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Aċċess għal Riżorsi Ġenetiċi u l-Qsim Ġust u Ekwu ta' Benefiċċji li 

Jirriżultaw mill-Użu tagħhom fl-Unjoni ***I 

Emendi adottati mill-Parlament Ewropew tat-12 ta' Settembru 2013 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))1 

 

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

Emenda 1 

Proposta għal regolament 

Kunsiderazzjoni -1 (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar id-

Diversità Bijoloġika u l-Protokoll ta' 

Nagoya dwar l-Aċċess għal Riżorsi 

Ġenetiċi u l-Qsim Ġust u Ekwu ta' 

Benefiċċji li Jirriżultaw mill-Użu 

tagħhom, 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa -1 (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (-1) L-Unjoni ħolqot ‘Strateġija tal-UE 

għall-Bijodiversità sal-2020’, b’impenn li 

żżid il-kontribut tagħha biex jonqos it-telf 

tal-bijodiversità dinjija sal-2020. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 

                                                 
1  Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli għal rikonsiderazzjoni skont ir-

Regola 57(2), it-tieni subparagrafu (A7-0263/2013). 



Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Firxa wiesgħa ta' parteċipanti fl-

Unjoni, inklużi riċerkaturi akkademiċi u l-

kumpaniji minn setturi differenti tal-

industrija, jużaw riżorsi ġenetiċi għal 

finijiet ta' riċerka, żvilupp u 

kummerċjalizzazzjoni; xi wħud jużaw 

ukoll għarfien tradizzjonali assoċjat mar-

riżorsi ġenetiċi. 

(1) Firxa wiesgħa ta' utenti u fornituri fl-

Unjoni, inklużi riċerkaturi akkademiċi u l-

kumpaniji minn setturi differenti tal-

industrija, jużaw riżorsi ġenetiċi għal 

finijiet ta' riċerka, żvilupp u 

kummerċjalizzazzjoni; xi wħud jużaw 

ukoll għarfien tradizzjonali assoċjat mar-

riżorsi ġenetiċi. L-attivitajiet ta’ riċerka u 

żvilupp jimplikaw mhux biss l-istudju u l-

analiżi tal-kompożizzjoni ġenetika jew 

bijokimika tar-riżorsi ġenetiċi imma wkoll 

miżuri biex jiġu ġġenerati l-innovazzjoni 

u l-applikazzjonijiet prattiċi. Li l-Protokoll 

ta’ Nagoya jiġi implimentat b’suċċess 

jiddependi wkoll mill-mod li bih l-utenti u 

l-fornituri tar-riżorsi ġenetiċi jew tal-

għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 

ġenetiċi jkunu kapaċi jinnegozjaw 

kundizzjonijiet miftiehma għall-

promozzjoni tal-konservazzjoni tal-

bijodiversità skont l-‘istrateġija tal-UE 

għall-bijodiversità sal-2020’. 

 

Emenda  4 

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. Ir-riżorsi 

ġenetiċi jwettqu parti sinifikanti fl-

implimentazzjoni tal-istrateġiji ddisinjati 

biex jerġgħu jġibu għal li kienu l-

ekosistemi li jkunu ġarrbu ħsara u 

jissalvagwardjaw l-ispeċijiet li jinsabu 

f’periklu.  

 



Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 2a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) L-Unjoni tirrikonoxxi l-

interdipendenza tal-pajjiżi kollha fir-

rigward tar-riżorsi ġenetiċi għall-ikel u l-

agrikoltura, kif ukoll in-natura u l-

importanza partikolari ta' dawk ir-riżorsi 

biex is-sikurezza tal-ikel tinkiseb mad-

dinja kollha u għall-iżvilupp sostenibbli 

tal-agrikoltura fil-kuntest tal-ġlieda 

kontra l-faqar u tat-tibdil fil-klima, u 

jirrikonoxxu r-rwol fundamentali tat-

Trattat Internazzjonali dwar ir-Riżorsi 

Ġenetiċi tal-Pjanti għall-Ikel u l-

Agrikoltura u l-Kummissjoni tal-FAO 

dwar ir-Riżorsi Ġenetiċi għall-Ikel u l-

Agrikoltura f’dan ir-rigward, 

 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 2b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2b) Ir-riċerka dwar ir-riżorsi ġenetiċi qed 

tiġi estiża bil-mod il-mod f'oqsma ġodda, 

l-aktar dak tal-oċeani, li għadhom l-

ambjenti tal-pjaneta li huma l-anqas 

esplorati u l-anqas magħrufa. Il-

profonditajiet tal-oċeani jikkostitwixxu 

b’mod partikolari l-aħħar fruntiera tal-

pjaneta u jqajmu interess dejjem akbar 

fil-livell tar-riċerka, tat-tiftix u tal-

esplorazzjoni tar-riżorsi. F’dan il-kuntest, 

l-istudju tal-bijodiversità immensa li 

tinsab fl-ekosistemi marini tal-

profonditajiet kbar jikkostitwixxi qasam 

ġdid ta’ riċerka promettenti ħafna fil-livell 

tal-iskoperta ta’ riżorsi ġenetiċi li jista’ 

jkollhom l-applikazzjonijiet l-aktar 

diversi. 

 



Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 2c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2c) Hija prassi rikonoxxuta li jiġu 

skambjati r-riżorsi ġenetiċi kollha tal-

pjanti għall-ikel u l-agrikoltura għal 

skopijiet ta' riċerka, tnissil u taħriġ skont 

it-termini u l-kundizzjonijiet tal-Ftehim 

Standard dwar it-Trasferiment ta' 

Materjal (SMTA) stabbilit fit-Trattat 

Internazzjonali dwar ir-Riżorsi Ġenetiċi 

tal-Pjanti għall-Ikel u l-Agrikoltura 

(ITPGRFA) kif determinat fil-

Memorandum ta' Qbil għall-istabbiliment 

tas-Sistema Integrata Ewropea tal-Bank 

Ġenetiku (AEGIS); b'konformità mal-

Artikolu 4.3 tal-Protokoll ta'Nagoya, 

huwa rikonoxxut li tali prassi tappoġġa, u 

mhijex kuntrarja għall-objettivi tal-

Konvenzjoni u tal-Protokoll ta' Nagoya. 

