku;
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ta’ użu speċifiku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ispezzjoni ta' konformità għandha tkopri l-elementi kollha tal-Artikolu 4, inkluża l-
projbizzjoni tal-bijopiraterija.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Bla ħsara għall-Artikolu 11, meta, wara 
l-ispezzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1
ta' dan l-Artikolu, jinstabu xi nuqqasijiet, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom joħorġu 
avviż ta' azzjonijiet ta' rimedju li jridu 
jittieħdu mill-utent.

7. Bla ħsara għall-Artikolu 11, meta, wara 
l-ispezzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 
u 3 ta' dan l-Artikolu, jew wara verifika 
skont l-Artikolu 7(2), jinstabu xi 
nuqqasijiet, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom joħorġu avviż ta' azzjonijiet ta' 
rimedju li jridu jittieħdu mill-utent.

Or. en

Emenda 59

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.

Jekk ma tingħata l-ebda risposta pożittiva 
jew sodisfaċenti mill-utent, u 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, 
fosthom il-kummerċjalizzazzjoni tal-
prodotti bbażati fuq riżorsi ġenetiċi u 
għarfien tradizzjonali assoċjat.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu jinkoraġġixxi lill-utenti jikkoreġu kwalunkwe nuqqasijiet. Għandu jkun 
iċċarat li s-sospensjoni tal-attivitajiet ta' użu tinkludi possibilità li jiġi rtirati mis-suq prodotti 
derivati mill-bijopiraterija.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti ta’ implimentazzjoni
biex tistabbilixxi l-proċeduri għall-
implimentazzjoni tal-paragrafi 1 sa 7 ta' 
dan l-Artikolu. L-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 15(2).

8. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 14b biex tistabbilixxi l-proċeduri 
għall-implimentazzjoni tal-paragrafi 1 sa 7 
ta' dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-atti ddelegati huma aktar adegwati biex jiġu stabbiliti l-proċeduri għall-ispezzjonijiet dwar 
il-konformità tal-utenti u l-implimentazzjoni tal-approċċ ibbażat fuq ir-riskji, peress li dawn l-
atti jissupplimentaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. nformazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tkun disponibbli f'konformità 
mad-Direttiva 2003/4/KE f'format 
faċilment aċċessibbli, miftuħ u bbażat fuq 
l-internet.

Or. en
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Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) multi; (a) multi proporzjonati għall-valur tal-
attivitajiet ta' użu relatati mar-riżorsi 
ġenetiċi kkonċernati u li tal-anqas 
iċaħħdu lil dawk responsabbli mill-
benefiċċji ekonomiċi derivati mill-ksur, li 
jiżdiedu kull darba li l-ksur jiġi ripetut;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu effettivi, kwalunkwe multi għandhom tal-anqas iċaħħdu lil dawk responsabbli 
mill-benefiċċji ekonomiċi derivati mill-ksur. Il-prinċipju jinsab ukoll fl-Artikolu 46 tar-
Regolament tal-Kunsill Nru 1005/2008 dwar is-sajd illegali, mhux rapportat u mhux regolat.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) sospensjoni immedjata ta' attivitajiet ta' 
użu speċifiku, fosthom il-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti bbażati 
fuq riżorsi ġenetiċi u l-għarfien 
tradizzjonali assoċjat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Għandu jkun iċċarat li s-sospensjoni tal-attivitajiet ta' użu tinkludi l-possibilità li jiġi rtirati 
mis-suq prodotti derivati mill-bijopiraterija.
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Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 65

