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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp, bħala l-

kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tiegħu: 

1. Iqis il-kondiviżjoni ġusta u ekwa tal-benefiċċji li ġejjin mill-użu tar-riżorsi ġenetiċi bħala 

objettiv fundamentali; jenfasizza l-bżonn li lill-fornituri tar-riżorsi, lill-inventuri u lill-

investituri jingħataw trasparenza u ċertezza tad-dritt; iqis fundamentali li naslu għal 

kunsens bejn l-istituzzjonijiet internazzjonali li jirregolaw il-kummerċ u l-kwistjonijiet 

relatati miegħu dwar il-sinifikat fid-dritt tat-terminu "bijopiraterija"; jiddeplora kemm qed 

jiżvolġu bil-mod il-proċedimenti fin-negozjati li għaddejjin attwalment fil-KIG tal-WIPO1 

u l-proċess ta' rieżami tal-Ftehim TRIPS2 fir-rigward tal-Artikolu 27.3(b); 

2. Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jirratifikaw il-Protokoll ta' Nagoya dwar l-Aċċess 

għar-Riżorsi Ġenetiċi u l-Kondiviżjoni Ġusta u Ekwa tal-Benefiċċji li jirriżultaw mill-Użu 

tagħhom, mehmuż mal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika; ifaħħar lill-

Kummissjoni talli ppreżentat abbozz ta' regolament għall-implimentazzjoni tal-Protokoll 

ta' Nagoya; jistieden lill-Kummissjoni tagħti istruzzjonijiet lin-negozjaturi tagħha fi ħdan 

il-KIG tad-WIPO u fir-rieżami tat-TRIPS biex jikkunsidraw bħala l-punt ta' tluq tagħhom 

il-Protokoll ta' Nagoya u biex, waqt in-negozjati, jikkonċentraw fuq l-armonizzazzjoni tal-

qafas ġuridiku tas-CBD3 u l-Protokoll ta' Nagoya tagħha, u d-WIPO, it-TRIPS, l-

ITPGRFA4 u l-Konvenzjoni UPOV5, kif ukoll il-UNCLOS6 fir-rigward tar-riżorsi ġenetiċi 

marittimi; jinnota li l-Ftehim TRIPS jeskludi b'mod tranżitorju lill-pajjiżi l-anqas 

żviluppati7; jisħaq fuq il-fatt li dan l-approċċ irid jiġi ppreservat fir-rigward ta' kwalunkwe 

reviżjoni li tista' tirriżulta mill-proċess tas-CBD-Nagoya; 

3. Jaqbel mal-pożizzjoni tal-partijiet interessati dwar il-fatt li sistema kummerċjali 

internazzjonali bbażata fuq ir-regoli teħtieġ il-prevenzjoni tal-ħruġ illegali ta' privattivi, li, 

min-naħa tagħha, teħtieġ l-adozzjoni ta' regoli dwar id-divulgazzjoni tas-sors u tal-oriġini 

tar-riżorsi ġenetiċi matul il-proċeduri biex tinkiseb privattiva; jinsisti fuq il-fatt li l-Ftehim 

TRIPS tad-WTO għandu jkun kumpatibbli mal-Protokoll ta' Nagoya mehmuż tas-CBD; 

4. Jilqa' pożittivament l-inizjattivi biex tingħata għażla alternattiva lill-korpi strettament 

kummerċjali, pereżempju l-Faċilità Dinjija għall-Informazzjoni dwar il-Bijodiversità 

(GBIF) li tippromwovi l-aċċess liberu u miftuħ għad-data dwar il-bijodiversità permezz 

tal-kooperazzjoni globali bejn id-diversi gvernijiet, organizzazzjonijiet u partijiet 

interessati internazzjonali oħra; 