 

Emenda  8 

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 li huma 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 

Ġenerali tan-NU fl-2007, għandhom jiġu 

rrispettati u l-miżuri implimentattivi tal-

Unjoni għandhom jiffaċilitaw dan l-

objettiv. 

 

Emenda  9 

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. 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 3b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3b) Il-kompetenza u r-responsabbiltà 

għall-implimentazzjoni prattika ta' miżuri 

biex jiġu salvgwardjati l-komunitajiet 

indiġeni u lokali fi ħdan l-Unjoni 

f'arranġamenti ta' aċċess u qsim tal-

benefiċċji jibqgħu tal-Istati Membri u l-

qrati tagħhom. 

 



Emenda  11 

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. 

 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 4b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4b) Il-qsim tal-benefiċċji għandu jiġi 

kkunsidrat f'kuntest fejn il-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw b'mod rikk fil-bijodiversità 

huma l-akbar fornituri ta' riżorsi ġenetiċi, 

filwaqt li l-utenti fil-biċċa l-kbira tagħhom 

jinsabu fil-pajjiżi żviluppati. Barra l-

potenzjal li jikkontribwixxu lejn il-

konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-

bijodiversità, l-aċċess u l-qsim tal-

benefiċċji jistgħu jkunu ta' kontribut 

għall-qerda tal-faqar u s-sostenibilità 

ambjentali u b'hekk għall-progress lejn l-



Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju, kif 

rikonoxxut fil-preambolu tal-Protokoll ta' 

Nagoya. L-implimentazzjoni tal-Protokoll 

ta' Nagoya għandu jkollu l-għan ukoll li 

jiġi kkonkretizzat dan il-potenzjal. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 4c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4c) Id-dritt għall-ikel, stabbilit fl-

Artikolu 25 tad-Dikjarazzjoni Universali 

tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Artikolu 11 

tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet 

Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali, kif ukoll 

id-dritt ta' kull individwu li jgawdi mill-

ogħla standard li jista' jinkiseb fis-saħħa 

rikonoxxut fl-Artikolu 12 tal-Patt 

Internazzjonali dwar id-Drittijiet 

Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali, huma ta' 

importanza kbira u għandhom jitħarsu 

dejjem. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 4d (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4d) Kif inhu l-każ għar-riżorsi ġenetiċi, l-

għarfien tradizzjonali assoċjat ma' tali 

riżorsi huwa kkonċentrat l-aktar fil-pajjiżi 

li qed jiżviluppaw, partikolarment fil-

komunitajiet indiġeni u lokali. Id-drittijiet 

ta' komunitajiet bħal dawn stabbiliti fil-

Konvenzjoni Nru 169 tal-Organizzazzjoni 

Internazzjonali tax-Xogħol dwar il-Popli 

Indiġeni u t-Tribujiet kif ukoll fid-

Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' 

Popli Indiġeni adottata mill-Assemblea 

Ġenerali tan-NU fl-2007, għandhom jiġu 

rispettati u l-miżuri ta' implimentazzjoni 

tal-Unjoni għandhom jiffaċilitaw dan.  



 

 

Emenda  15 

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 jsir wara li jiġi sodisfatt ir-

rekwiżit dwar il-kunsens infurmat minn 

qabel tal-pajjiż tal-oriġini ta' dan ir-riżors 

u l-benefiċċji għandhom ikunu bbażati 
fuq termini miftiehma b'mod reċiproku. Il-

Konvenzjoni tindirizza wkoll l-aċċess u l-

qsim tal-benefiċċji fir-rigward tal-għarfien, 

l-innovazzjonijiet u l-prassi rilevanti tal-

komunitajiet indiġeni u lokali rilevanti 

għall-konservazzjoni u l-użu sostenibbli 

tad-diversità bijoloġika. Ir-riżorsi ġenetiċi 

għandhom, tabilħaqq, jintużaw b'mod 

bilanċjat u sostenibbli, filwaqt li l-

komunitajiet lokali jkunu involuti b'mod 

leġittimu, minħabba li b'dan il-mod biss li 

l-opportunitajiet, l-iżviluppi u l-benefiċċji 

li joħorġu minn dan l-użu jistgħu jiġu 

kondiviżi b'mod ġust u ekwu bejn il-

Partijiet kollha. 

 

Emenda 16 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 



 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Il-Protokoll ta' Nagoya dwar l-Aċċess 

għal Riżorsi Ġenetiċi u l-Qsim Ġust u 

Ekwu ta' Benefiċċji li Jirriżultaw mill-Użu 

tagħhom għall-Konvenzjoni dwar id-

Diversità Bijoloġika (il-Protokoll ta' 

Nagoya) huwa trattat internazzjonali 

adottat fid-29 ta' Ottubru 2010 mill-

Partijiet għall-Konvenzjoni. Il-Protokoll ta' 

Nagoya jespandi b'mod sinifikanti r-regoli 

ġenerali tal-Konvenzjoni dwar l-aċċess u l-

qsim tal-benefiċċji għall-użu tar-riżorsi 

ġenetiċi u l-għarfien tradizzjonali assoċjat 

mar-riżorsi ġenetiċi. 

(6) Il-Protokoll ta' Nagoya dwar l-Aċċess 

għal Riżorsi Ġenetiċi u l-Qsim Ġust u 

Ekwu ta' Benefiċċji li Jirriżultaw mill-Użu 

tagħhom għall-Konvenzjoni dwar id-

Diversità Bijoloġika (il-Protokoll ta' 

Nagoya) huwa trattat internazzjonali 

adottat fid-29 ta' Ottubru 2010 mill-

Partijiet għall-Konvenzjoni. Il-Protokoll ta' 