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waqt li l-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi u l-WIPO jiddefinixxu l-punti ta' ispezzjoni 
razzjonali għall-konformità mal-protokoll ta' Nagoya, dan huwa lil hinn mill-kamp ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha madankollu tfittex li tagħmel 
arranġamenti ma' dawk l-organizzazzjonijiet biex tiżgura li r-referenzi għal riżorsi ġenetiċi u 
l-oriġini tagħhom ikunu jidhru fir-reġistrazzjonijiet tal-privattivi.
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Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-pjattaforma tal-Unjoni għandha 
tikkontribwixxi għas-simplifikazzjoni tal-
kundizzjonijiet tal-aċċess fil-livell tal-
Unjoni billi tiddiskuti kwistjonijiet relatati, 
inklużi d-disinn u l-prestazzjonijiet tar-
reġimi tal-aċċess stabbiliti fl-Istati Membri, 
il-promozzjoni tar-riċerka li 
tikkontribwixxi għall-ħarsien u l-użu 
sostenibbli tad-diversità bijoloġika, 
partikolarment fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, inkluż 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-Artikolu 8 tal-Protokoll ta' Nagoya.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jieħdu miżuri biex jappoġġjaw lil 
utenti li jikkontribwixxu għall-ħarsien 
tad-diversità bijoloġika u d-diversità 
kulturali iżda li ma jkollhomx mezzi 
suffiċjenti biex isiru kollezzjonijiet ta' 
fiduċja;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi evitata l-inugwaljanza bejn il-kollezzjonijiet, l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu miżuri speċifiċi biex jiffaċilitaw il-kollezzjonijiet b'mezzi limitati biex isiru 
kollezzjonijiet ta' fiduċja.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) jiżguraw li, f'sitwazzjonijiet fejn ir-
riżorsi ġenetiċi u l-għarfien tradizzjonali 
assoċjat jintużaw b'mod illegali, jew mhux 
f'konformità mal-kunsens infurmat minn 
qabel jew termini bi qbil reciproku, il-
fornituri li għandhom il-kompetenza li 
jagħtu aċċess lir-riżorsi ġenetiċi u 
jiffirmaw termini bi qbil reciproku, ikunu 
intitolati li jwettqu azzjoni biex 
jipprevjenu jew iwaqqfu dan l-użu, inkluż 
permezz ta' inġunzjonijiet, u li jfittxu 
kumpens għal kull dannu li jirriżulta 
minnhom, kif ukoll, jekk ikun il-każ, 
għall-konfiska tar-riżorsi ġenetiċi 
kkonċernati. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tinkorpora dispożizzjonijiet tal-Artikolu 18 tal-Protokoll ta' Nagoya fir-
Regolament sabiex tiżgura aċċess għall-ġustizzja. Dispożizzjoni korrispondenti tinsab ukoll 
fil-leġiżlazzjoni Daniża dwar l-aċċess u l-qsim tal-benefiċċji.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - punt dc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) jinkoraġġixxu lill-utenti u lill-
fornituri biex jużaw il-benefiċċji li 
jirriżultaw mill-użu jew il-
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kummerċjalizzazzjoni sussegwenti tar-
riżorsi ġenetiċi għall-konservazzjoni tad-
diversità bijoloġika u għall-użu 
sostenibbli tal-komponenti tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-benefiċċji li jirriżultaw mill-attivitajiet ta' użu relatati mar-riżorsi ġenetiċi għandhom 
jintużaw favur il-konservazzjoni tad-diversità bijoloġika, kif propost fl-Artikolu 9 tal-
Protokoll ta' Nagoya.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – punt dd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dd) jappoġġjaw, fuq talba, il-
kooperazzjoni reġjonali dwar il-qsim tal-
benefiċċji fir-rigward tar-riżorsi ġenetiċi 
transkonfinali u l-għarfien tradizzjonali 
assoċjat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-speċijiet u l-għarfien tradizzjonali sikwit ma jsegwux l-istess fruntieri u konfini bħall-Istati. 
Sabiex tiġi evitata sistema ta' rkant li tkun tfisser it-twaqqif ta' kompetizzjoni żleali għall-
istess riżorsi ġenetiċi, l-Unjoni, fuq talba tal-partijiet ikkonċernati biss, għandha tkun tista' 
tappoġġja l-implimentazzjoni tal-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni għal qsim tal-benefiċċji ġust u 
ekwu għall-atturi kollha kkonċernati, kif definit fl-Artikolu 11 tal-Protokoll ta' Nagoya.

