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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll ta' Nagoya 
dwar l-Aċċess għal Riżorsi Ġenetiċi u l-Qsim Ġust u Ekwu ta' Benefiċċji li Jirriżultaw 
mill-Użu tagħhom għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika
(COM(2012)0577 – C7-0000/2013 – 2012/0279(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2012)0577),

– wara li kkunsidra l-Protokoll ta’ Nagoya dwar l-aċċess għal riżorsi ġenetiċi u l-qsim ġust u 
ekwu ta' benefiċċji li jirriżultaw mill-użu tagħhom rigward il-Konvenzjoni dwar id-
diversità bijoloġika, li huwa mehmuż mal-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill imsemmija 
hawn fuq,

– wara li kkunsira t-talba għall-approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill bi qbil mal-
Artikolu 192(1) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt a), tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7-0000/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 81 u l-Artikolu 90(7) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

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

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-Ftehim;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.
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MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

Waqt is-summit internazzjonali dwar id-diversità bijoloġika li saret fid-29 ta' Ottubru 2010 
f'Nagoya, il-Ġappun, il-pajjiżi li huma Partijiet għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità 
Bijoloġika (CBD) addottaw tliet ftehimiet storiċi biex jiġġieldu kontra t-telf tal-bijodiversità: 
il-Protokoll ta' Nagoya, il-pjan strateġiku dinji għall-bijodiversità għall-2011-2020 u l-ħolqien 
ta' Pjattaforma intergovernattiva dwar il-bijodiversità u s-servizzi ekosistemiċi (IPBES). 

Il-protokoll ta' Nagoya huwa trattat internazzjonali relatat mal-aċċess għar-riżorsi ġenetiċi u l-
qsim ġust u ekwu tal-benefiċċji li jirriżultaw mill-użu tagħhom, u ġie ffirmat minn 92 pajjiż, 
fosthom l-Unjoni Ewropea u 26 Stat Membru. Huwa jistabbilixxi reġim internazzjonali biex 
isostni wieħed mit-tliet objettivi tas-CBD, dak tal-qsim tal-benefiċċji li jirriżultaw mill-użu 
tar-riżorsi ġenetiċi sabiex jippermetti l-preservazzjoni tal-bijodiversità u l-użu sostenibbli 
tagħha. Dan il-ftehim importanti fil-governanza internazzjonali tal-bijodiversità huwa r-
riżultat ta' negozjati twal sa mill-adozzjoni tas-CBD fl-1992 f'Rio de Janeiro. Ftehim li jseħħ 
fil-kuntest tal-kriżi dinjija tal-bijodiversità, kriżi li ma tistax tieqaf taċċelera b'telf tal-ħajja li 
dejjem qed jiżdied. Illum speċi minn tlieta qed tiġi mhedda bl-estinzjoni (IUCN, 2012) u l-
ekosistemi, li huma sistemi kumplessi importanti għall-bnedmin minħabba s-servizzi li jagħtu, 
dejjem qed ikunu iktar soġġetti għal pressjoni kbira antropoġenika. Sabiex inreġgħu lura din 
it-tendenza, huwa neċessarju li jiġu mobilizzati, fuq skala internazzjonali u lokali, il-mezzi 
neċessarji, prinċipalment dawk finanzjarji, u li tiġi ppreservata l-bijodiversità vitali għas-
soċjetajiet tagħna. U huwa proprju dan l-iskop tal-parteċipazzjoni tal-Protokoll ta' Nagoya.

Il-Protokoll ta' Nagoya jibbaża fuq tliet pilastri, jiġifieri l-aċċess għar-riżorsi ġenetiċi, il-qsim 
tal-benefiċċji u r-rispett tal-obbligi. 

L-ewwel nett, l-aċċess huwa soġġett għas-sovranità tal-Istati. L-Istati għandhom ikollhom 
jistabbilixxu miżuri nazzjonali sabiex ikunu jistgħu jiżguraw sigurtà ġuridika permezz ta' 
qafas leġiżlattiv ċar u tal-ħruġ ta' permess jew ekwivalenti tiegħu meta jingħata l-aċċess. Dan 
kollu b'mod li jippromwovi r-riċerka u l-preservazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi «in situ». 