Nagoya jagħti dettalji ulterjuri tar-regoli 

ġenerali tal-Konvenzjoni dwar l-aċċess u l-

qsim tal-benefiċċji monetarji u mhux 

monetarji għall-użu u l-

kummerċjalizzazzjoni sussegwenti tar-

riżorsi ġenetiċi u l-għarfien tradizzjonali 

assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 7a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) Il-Protokoll ta’ Nagoya japplika 

għar-riżorsi ġenetiċi li jidħlu fil-kamp tal-

applikazzjoni tal-Artikolu 15 tal-

Konvenzjoni, għall-kuntrarju tal-kamp ta’ 

applikazzjoni usa’ tal-Artikolu 4 tal-

Konvenzjoni. Dan jimplika li l-Protokoll 

ta' Nagoya ma jwassalx sal-kamp ta’ 

applikazzjoni ġurisdizzjonali sħiħ tal-

Artikolu 4, bħalma huma l-attivitajiet li 

jseħħu fl-inħawi tal-baħar ’il barra mill-

ġurisdizzjoni nazzjonali. B’danakollu, 

xejn fil-Protokoll ta' Nagoya ma jżomm 

lill-Partijiet għall-istess Protokoll milli 

jwessgħu l-prinċipji tiegħu ħalli jkunu 

japplikaw għal attivitajiet ukoll li jseħħu 

f’dawn l-inħawi tal-baħar. 

 

Emenda  18 

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 

reċiproku 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 għandhom 

jappoġġaw l-objettiv ewlieni tiegħu, b'mod 

partikolari l-konservazzjoni tad-diversità 

bijoloġika, l-użu sostenibbli tal-

komponenti tagħha u l-qsim ġust u ekwu 

tal-benefiċċji li jirriżultaw mill-użu tar-

riżorsi ġenetiċi. Dan jinkludi li ma 

jitħalliex isir użu ta' riżorsi ġenetiċi jew 

għarfien tradizzjonali assoċjat ma' tali 

riżorsi akkwistati illegalment fl-Unjoni. 

Huwa essenzjali wkoll li jissaħħu l-

opportuntajiet disponibbli għal attivitajiet 

ta' riċerka u ta' żvilupp ibbażati fuq in-

natura fl-Unjoni, b'mod partikolari billi 

jittejbu l-kundizzjonijiet għaċ-ċertezza 

ġuridika b'rabta mal-użu ta' riżorsi 

ġenetiċi u l-għarfien tradizzjonali. 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Premessa 8a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) L-użu ta' riżorsi ġenetiċi miksuba 

illegalment, jew il-kummerċjalizzazzjoni 

sussegwenti ta' prodotti bbażati fuq dawn 

ir-riżorsi jew għarfien tradizzjonali 

assoċjat għandhom ikunu pprojbiti. 

 

Emenda  20 

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, il-

komunitajiet indiġeni u lokali, u l-gruppi 

ta' partijiet interessati involuti fl-aċċess u 



fil-qsim tal-benefiċċji tar-riżorsi ġenetiċi. 

 

Emenda  21 

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-kisbiet ġodda 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.  

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Huwa importanti li jiġi ddefinit, skont 

il-Protokoll ta' Nagoya, li l-użu ta' riżorsi 

ġenetiċi jirreferi għar-riċerka u l-iżvilupp 

tal-kompożizzjoni ġenetika jew bijokimika 

ta' kampjuni ta' materjal ġenetiku, li 

jinkludu riċerka u żvilupp dwar komposti 

estratti minn materjal ġenetiku li ġie 

aċċessat f'Parti għall-Protokoll ta' 

Nagoya. 

(11) Huwa importanti li jiġi ddefinit, skont 

il-Protokoll ta' Nagoya, li l-użu ta' riżorsi 

ġenetiċi jirreferi għar-riċerka u l-iżvilupp 

tal-kompożizzjoni ġenetika jew bijokimika 

ta’ riżorsi ġenetiċi. 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. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Bil-ħsieb li tiġi żgurat 

implimentazzjoni effettiva tal-Protokoll ta' 

(14) Bil-ħsieb li tiġi żgurata 

implimentazzjoni effettiva tal-Protokoll ta' 



Nagoya, l-utenti kollha ta' riżorsi ġenetiċi u 

għarfien tradizzjonali assoċjat ma’ dawn ir-

riżorsi għandhom jeżerċitaw id-diliġenza 

dovuta biex jiżguraw li r-riżorsi ġenetiċi u 

l-għarfien tradizzjonali assoċjat użati ġew 

aċċessati f'konformità mar-rekwiżiti 

ġuridiċi applikabbli u biex jiżguraw li, fejn 

rilevanti, il-benefiċċji jiġu kondiviżi. 

Madankollu, minħabba d-diversità tal-

utenti fl-Unjoni mhuwiex xieraq li l-utenti 

kollha jiġu obbligati jieħdu l-istess miżuri 

biex jeżerċitaw id-diliġenza dovuta. 

Għalhekk, għandhom jiġu stabbiliti biss 

elementi minimi tad-diliġenza dovuta. 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. 

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 limitata fiż-żmien, 

konsistenti mat-tul ta' żmien meħtieġ għal 

innovazzjoni eventwali. 

 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Premessa 14a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14a) L-implimentazzjoni b’suċċess tal-

Protokoll ta’ Nagoya tiddependi fuq l-

innegozjar, min-naħa tal-utenti u tal-

fornituri tar-riżorsi ġenetiċi jew tal-

għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 

ġenetiċi, ta’ termini miftiehma b’mod 

reċiproku li jwasslu għal qsim ġust tal-

benefiċċji filwaqt li jikkontribwixxu għall-

objettiv usa’ tal-Protokoll ta' Nagoya li 

jikkontribwixxi għall-konservazzjoni tad-

diversità bijoloġika. 



 

Emenda  25 

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. 

imħassar 

 

Emenda  26 

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' 

(17) tenti 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-



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. 

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. B'mod 

partikolari d-dikjarazzjoni magħmula fl-

applikazzjoni għal drittijiet tal-proprjetà 

intelletwali jew meta tintalab 

approvazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni 

ma tikkostitwixxix parti mill-proċedura tal-

approvazzjoni minnha nfisha u tkun 

indirizzata lill-awtoritajiet kompetenti 

stabbiliti skont dan ir-Regolament. 