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fond tal-Unjoni għall-qsim tal-
benefiċċji

1. Għandu jitwaqqaf fond tal-Unjoni 
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għall-qsim tal-benefiċċji ("il-fond").
2. Il-fond għandu jirċievi dħul mill-
implimentazzjoni tal-Artikolu 4(1b).
3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 14b biex tistabbilixxi l-proċeduri 
għall-implimentazzjoni u t-tħaddim tal-
fond biex tiffinanzja l-ħarsien tal-
bijodiversità fuq livell globali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fond tal-Unjoni għall-qsim tal-benefiċċji għandu jieħu mid-dħul ta' kull qsim ta' benefiċċji 
monetizzat tal-użu jew il-kummerċjalizzazzjoni sussegwenti ta' riżorsi ġenetiċi li joriġinaw 
minn inħawi barra tal-ġuriżdizzjoni nazzjonali u fejn ma jkunx jista' jiġi stabbilit il-pajjiż ta' 
oriġini, fl-antiċipazzjoni tal-mekkaniżmi internazzjonali li għandhom jinħolqu skont l-
Artikolu 10 tal-Protokoll ta' Nagoya.

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 14b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14b
Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa sabiex jiġu adottati atti 
ddelegati tingħata lill-Kummissjoni skont 
il-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-
Artikolu.
2. Is-setgħa li jiġu adottati atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 4(4a), 9(8) u 14a(3) 
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta' ħames snin minn … Il-
Kummissoni għandha tfassal rapport fir-
rigward tad-delega tas-setgħa mhux iktar 
tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-
perjodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-
setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu 
għal perijodu ta' żmien identiku, dment li 
l-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
jopponux għal tali estensjoni sa mhux 
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aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem 
ta' kull perijodu. 
3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 4(4a), 9(8) u 14a (3) tista' tiġi 
rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ fil-jum 
wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew 
f’data aktar tard speċifikata fih. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta' ebda att 
delegat diġà fis-seħħ. 
4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.
5. Att iddelegat adottat skont l-
Artikoli 4(4a), 9(8) jew 14a(3) għandu 
jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa 
oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika 
ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-
Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. 
Dan il-perjodu ta' żmien jiġi estiż 
b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill.
* ĠU jekk jgħoġbok daħħal id-data: id-
data msemmija fl-Artikolu 17(1)

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-atti ddelegati huma meħtieġa biex jiġu stabbiliti r-regoli għall-qsim tal-benefiċċji għall-użu 
ta' riżorsi ġenetiċi li joriġinaw minn inħawi lil hinn mill-ġurisdizzjoni nazzjonali jew fejn il-
pajjiż ta' oriġini ma jkunx jista' jiġi stabbilit, għal proċeduri għal ispezzjonijiet fuq il-
konformità tal-utent u l-implimentazzjoni tal-approċċ ibbażat fuq ir-riskju, għat-twaqqif tal-
Fond tal-Unjoni għall-Qsim tal-Benefiċċji peress li dawn l-atti jissupplimentaw l-elementi 
mhux essenzjali tar-Regolament. 
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Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
Forum Konsultattiv

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li fl-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
ikun hemm parteċipazzjoni bbilanċjata 
tar-rappreżentanti tal-Istati Membri u l-
organizzazzjonijiet relevanti tal-fornituri, 
l-organizzazzjonijiet intergovernattivi u 
non governattivi, kif ukoll rappreżentanti 
ta' organizzazzjonijiet tal-komunitajiet 
indiġenti u lokali. Dawk il-partijiet 
għandhom jikkontribwixxu, b'mod 
partikulari, għad-definizzjoni u r-rieżami 
tal-atti ddelegati skont l-Artikoli 4(4a), 
9(8) u 14a(3) u għall-implimentazzjoni 
tal-Artikoli 5, 7 u 8, u kwalunkwe linji 
gwida għall-istabbiliment ta' termini 
miftiehma b'mod reċiproku. Il-partijiet 
għandhom jiltaqgħu f’forum konsultattiv. 
Ir-regoli tal-proċedura ta' dak il-forum 
għandhom jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esperti tal-Istati Membri kif ukoll l-organizzazzjonijiet tal-partijiet interessati għandu 
jkollhom l-opportunità li jieħdu sehem u jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tar-
Regolament, inkluż l-abbozzi tal-atti ddelegati u implimentattivi. Il-kunċett isegwi l-mudell 
tal-Forum Konsultattiv fid-Direttiva dwar l-Ekodisinn 2009/125/KE.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull għaxar snin wara l-ewwel rapport 3. Kull ħames snin wara l-ewwel rapport 
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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.