5. Jirrikonoxxi r-rwol potenzjali tas-sistema tal-proprjetà intellettwali u tal-privattivi fil-

                                                 
1 Kumitat Intergovernattiv dwar il-Proprjetà Intellettwali u r-Riżorsi Ġenetiċi, l-Għarfien Tradizzjonali u l-

Folklor tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali. 
2 Ftehim dwar l-aspetti tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali marbutin mal-kummerċ.  
3 Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika.  
4 Trattat Internazzjonali dwar ir-Riżorsi Ġenetiċi tal-Pjanti għall-Ikel u l-Agrikoltura. 
5 Unjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni ta' Varjetajiet Ġodda ta' Pjanti. 
6 Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar. 
7 Art. 66.1, TRIPS; Deċiżjoni tal-Kunsill għall-Ftehim TRIPS tad-29 ta' Novembru 2005. 
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promozzjoni tal-innovazzjoni, tat-trasferiment u tat-tixrid tat-teknoloġiji għall-vantaġġ 

reċiproku tal-partijiet interessati, tal-fornituri, tad-detenturi u tal-utenti tar-riżorsi ġenetiċi, 

tad-derivati tagħhom u tal-għarfien tradizzjonali assoċjat b'mod li jiffavorixxi l-benesseri 

soċjali u l-iżvilupp, filwaqt li jiġi enfasizzat il-bżonn ta' prevenzjoni tal-effetti negattivi 

tas-sistema tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali u tal-privattivi fuq l-applikazzjoni min-

naħa tal-popolazzjonijiet indiġeni u tal-komunitajiet lokali tal-għarfien tradizzjonali, tal-

liġijiet, il-prassi u s-sistemi ta' għarfien tagħhom u fuq il-kapaċità tagħhom li jużaw, 

jiżviluppaw, joħolqu u jipproteġu l-għarfien tagħhom fil-qasam tar-riżorsi ġenetiċi; Itenni 

li, fid-dawl tar-riżoluzzjoni reċenti tiegħu fuq il-privattivi ta' proċessi bijoloġiċi 

essenzjali1, speċjalment fil-qasam tat-tgħammir, protezzjoni eċċessivament wiesgħa tal-

privattivi tista' tfixkel l-innovazzjoni u l-progress u ssir ta' detriment għal min ikabbar il-

pjanti jew irabbi l-annimali fuq skala żgħira jew medja billi tibblokka l-aċċess għar-riżorsi 

ġenetiċi tal-annimali u l-pjanti; jindika li, f'ċerti ċirkostanzi, il-popolazzjonijiet indiġeni 

jew il-komunitajiet lokali jistgħu jqisu l-kuntratti bejn il-partijiet bħala soluzzjoni fattibbli 

għall-finijiet tal-kondiviżjoni tal-benefiċċji u tal-ħarsien tal-interessi tagħhom filwaqt li 

jitħares l-ambjent u tiġi evitata ħsara soċjali u ekonomika, eż. permezz ta' klawsoli ta' 

salvagwardja; 

6. Itenni r-rispett tiegħu lejn ir-riżultati miksuba fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali tad-

drittijiet tal-popolazzjonijiet indiġeni għar-riżorsi ġenetiċi u ta' tip ieħor tagħhom u għall-

għarfien tradizzjonali assoċjat, stabbiliti fid-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-

Drittijiet tal-Popli Indiġeni, fil-Konvenzjoni Nru 169 tal-ILO, fl-Artikolu 8j tas-CBD u fil-

Protokoll ta' Nagoya. jesprimi it-tħassib tiegħu għall-erożjoni ġenetika li qed isseħħ bħala 

konsegwenza tal-predominanza kważi esklużiva, fuq is-suq, taż-żrieragħ tal-produzzjoni 

industrijali, jiġifieri ż-żrieragħ protetti minn drittijiet tal-proprjetà intellettwali, askapitu 

tal-varjetajiet tradizzjonali taż-żrieragħ. 

 

                                                 
1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Mejju 2012 fuq il-privattivi ta' proċessi bijoloġiċi essenzjali, 

P7_TA(2012)0202. 
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