 

Emenda  27 

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 minn kolletturi u 

kumpaniji privati, li spiss iservu għal 

skopijiet kummerċjali, u minn riċerkaturi 

akkademiċi jew istituzzjonijiet xjentifiċi 

għal skopijiet mhux kummerċjali . Fil-

maġġoranza assoluta tal-każijiet u fi kważi 

s-setturi kollha, l-aċċess għal riżorsi 

ġenetiċi miġbura ġodda jinkiseb permezz 

ta' intermedjarji, kollezzjonijiet, jew aġenti 

li jakkwistaw riżorsi ġenetiċi minn pajjiżi 

terzi, kemm kummerċjalment kif ukoll 

mhux kummerċjalment. 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 termini ġodda li jkunu 



miftiehma b'mod reċiproku minn qabel. 

 

 

Emenda  28 

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 

reċiproku, 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-biċċa l-kbira tal-kollezzjonijiet 

huma l-aktar fornituri aċċessibbli ta' riżorsi 

ġenetiċi u għarfien tradizzjonali assoċjat 

mar-riżorsi ġenetiċi użati fl-Unjoni. Bħala 

fornituri dawn jista' jkollhom rwol 

importanti fl-għoti ta' għajnuna lil utenti 

oħra fil-katina tal-kustodja sabiex 

jikkonformaw mal-obbligi tagħhom. 

Sabiex dan iseħħ għandha tiġi stabbilita 

sistema ta' kollezzjonijiet reġistrati tal-

Unjoni. Dan jiżgura li l-kollezzjonijiet 

reġistrati fil-livell 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 reċiproku, fejn meħtieġ. 

Sistema ta' kollezzjonijiet reġistrati tal-

Unjoni għandha tnaqqas b'mod sostanzjali 

r-riskju li fl-Unjoni jintużaw riżorsi 

ġenetiċi miksuba illegalment. L-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 

jivverifikaw jekk kollezzjoni tissodisfax ir-

rekwiżiti għal rikonoxximent bħala 

kollezzjoni reġistrata tal-Unjoni, fosthom 

li turi l-ħila li tirrispetta l-objettivi 

ġenerali tal-Protokoll ta’ Nagoya 

f’termini tal-kisba ta’ qsim ġust u ekwu 

tal-benefiċċji li jirriżultaw mill-użu tar-

riżorsi ġenetiċi u ta’ kontribut għall-

konservazzjoni tal-bijodiversità. L-utenti li 

jakkwistaw riżors ġenetiku minn 

kollezzjoni elenkata fir-reġistru tal-Unjoni 

għandhom jitqiesu li eżerċitaw id-diliġenza 

dovuta fir-rigward tat-tfittix tal-

informazzjoni kollha meħtieġa. Dan ikun 

ta' benefiċċju b’mod partikulari għar-

riċerkaturi akkademiċi kif ukoll għall-



intrapriżi żgħar u ta' daqs medju. 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Premessa 19a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (19a) Il-kollezzjonijiet reġistrati tal-

Unjoni għandhom josservaw l-objettiv tal-

Protokoll ta' Nagoya. Dawn għandhom 

jikkontribwixxu għall-bini tal-kapaċità u 

s-sensibilizzazzjoni, f'konformità mal-

Artikoli 21 u 22 tal-Protokoll sal-punt 

safejn jippermettu r-riżorsi li għandhom 

għad-dispożizzjoni tagħhom. L-

awtoritajiet kompetenti jistgħu 

jikkunsidraw jipprovdu finanzjament lil 

kollezzjonijiet għal tali attivitajiet. Kull 

kollezzjoni reġistrata tal-Unjoni għandha 

tfittex li tikkontribwixxi lejn l-isforzi 

sabiex jiġi dokumentat l-għarfien 

tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi, 

f'kooperazzjoni mal-komunitajiet indiġeni 

u lokali, l-awtoritajiet, l-antropoloġisti jew 

atturi oħra, kif xieraq. Tali għarfien 

għandu jiġi ttrattat b'rispett sħiħ għad-

drittijiet relevanti. L-informazzjoni dwar 

dan l-għarfien għandha ssir pubblika 

meta din isservi għall-ħarsien tad-drittijiet 

relevanti u bl-ebda mod ma tmur kontrieh 

jew tostakolah.  

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 

Membri għandhom jivverifikaw jekk l-

utenti jikkonformawx mal-obbligi 

tagħhom. F’dak il-kuntest, l-awtoritajiet 

kompetenti għandhom jaċċettaw ċertifikati 

tal-konformità rikonoxxuti 

(20) L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 

Membri għandhom jivverifikaw jekk l-

utenti jikkonformawx mal-obbligi 

tagħhom. F’dak il-kuntest, l-awtoritajiet 

kompetenti għandhom jaċċettaw ċertifikati 

tal-konformità rikonoxxuti 



internazzjonalment bħala evidenza li r-

riżorsi ġenetiċi koperti ġew akkwistati 

legalment u li kienu stabbiliti patti bi qbil 

reċiproku. L-awtoritajiet kompetenti 

għandhom iżommu wkoll reġistri tal-

ispezzjonijiet imwettqa u l-informazzjoni 

rilevanti għandha ssir disponibbli 

f'konformità mad-Direttiva 2003/4/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

28 ta' Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku 

għat-tagħrif ambjentali. 

internazzjonalment bħala evidenza li r-

riżorsi ġenetiċi koperti ġew akkwistati 

legalment u li kienu stabbiliti patti bi qbil 

reċiproku. Meta ċertifikat internazzjonali 

ma jkunx disponibbli, forom oħra 

legalment aċċettabbli ta' konformità 

għandhom jitqiesu bħala evidenza li r-

riżorsi ġenetiċi koperti jkunu ġew 

akkwistati legalment u li jkunu ġew 

stabbiliti termini miftiehma b'mod 

reċiproku. L-awtoritajiet kompetenti 

għandhom iżommu wkoll reġistri tal-

ispezzjonijiet imwettqa u l-informazzjoni 

rilevanti għandha ssir disponibbli 

f'konformità mad-Direttiva 2003/4/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

28 ta' Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku 

għat-tagħrif ambjentali. 