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.

Or. en

Emenda 75

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-ħarsien tal-
ambjent permezz tal-liġi kriminali 
għandha tiġi emendata, b'effett minn ...* 
kif ġej:
(1) Il-punt li ġej għandu jiżdied mal-
Artikolu 3: 
"(j)  il-bijopiraterija"
(2) L-inċiż li ġej jiżdied mal-Anness A:
"– Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-... 
dwar l-Aċċess għal Riżorsi Ġenetiċi u l-
Qsim Ġust u Ekwu ta' Benefiċċji li 
Jirriżultaw mill-Użu tagħhom fl-Unjoni".
____________
* ĠU: sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan 
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ir-Regolament.
1 ĠU L 328, 6.12.2008, p. 28.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva biex jitħares l-ambjent permezz tal-liġi kriminali għandha tiġi aġġornata sabiex 
tinkludi l-bijopiraterija bħala reat kriminali, jekk titwettaq b'intenzjoni jew b'negliġenza 
serja.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Artikoli 4, 7, u 9 għandhom japplikaw 
sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament.

2.  L-Artikolu 4(1) sa (4), l-Artikolu 7, u l-
Artikolu 9 għandhom japplikaw sena wara 
d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Aċċess għar-Riżorsi Ġenetiċi u l-Kondiviżjoni Ġusta u Ekwa tal-Benefiċċji li Jirriżultaw mill-
Użu tagħhom (Protokoll ta' Nagoya): L-implimentazzjoni u r-ratifika tal-Unjoni  
2012/0278(COD)

KUNTEST ĠENERALI

It-telf tal-bijodiversità qiegħed kontinwament jiżdied u jgħaġġel. Ġie kkalkulat li wieħed 
minn kull erba' speċijiet ta' mammiferi, wieħed minn kull tmien speċijiet ta' għasafar u aktar 
minn wieħed minn kull tliet anfibji huma mhedda bl-estinzjoni dinjija (IUCN, 2012). Fl-aħħar 
50 sena ddeterjoraw madwar 60% tal-ekosistemi (FAO, 2010). Apparti l-implikazzjonijiet 
etiċi u morali, l-impatt ekonomiku u soċjali ta' din is-sitwazzjoni huwa enormi: sal-2050 it-telf 
ekonomiku kkawżat mit-telf tal-bijodiversità se jilħaq is-7% tal-PDG (TEEB 2010).

Paradossalment, id-diversità bijoloġika toffri sors ineżawribbli ta' innovazzjonijiet u skoperti 
f'termini tar-riċerka xjentifika u l-applikazzjonijiet teknoloġiċi kif ukoll prodotti tas-saħħa, 
ikel, kosmetiċi u prodotti oħrajn. Huwa għalhekk imperattiv li titħares il-bijodiversità, mhux 
biss għall-interess tal-umanità kemm fil-Tramuntana kif ukoll fin-Nofsinhar tad-Dinja iżda 
wkoll għall-vitalità soċjoekonomika tal-Ewropa u l-poplu tagħha, li jibbenefikaw direttament 
mill-użu tagħha.

Sabiex nikkontribwixxu għall-ħarsien tal-bijodiversità, u tal-popli u l-għarfien assoċjat 
magħha, irridu li llum stess niżguraw li l-benefiċċji li jirriżultaw mill-użu tar-riżorsi ġenetiċi u 
l-għarfien tradizzjonali assoċjat ikunu kondiviżi b'mod ġust u ekwu. Dan il-qsim tal-benefiċċji 
jrid jikkontribwixxi għall-konservazzjoni tad-diversità bijoloġika u kulturali in situ u jiżgura l-
użu sostenibbli tagħha għall-popolazzjonijiet lokali.