Imbagħad, il-partijiet impenjaw ruħhom li jiżguraw il-qsim tal-benefiċċji / il-qsim ġust u 
ekwu li jirriżultaw mill-użu tar-riżorsi ġenetiċi kif ukoll applikazzjonijiet u 
kummerċjalizzazzjonijiet ulterjuri. It-terminu "użu" jkopri l-attivitajiet tar-riċerka u tal-
iżvilupp dwar il-kompożizzjoni ġenetika u/jew bijokimika tar-riżorsi ġenetiċi. Il-qsim tal-
benefiċċji huwa soġġett għal kundizzjonijiet miftiehma permezz ta' qbil komuni fil-forma ta' 
kuntratt stabbilit bejn il-provveditur u l-utent. Il-benefiċċji jistgħu jkunu monetarji, bħat-
tariffi, jew mhux monetarji, bħall-qsim tar-riżultati tar-riċerka jew it-trasferiment tat-
teknoloġija. Il-Protokoll ta' Nagoya jipproponi wkoll il-ħolqien ta' mekkaniżmu multilaterali 
dinji għat-trattament tal-qsim tal-benefiċċji li jirriżultaw mill-użu tar-riżorsi ġenetiċi li jinsabu 
fiż-żoni transfruntiera jew f'sitwazzjonijiet fejn mhuwiex possibbli li jinkiseb il-kunsens 
infurmat minn qabel. Il-benefiċċji maqsuma permezz ta' dan il-mekkaniżmu għandhom 
jipparteċipaw għall-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tad-diversità bijoloġika fuq skala 
dinjija.

Fl-aħħar, il-Protokoll jiddefinixxi l-obbligi speċifiċi maħsuba biex jiżguraw ir-rispett tal-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali tal-Partijiet Kontraenti li jipprovdu riżorsi ġenetiċi, u obbligi 
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kuntrattwali li jinsabu fil-kundizzjonijiet miftiehma permezz ta' ftehim komuni. Permezz ta' 
dawn il-miżuri, il-Partijiet għandhom għalhekk jiżguraw li r-riżorsi ġenetiċi użati nkisbu 
b'mod legali b'kuntratt ta' qsim tal-benefiċċji stabbilit kif xieraq. Għal dan, huma għandhom 
jistabbilixxu sistema ta' sorveljanza u kontroll effikaċi u jiżguraw kooperazzjoni ġudizzjarja. 

Il-Protokoll ta' Nagoya jiżgura sigurtà ġuridika ħafna akbar u iktar trasparenti, kemm għall-
provvedituri kif ukoll għall-utenti tar-riżorsi ġenetiċi. Huwa jikkontribwixxi għall-qsim tal-
benefiċċji u joħloq kundizzjonijiet ta' aċċess aktar prevedibbli għar-riżorsi ġenetiċi. Billi jżid 
is-sigurtà ġuridika u jippromwovi l-qsim tal-benefiċċji, il-Protokoll ta' Nagoya jħeġġeġ l-
iżvilupp tar-riċerka dwar ir-riżorsi ġenetiċi, li jista' jwassal għal sejbiet ġodda li jkunu ta' 
benefiċċju għal kulħadd. Barra minn hekk, il-Protokoll ta' Nagoya joħloq inċitazzjonijiet 
għall-preservazzjoni "in situ" tar-riżorsi ġenetiċi u għall-użu b'mod sostenibbli biex b'hekk 
iżid il-kontribuzzjoni tal-bijodiversità għall-iżvilupp u l-benessri tal-bniedem.

L-Unjoni Ewropea għandha post ċentrali fl-użu tar-riżorsi ġenetiċi, kemm permezz tal-ħafna 
kollezzjonijiet u ċentri ta' riċerka tagħha kif ukoll permezz tal-industriji kbar tagħha tal-utenti. 
Aċċess sostenibbli għar-riżorsi ġenetiċi huwa għalhekk kruċjali u għandu jissaħħaħ permezz 
ta' żieda fil-fiduċja mas-sħab internazzjonali tagħna u qafas leġiżlattiv ta' użu ċar.

Il-Protokoll ta' Nagoya se jidħol fis-seħħ ftit wara li l-50 Stat ikunu rratifikawh. Huwa 
għalhekk essenzjali li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri kollha tagħha jirratifikawh malajr 
kemm jista' jkun sabiex iżommu t-tmexxija u jkunu preżenti għall-ewwel negozjati li se jsiru 
matul il-Konferenza tal-Partijiet li jmiss fl-2014.

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet msemmija hawn fuq, ir-Rapporteure tirrakkomanda li l-
Parlament Ewropew jaqbel mar-ratifikazzjoni mill-Unjoni Ewropea tal-Protokoll ta' Nagoya.