 

Emenda  31 

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. 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Pjattaforma tal-Unjoni dwar l-aċċess 

għandha tippermetti diskussjonijiet dwar u 

tikkontribwixxi għas-simplifikazzjoni tal-

kundizzjonijiet tal-aċċess fl-Istati Membri, 

it-tfassil u l-prestazzjonijiet tar-reġimi tal-

aċċess, l-aċċess simplifikat għal riċerka 

(23) Pjattaforma tal-Unjoni dwar l-aċċess u 

l-qsim ġust u ekwu tal-benefiċċji għandha 

tippermetti diskussjonijiet dwar u 

tikkontribwixxi għas-simplifikazzjoni tal-

kundizzjonijiet tal-aċċess fl-Istati Membri, 

it-tfassil u l-prestazzjonijiet tar-reġimi tal-



mhux kummerċjali, prassi tal-aċċess ta' 

kollezzjonijiet fl-Unjoni, l-aċċess ta' 

partijiet interessati tal-Unjoni f'pajjiżi terzi 

u l-qsim tal-aħjar prassi.  

aċċess u tal-qism tal-benefiċċji, l-aċċess 

simplifikat u l-qism tal-benefiċċji għal 

riċerka mhux kummerċjali, prassi tal-

aċċess u tal-qsim tal-benefiċċji ta' 

kollezzjonijiet fl-Unjoni, l-aċċess u l-qsim 

tal-benefiċċji ta' partijiet interessati tal-

Unjoni f'pajjiżi terzi u l-qsim tal-aħjar 

prassi. Il-pjattaforma tal-Unjoni għandha 

tirrispetta bis-sħiħ il-kompetenzi tal-Istat 

Membru u jkollha bħala objettiv li 

tiżgura, kif ikun xieraq, l-involviment tal-

komunitajiet indiġeni u lokali skont il-

Protokoll ta' Nagoya. 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli li 

jirregolaw l-aċċess u l-qsim tal-benefiċċji 

minn riżorsi ġenetiċi u għarfien 

tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi, 

skont id-dispożizzjonijiet tal-Protokoll ta' 

Nagoya dwar l-Aċċess għal Riżorsi 

Ġenetiċi u l-Qsim Ġust u Ekwu ta' 

Benefiċċji li Jirriżultaw mill-Użu tagħhom 

għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità 

Bijoloġika (il-Protokoll ta' Nagoya).  

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli li 

jirregolaw il-konformità mal-aċċess u l-

qsim tal-benefiċċji minn riżorsi ġenetiċi u 

għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 

ġenetiċi, skont id-dispożizzjonijiet tal-

Protokoll ta' Nagoya dwar l-Aċċess għal 

Riżorsi Ġenetiċi u l-Qsim Ġust u Ekwu ta' 

Benefiċċji li Jirriżultaw mill-Użu tagħhom 

għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità 

Bijoloġika (il-Protokoll ta' Nagoya).  

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 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 

dwar id-Diversità Bijoloġika ("il-



Konvenzjoni"). 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-obbligi 

għall-utenti ta' riżorsi ġenetiċi u ta' 

għarfien tradizzjonali assoċjat ma' riżorsi 

ġenetiċi. Is-sistema għall-

implimentazzjoni tal-Protokoll ta' Nagoya 

stabbilita b'dan ir-Regolament tinkludi 

wkoll arranġamenti sabiex tiġi ffaċilitata 

l-konformità min-naħa tal-utent mal-

obbligi tagħhom u qafas għall-

arranġamenti ta' monitoraġġ u ta' 

kontroll li jridu jiġu mfassla u stabbiliti 

mill-Istati Membri tal-Unjoni. Dan ir-

Regolament jinkludi wkoll 

dispożizzjonijiet li jħeġġeġ attivitajiet min-

naħa ta' atturi relevanti għas-

sensibilizzazzjoni tal-importanza tar-

riżorsi ġenetiċi u l-għarfien tradizzjonali 

assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi u 

kwistjonijiet relatati dwar l-aċċess u l-

qsim ta' benefiċċji, kif ukoll attivitajiet li 

jikkontribwixxu lejn il-bini tal-kapaċità 

fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, f'konformità 

mad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll ta' 

Nagoya. 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 

 

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 

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.  tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi,  

Dan ir-Regolament ma għandux japplika 

għal riżorsi ġenetiċi li l-aċċess u l-qsim tal-

benefiċċji tagħhom huwa rregolat minn xi 

strument internazzjonali speċjalizzat li l-

Unjoni hija Parti fih. 

Dan ir-Regolament ma għandux japplika 

għal riżorsi ġenetiċi li l-aċċess u l-qsim tal-

benefiċċji tagħhom huwa rregolat minn xi 

strument internazzjonali speċjalizzat li l-

Unjoni hija Parti fih. 

 Dan ir-Regolament ma japplikax għal 

riżorsi ġenetiċi minn pajjiż ta' oriġini li 

ddeċieda li ma jadottax regoli domestiċi 

ta' aċċess f'konformità mar-rekwiżiti tal-

Protokoll ta' Nagoya fis-seħħ jew għall-

kummerċ fil-komoditajiet b'mod ġenerali. 

Għandhom jitqiesu kif xieraq il-ħidma 

jew il-prattiki utli u relevanti adottati 

minn organizzazzjonijiet internazzjonali 

oħrajn.  

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – 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; 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – 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; 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – 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;  

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – 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; 

 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – punt 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) "kummerċjalizzazzjoni", għall-

finijiet ta' dan ir-Regolament, tfisser li 

prodott isir disponibbli fis-suq tal-Unjoni. 

 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – punt 6b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6b) "bioteknoloġija" tfisser kull 

applikazzjoni tekonoloġika li tuża sistemi 

bijoloġiċi, ħlejjaq ħajjin, jew derivattivi 

minnhom, biex tagħmel jew tibdel prodotti 



jew proċessi għal użu speċifiku; 

 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – punt 8a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8 a) "riżorsi ġenetiċi miksuba 

illegalment" tfisser riżorsi ġenetiċi u 

għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 

ġenetiċi miksuba bi ksur tal-liġi 

nazzjonali jew internazzjonali applikabbli 

dwar l-aċċess u l-qsim tal-benefiċċji fil-

pajjiż tal-oriġini; 

 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – 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 taffettwax il-verżjoni Maltija. 