Huwa f'dan l-ispirtu li l-Protokoll ta' Nagoya dwar l-Aċċess u l-Qsim tal-Benefiċċji ġie 
ffirmat fl-2010, fl-okkażjoni tal-10 Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar id-
Diversità Bijoloġika.

IL-PROPOSTI TAR-RAPPORTEUR

B'din il-proposta għal regolament tal-Kummissjoni, l-Unjoni Ewropea issa qed twettaq ħidma 
biex tittrasponi d-Protokoll ta' Nagoya. Ir-rapporteur temmen li huwa importanti għall-
regolament li jirriżulta li jżomm qrib kemm jista' jkun kemm mal-ispirtu kif ukoll mat-test ta' 
dan it-trattat internazzjonali.

Il-proposta tal-Kummissjoni tikkostitwixxi bażi soda għal sistema effettiva fil-livell 
Ewropew. Madankollu, jekk nixtiequ jikkonformaw kompletament mal-Protokoll ta' Nagoya, 
se jkollna nsaħħu ċerti mekkaniżmi, kif qed tipproponi r-rapporteur. Jekk il-kwistjoni tal-
aċċess għar-riżorsi titħalla għas-sovranità tal-Istati Membri, jeħtieġ li nistabbilixxu qafas 
Komunitarju ċar għall-qsim ġust u ekwu tal-benefiċċji derivati mill-użu tar-riżorsi naturali.
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L-abbozz ta' regolament li r-rapporteur ippreżentat lill-Parlament Ewropew huwa maħsub 
biex jindirizza s-sitwazzjonijiet u l-ħtiġijiet varji magħrufa bħalissa, espressi jew antiċipati 
mill-partijiet interessati Ewropej kollha kif ukoll mis-sħab tagħna fil-pajjiżi terzi.

L-emendi mressqa hawnhekk huma maħsuba biex jibbenefikaw l-aktar minnhom iċ-ċittadini 
Ewropej, billi jiggarantixxu traċċabbiltà u l-kondotta etika, il-konformità mal-obbligi legali 
internazzjonali u l-qsim ġust u ekwu tal-benefiċċji.

Barra minn hekk, l-adozzjoni ta' qafas legali ċar se jkun ta' benefiċċju għall-utenti kollha, 
inklużi l-partijiet interessati ekonomiċi pubbliċi u privati, peress li se jipprovdi kemm l-aċċess 
sostenibbli għar-riżorsi ġenetiċi u ċ-ċertezza ġuridika fil-katina tal-kustodja.

Il-qafas se jipprovdi wkoll kollezzjonijiet u istituzzjonijiet ta' riċerka pubbliċi u privati – li 
huma atturi ewlenin fil-katina Ewropea tal-kustodja – b'regoli sempliċi li huma mfassla għall-
ħtiġijiet tagħhom. Skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Protokoll ta' Nagoya, dan ir-
regolament għandu japplika għall-partijiet interessati kollha, inklużi l-istituzzjonijiet ta' 
riċerka mhux għall-profitt, peress li dawn jittrażmettu riżorsi ġenetiċi u informazzjoni 
prezzjuża lil utenti li jfittxu l-assigurazzjoni ta' traċċabilità u ċ-ċertezza legali.

Fl-aħħarnett, l-emendi mressqa mir-rapporteur għandhom l-għan li jsaħħu l-ekwità 
internazzjonali u l-fiduċja ta' fornituri minn pajjiżi terzi, u għaldaqstant, li jsaħħu l-kummerċ 
bejnhom u l-pajjiżi utenti fl-Unjoni Ewropea. Il-qsim ġust u ekwu tal-benefiċċji li jirriżultaw 
mill-użu tar-riżorsi ġenetiċi tagħhom imur lil hinn mill-qsim ta' benefiċċji finanzjarji u se 
jippermetti l-konservazzjoni ambjentali, il-progress soċjali u l-użu sostenibbli tar-riżorsi in 
situ.