 

Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – 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 taffettwax il-verżjoni Maltija. 

 



Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu -1 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 -1. L-użu ta' riżorsi ġenetiċi miksuba 

illegalment għandu jiġi pprojbit fl-Unjoni. 

 

Emenda  48 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-utenti għandhom jeżerċitaw id-

diliġenza dovuta biex jiżguraw li r-riżorsi 

ġenetiċi u l-għarfien tradizzjonali assoċjat 

mar-riżorsi ġenetiċi użati ġew aċċessati 

skont il-leġiżlazzjoni jew ir-rekwiżiti 

regolatorji applikabbli għall-aċċess u l-

qsim tal-benefiċċji u li, meta jkun 

rilevanti, il-benefiċċji jinqasmu b'mod ġust 

u ekwu skont termini miftiehma b'mod 

reċiproku. L-utenti għandhom ifittxu, 

iżommu, u jittrasferixxu lill-utenti 

sussegwenti l-informazzjoni rilevanti għall-

aċċess u l-qsim tal-benefiċċji. 

1. L-utenti għandhom jeżerċitaw id-

diliġenza dovuta biex jiżguraw li r-riżorsi 

ġenetiċi u l-għarfien tradizzjonali assoċjat 

mar-riżorsi ġenetiċi użati ġew aċċessati 

b'kunsens infurmat minn qabel u bbażati 

fuq termini miftiehma b'mod reċiproku 

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. L-utenti 

għandhom ifittxu, iżommu, u jittrasferixxu 

lill-utenti sussegwenti l-informazzjoni u d-

dokumenti kollha rilevanti għall-aċċess u 

l-qsim tal-benefiċċji u għall-konformità 

mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-

Regolament. 

 

Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Ir-riżorsi ġenetiċi u l-għarfien 

tradizzjonali assoċjat magħhom 

għandhom biss ikunu ttrasferiti lil utenti 

oħrajn f'konformità maċ-ċertifikat tal-

konformità rikonoxxut 

internazzjonalment u skont termini 



miftiehma b'mod reċiproku, jew kunsens 

infurmat minn qabel u termini miftiehma 

b'mod reċiproku. Fin-nuqqas ta' termini 

miftiehma b'mod reċiproku jew jekk 

utenti sussegwenti jbassru li jużaw dawn 

ir-riżorsi ġenetiċi jew għarfien 

tradizzjonali taħt kundizzjonijiet li 

mhumiex inklużi fit-termini miftiehma 

minn qabel, dawk l-utenti jkunu rikjesti li 

jfittxu termini miftiehma b'mod reċiproku 

mill-pajjiż tal-oriġini. 

 

Emenda  51 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-utenti għandhom: 2. L-utenti għandhom: 

(a) ifittxu, iżommu u jittrasferixxu lill-

utenti sussegwenti informazzjoni dwar:  

(a) ifittxu, iżommu u jittrasferixxu lill-

utenti sussegwenti informazzjoni dwar iċ-

ċertifikat tal-konformità rikonoxxut 

internazzjonalment, fil-każ tar-riżorsi 

ġenetiċi miksuba minn Partijiet għall-

Protokoll ta' Nagoya li għandhom aċċess 

regolat għar-riżorsi ġenetiċi tagħhom 

b'konformità mal-Artikolu 6 tal-Protokoll 

ta' Nagoya, kif ukoll dwar il-kontenut tat-

termini miftiehma b'mod reċiproku, u 

informazzjoni dwar: 

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

ġenetiċi u l-għarfien tradizzjonali assoċjat 

ma' dawn ir-riżorsi; 

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

ġenetiċi u l-għarfien tradizzjonali assoċjat 

ma' dawn ir-riżorsi; 

(2) id-deskrizzjoni tar-riżorsi ġenetiċi jew 

l-għarfien tradizzjonali assoċjat ma' dawn 

ir-riżorsi użati, inkluż identifikaturi uniċi 

disponibbli; 

(2) id-deskrizzjoni tar-riżorsi ġenetiċi jew 

l-għarfien tradizzjonali assoċjat ma' dawn 

ir-riżorsi użati, inkluż identifikaturi uniċi 

disponibbli; 

(3) is-sors minn fejn ir-riżorsi jew l-

għarfien kienu direttament miksuba kif 

ukoll l-utenti sussegwenti tar-riżorsi 

ġenetiċi jew l-għarfien tradizzjonali 

assoċjat ma' dawn ir-riżorsi;  

(3) is-sors minn fejn ir-riżorsi jew l-

għarfien kienu direttament miksuba kif 

ukoll l-utenti sussegwenti tar-riżorsi 

ġenetiċi jew l-għarfien tradizzjonali 

assoċjat ma' dawn ir-riżorsi;  

(4) il-preżenza jew l-assenza ta' drittijiet u 

obbligi relatati mal-aċċess u l-qsim tal-

benefiċċji; 

(4) il-preżenza jew l-assenza ta' drittijiet u 

obbligi relatati mal-aċċess u l-qsim tal-

benefiċċji; 



(5) deċiżjonijiet tal-aċċess u patti bi qbil 

reċiproku, fejn applikabbli; 

(5) permessi għall-aċċess u patti bi qbil 

reċiproku, inklużi arranġamenti għall-

qsim tal-benefiċċji, fejn applikabbli; 

 (6) l-applikazzjoni ta' rekwiżiti għall-

aċċess u l-qsim tal-benefiċċji ta' strumenti 

internazzjonali speċjalizzati fis-sens tal-

Artikolu 2, li jistgħu jillimitaw jew 

inaqqsu l-obbligi tal-utent skont dan ir-

Regolament. F'dan il-każ l-informazzjoni 

għandha tindika wkoll li l-użu jkun kopert 

mill-istrumenti speċjalizzati;  

(b) kif tinkiseb informazzjoni jew evidenza 

addizzjonali fejn jippersistu inċertezzi 

dwar il-legalità tal-aċċess u l-użu; kif ukoll 

(b) kif tinkiseb informazzjoni jew evidenza 

addizzjonali fejn jippersistu inċertezzi 

dwar il-legalità tal-aċċess u l-użu; kif ukoll 

(c) kif jinkiseb permess ta' aċċess xieraq, 

jiġu stabbiliti patti bi qbil reċiproku, jew 

jiġi tterminat l-użu fejn ikun jidher li l-

aċċess ma kienx skont il-leġiżlazzjoni jew 

ir-rekwiżiti regolatorji applikabbli għall-

aċċess u l-qsim tal-benefiċċji. 