LINJI EWLENIN TA' AZZJONI

It-titjib tal-katina tal-kustodja tar-riżorsi ġenetiċ u tal-għarfien tradizzjonali assoċjat
Huwa essenzjali, sabiex niggarantixxu t-traċċabilità u ċ-ċertezza legali għall-utenti, li 
niżguraw l-integrità tal-katina tal-kustodja. Dan ifisser li riżors ġenetiku irid fi kwalunkwe 
mument jintuża skont it-termini miftiehma mal-fornitur. Jekk jiġi kkunsidrat xi użu ieħor, 
allura jrid jitfassal minn qabel kuntratt ġdid għall-aċċess u l-qsim tal-benefiċċji biex jirrifletti 
l-bidliet rilevanti.

Ir-rapporteur tipproponi li jinżammu l- kontrolli kull meta ssir applikazzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni u kull meta jingħataw krediti ta' riċerka pubbliċi 
jew privati, sabiex l-istituti u l-universitajiet ta' riċerka pubblika ma jiġux żvantaġġjati.

Għandhom jiddaħħlu wkoll obbligi ta' rappurtar li jkopru l-iffirmar tal-kuntratt tal-aċċess u l-
qsim tal-benefiċċji sabiex l-awtoritajiet rilevanti jkunu mwissija kull meta riżorsa ġenetika 
taqa' taħt is-sistema Ewropea.

Il-kontrolli mal-awtoritajiet kompetenti għandhom ukoll isiru kull meta ssir applikazzjoni 
għal privattiva. Dan se jikkonċerna prinċipalment l-uffiċċji nazzjonali tal-privattivi, iżda l-
Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi, li jipproċessa l-maġġoranza tal-privattivi, ser ikunu involuti 
wkoll, u jeħtieġ li jiġi żgurat li jkun hemm ftehim bejnu u bejn l-Unjoni Ewropea.
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It-titjib tal-katina ta' kustodja b'dan il-mod jevita li jimponi piż amministrattiv akbar b'riżultat 
tal-kontrolli, peress li jippermetti li jkun hemm proċess ta' segwitu definiti b'mod ċar u 
funzjonali. Barra minn hekk, dan se jiggarantixxi li jiġu evitati l-pieni fl-aħħar tal-proċess, per 
eżempju f'każijiet fejn applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni 
tiċċaħħad lil kumpanija li tkun investiet riżorsi sostanzjali fir-riċerka u l-iżvilupp iżda li jkun 
ġie ppruvat li hija kienet użat riżorsa ġenetika mingħajr awtorizzazzjoni dovuta.

It-tisħiħ tat-trasparenza u ċ-ċertezza legali
Ir-rapporteur tenfasizza l-importanza fundamentali li l-bijopiraterija titqies illegali, u l-
akkwist u l-użu illegali ta' riżorsi ġenetiċi fl-Ewropa. Dawn il-prattiċi mhux biss iwasslu għal 
traġedji umani; iżda wkoll imorru kontra l-prinċipji tal-ġustizzja u l-valuri tal-Unjoni 
Ewropea, jikkompromettu l-immaġni internazzjonali tal-Istati Membri u r-relazzjonijiet 
tagħna mal-pajjiżi fornituri, u jimminaw is-sitwazzjoni legali tal-utenti Ewropej.

Id-diliġenza dovuta teħtieġ li l-utenti jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jikkonformaw mal-
leġiżlazzjoni proposta. Dawn ir-regoli għandhom, madankollu, ikun issupplimentati bil-
projbizzjoni tal-bijopiraterija, bil-għan li jaġixxu gradwalment bħala deterrent effikaċi. Dan l-
approċċ fuq żewġ fronti se jiżguraw aktar affidabilità u funzjonament b'anqas xkiel tal-
mekkaniżmi ta' aċċess u l-qsim tal-benefiċċji.

Dan jinvolvi li tiġi ffissata definizzjoni legali tar-reat tal-bijopiraterija u jiġu stabbiliti 
sanzjonijiet xierqa. L-Unjoni Ewropea b'hekk se jkollha sistema għad-dispożizzjoni tagħha li 
hija simili ħafna għal dik stabbilita mill-Parlament skont ir-Regolament (UE) Nru 995/2010 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ottubru 2010 li jistabbilixxi l-obbligi tal-
operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u prodotti tal-injam.

Użi ġodda tar-riżorsi ġenetiċi u l-għarfien tradizzjonali assoċjat u l-konformità 
progressiva
Il-qsim ġust u ekwu tal-benefiċċji li jirriżultaw minn kwalunkwe utilizzazzjoni ta' riżorsi 
ġenetiċi u l-għarfien tradizzjonali assoċjat huwa stipulat fil-Konvenzjoni dwar id-Diversità 
Bijoloġika u l-Protokoll ta' Nagoya. Ir-rapporteur għalhekk qed tipproponi li kull użu ġdid li 
ma ġiex iddefinit qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament għandu jkun kopert minn 
kuntratt dwar l-aċċess u l-qsim tal-benefiċċji. Rekwiżit bħal dan jippermetti li r-riżorsi 
ġenetiċi kollha fl-Ewropa gradwalment isiru konformi. Ħafna mir-riżorsi ġenetiċi tad-dinja 
tabilħaqq diġà jinstabu f'kollezzjonijiet Ewropej. Il-proposta tal-Kummissjoni ma tkoprix 
dawn ir-riżorsi, u dan joħloq diversi problemi kbar. Il-problema l-aktar importanti, skont ir-
rapporteur, hija li xi użi tar-riżorsi li jistgħu jkunu ġew akkwistati b'mod illegali jistgħu b'dan 
il-mod jiġu legalizzati. Huwa wkoll importanti, min-naħa waħda, li l-utenti li diġà japplikaw 
il-prinċipju tal-qsim tal-benefiċċji ma jitpoġġewx fi żvantaġġ fir-rigward ta' dawk li għadhom 
m'għamlux dan u, min-naħa l-oħra, li jiġi żgurat li riżors ġenetiku f'kollezzjoni Ewropea jista 
fil-futur xorta jkun suġġett għall-qsim tal-benefiċċji fil-pajjiż ta' oriġini tiegħu. Din is-sistema 
se tinkuraġġixxi lill-pajjiżi terzi jiftħu l-bibien tagħhom għal aċċess sikur u sostenibbli għar-
riżorsi ġenetiċi u għall-għarfien tradizzjonali assoċjat.

Fond tal-Unjoni għall-qsim tal-benefiċċji u t-tisħiħ tal-proċess globali multilaterali
Ir-rapporteur tqis li huwa essenzjali li l-utenti jagħmlu l-passi meħtieġa biex jiksbu kuntratt 
tal-aċċess u tal-qsim tal-benefiċċji fil-każ ta' xi użu ġdid ta' kwalunkwe riżors ġenetiku. 
Madankollu, hija tirrikonoxxi l-impossibbiltà li tiġi ntraċċata l-oriġini ta' ċerti riżorsi ġenetiċi, 
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bħal dawk imsejħa "storiċi" u dawk miksuba barra mill-ġurisdizzjonijiet nazzjonali. Bil-għan 
li tindirizza din is-sitwazzjoni, ir-rapporteur tipproponi l-ħolqien ta' fond tal-Unjoni Ewropea 
għall-qsim tal-benefiċċji li se jkun iffinanzjat mill-utenti tar-riżorsi ġenetiċi, bil-għan li 
titħares il-bijodiversità globali. Dan il-fond tal-Unjoni Ewropea maż-żmien se jikkontribwixxi 
għal mekkaniżmu multilaterali dinji tal-qsim tal-benefiċċji, kif stipulat fl-Artikolu 10 tal-
Protokoll ta' Nagoya.

Il-proposti kollha tar-rapporteur għandhom l-għan li jiżguraw li l-Unjoni Ewropea tassumi r-
rwol tagħha ta' mexxej fin-negozjati internazzjonali attwali u futuri, billi tieħu pożizzjoni 
progressiva bil-għan li jitwaqqaf, mill-aktar fis, mekkaniżmu multilaterali globali ambizzjuż li 
jista' jirrispondi għall-isfidi tal-ħarsien tal-bijodiversità u l-użu sostenibbli tagħha.