(c) kif jinkiseb permess ta' aċċess xieraq, 

jiġu stabbiliti patti bi qbil reċiproku, jew 

jiġi tterminat l-użu fejn ikun jidher li l-

aċċess ma kienx skont il-leġiżlazzjoni jew 

ir-rekwiżiti regolatorji applikabbli għall-

aċċess u l-qsim tal-benefiċċji. 
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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. 
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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 14a sabiex tistabbilixxi r-regoli 

għall-qsim tal-benefiċċji skont il-

paragrafu 4a sa ...1. 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. 

 ____________________ 

 1 Sitt xhur wara d-data ta' dħul fis-seħħ 

ta' dan ir-Regolament.. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 4b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4b. L-utenti, meta jinnegozjaw termini 

miftiehma b’mod reċiproku mal-fornituri 

ta’ riżorsi ġenetiċi jew ta’ għarfien 

tradizzjonali assoċjat ma’ riżorsi ġenetiċi, 

għandhom ifittxu li jiżguraw li tali termini 

jikkontribwixxu għall-konservazzjoni tad-

diversità bijoloġika u l-użu sostenibbli tal-

komponenti tagħha u għat-trasferiment 

tat-teknoloġija għall-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 5 imħassar 

Kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-Unjoni  

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u 

żżomm reġistru tal-Unjoni għall-

kollezzjonijiet ta' fiduċja. Dak ir-reġistru 

għandu jkun fuq l-Internet, aċċessibbli 

faċilment għall-utenti, u għandu jinkludi 

kollezzjonijiet ta' riżorsi ġenetiċi 

identifikati bħala li jissodisfaw il-kriterji 

tal-kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-Unjoni. 

 

2. Kull Stat Membru għandu, fuq talba 

minn kollezzjoni fil-ġuriżdizzjoni tiegħu, 

 



jikkunsidra l-inklużjoni ta' din il-

kollezzjoni fir-reġistru tal-Unjoni ta' 

kollezzjonijiet ta' fiduċja. Wara li 

jivverifika li l-kollezzjoni tissodisfa l-

kriterji stabbiliti fil-paragrafu 3, l-Istat 

Membru għandu jinnotifika lill-

Kummissjoni mingħajr dewmien bl-isem, 

id-dettalji ta' kuntatt, u t-tip ta’ dik il-

kollezzjoni. Il-Kummissjoni għandha 

mingħajr dewmien tinkludi l-

informazzjoni li tirċievi fir-reġistru ta' 

kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-Unjoni. 

3. Sabiex kollezzjoni tiġi inkluża fir-

reġistru ta' kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-

Unjoni, sid il-kollezzjoni għandu juri l-

kapaċità tiegħu li: 

 

(a) japplika proċeduri standard għall-

iskambju ta' kampjuni ta' riżorsi ġenetiċi 

u informazzjoni relatata ma' 

kollezzjonijiet oħra, u li jforni kampjuni 

ta' riżorsi ġenetiċi u informazzjoni 

relatata lil persuni terzi għall-użu 

tagħhom; 

 

(b) iforni kampjuni ta' riżorsi ġenetiċi u 

informazzjoni relatata lil terzi persuni 

għall-użu tagħhom biss 

b'dokumentazzjoni li tipprovdi evidenza li 

r-riżorsi u l-informazzjoni ġew aċċessati 

f'konformità mar-rekwiżiti ġuridiċi 

applikabbli u, fejn rilevanti, skont patti bi 

qbil reċiproku għall-qsim ġust u ekwu tal-

benefiċċji; 

 

(c) iżomm rekords tal-kampjuni kollha ta' 

riżorsi ġenetiċi u informazzjoni relatata 

fornuti lil terzi persuni għall-użu 

tagħhom; 

 

(d) jistabbilixxi jew juża identifikaturi 

uniċi għall-kampjuni ta' riżorsi ġenetiċi 

fornuti lil terzi persuni; 

 

(e) juża għodod ta' traċċar u monitoraġġ 

xierqa għall-iskambju, ma' kollezzjonijiet 

oħra, ta’ kampjuni ta' riżorsi ġenetiċi u 

informazzjoni relatata. 

 

4. L-Istati Membri għandhom jivverifikaw 

regolarment li kull kollezzjoni taħt il-

ġurisdizzjoni tagħhom inkluża fir-reġistru 

tal-Unjoni ta' kollezzjonijiet ta' fiduċja 

 



effettivament tapplika l-miżuri stabbiliti 

fil-paragrafu 3. 

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 

lill-Kummissjoni mingħajr dewmien jekk 

xi kollezzjoni taħt il-ġurisdizzjoni 

tagħhom inkluża fir-reġistru tal-Unjoni 

ma tibqax tikkonforma mal-paragrafu 3. 

 

5. Fejn ikun hemm evidenza li kollezzjoni 

inkluża fir-reġistru ta' kollezzjonijiet ta' 

fiduċja tal-Unjoni mhix qed tapplika l-

miżuri stabbiliti fil-paragrafu 3, l-Istat 

Membru konċernat għandu mingħajr 

dewmien jidentifika azzjonijiet ta’ rimedju 

fi djalogu ma' sid il-kollezzjoni 

konċernata. 

 

Il-Kummissjoni għandha tneħħi 

kollezzjoni mir-reġistru ta' kollezzjonijiet 

ta' fiduċja tal-Unjoni meta, b’mod 

partikolari abbażi tal-informazzjoni 

pprovduta skont il-paragrafu 4, tkun 

iddeterminat li kollezzjoni inkluża fir-

reġistru ta' kollezzjonijiet ta' fiduċja tal-

Unjoni jkollha diffikultajiet importanti 

jew persistenti biex tikkonforma mal-

paragrafu 3. 

 

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa tadotta atti ta’ implimentazzjoni 

biex tistabbilixxi l-proċeduri għall-

implimentazzjoni tal-paragrafi 1 sa 5 ta' 

dan l-Artikolu. L-atti ta' implimentazzjoni 

għandhom jiġu adottati skont il-

proċedura ta' eżaminazzjoni msemmija fl-

Artikolu 15(2). 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tqiegħed għad-

disponibbiltà tal-pubbliku, inkluż fuq l-

internet, lista tal-awtoritajiet kompetenti. 

Il-Kummissjoni għandha żżomm il-lista 

aġġornata. 

2. Il-Kummissjoni għandha tqiegħed għad-

disponibbiltà tal-pubbliku, inkluż fuq l-

internet, lista tal-awtoritajiet kompetenti. 

Il-Kummissjoni għandha żżomm il-lista 

aġġornata; għandha tingħata attenzjoni 

partikolari lir-reġjuni l-aktar imbiegħda, 



filwaqt li jitqiesu l-importanza u l-fraġilità 

tar-riżorsi ġenetiċi preżenti fuq it-territorji 

tagħhom, u bil-għan li jiġi evitat kull 

sfruttament abbużiv tagħhom. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) Il-punt ta' kuntatt innominat mill-

Kummissjoni skont il-paragrafu 3 għandu 

jiżgura konsultazzjoni mal-korpi relevanti 

tal-Unjoni stabbiliti skont, u mal-

awtoritajiet nazzjonali li jimplimentaw ir-

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/971. 

 __________ 

 1 ĠU L 61, 3.3.1997, p. 1. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 3b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3b. L-awtoritajiet kompetenti u l-punt ta' 

kuntatt dwar l-aċċess u l-qsim tal-

benefiċċji għandhom jipprovdu pariri lill-

pubbliku u lill-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. 

 

Emenda  59 

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' 

imħassar 



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. 
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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 ssodisfaw l-

obbligi skont l-Artikolu 4 u li għandhom 

jippreżentaw l-informazzjoni relatata 
meta:  

 (a) jistabbilixxu kunsens infurmat minn 

qabel u patti bi qbil reċiproku; 

 (b) jirċievu fondi ta' riċerka li jinvolvu l-

użu ta' riżorsi ġenetiċi u għarfien 

tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi;  

 (c) 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 

derivattivi mil-użu tal-bijoteknoloġija li 

għandhom aċċess għalihom, jew l-

għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 

ġenetiċi;  

 (d) 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-mument tal-kummerċjalizzazzjoni 

meta ma tkunx meħtieġa approvazzjoni 



għall-kummerċjalizzazzjoni.  
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Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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. 

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 

jivverifikaw l-informazzjoni provduta 

skont il-punti (b) sa (e) tal-paragrafu 2 u 

jittrażmettu lill-Mekkaniżmu taċ-Ċentru 

ta' Skmabju tal-Aċċess u l-Qsim tal-

Benefiċċji, lill-Kummissjoni u, jekk ikun 

il-każ, lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 

konċernat fi żmien tliet xhur l-

informazzjoni li taslilhom skont dan l-

Artikolu. Il-Kummissjoni għandha, fi 

żmien tliet xhur, tqassar l-informazzjoni li 

tirċievi u tagħmilha disponibbli għall-

pubbliku f'format faċilment aċċessibbli, 

miftuħ u bbażat fuq l-internet. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-aħjar prassi imħassar 

Kull assoċjazzjoni tal-utenti tista' 

tippreżenta applikazzjoni lill-Kummissjoni 

għar-rikonoxximent bħala l-aħjar prassi 

ta' taħlita ta' proċeduri, għodod jew 

mekkaniżmi żviluppati u ssorveljati 

minnha. L-applikazzjoni għandha tkun 

sostnuta b'evidenza u informazzjoni.  

 

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. 

Assoċjazzjoni tal-utenti għandha tinforma 

lill-Kummissjoni bi kwalunkwe tibdil jew 

aġġornament li jsir fl-aħjar prassi 

rikonoxxut li għalih kienet ingħatat 

rikonoxximent skont il-paragrafu 2. 

 

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.  

 

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. 

 

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u 

żżomm aġġornat reġistru bbażat fuq l-

internet tal-aħjar prassi rikonoxxuti. Dak 

ir-reġistru għandu jelenka f'taqsima 

waħda l-aħjar prassi rikonoxxuti mill-

Kummissjoni skont il-paragrafu 2 ta' dan 

l-Artikolu u juri f'taqsima oħra l-aħjar 

prassi adottati abbażi tal-Artikolu 20(2) 

tal-Protokoll ta' Nagoya. 

 

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa tadotta atti ta’ implimentazzjoni 

biex tistabbilixxi l-proċeduri għall-

implimentazzjoni tal-paragrafi 1 sa 5 ta' 

dan l-Artikolu. L-atti ta' implimentazzjoni 

għandhom jiġu adottati skont il-

proċedura ta' eżaminazzjoni msemmija fl-

Artikolu 15(2). 

 

 

Emenda  63 



Proposta għal regolament 

Artikolu 9 

 

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. 

2. L-ispezzjonijiet imsemmija fil-

paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom 

jitwettqu skont pjan rivedut perjodikament 

skont approċċ bbażat fuq ir-riskju. Meta 

jiżviluppaw l-approċċ ibbażat fuq riskju, l-

Istati Membri għandhom jikkunsidraw li 

l-implimentazzjoni minn utent tal-aħjar 

prassi rikonoxxuta skont l-Artikolu 8(2) 

ta' dan ir-Regolament jew skont l-

Artikolu 20(2) tal-Protokoll ta' Nagoya 

tnaqqas ir-riskju tan-nuqqas ta’ 

konformità ta' dak l-utent. 

2. L-ispezzjonijiet imsemmija fil-

paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom 

jitwettqu skont pjan rieżaminat 

perjodikament skont approċċ ibbażat fuq 

ir-riskju, li l-prinċipji ewlenin tiegħu 

għandhom jiġu stabbiliti mill-

Kummissjoni skont il-proċedura 

msemmija fl-Artikolu 15(2).  

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. 

4. L-ispezzjonijiet msemmija fil-

paragrafu 1 għandhom jinkludu mill-inqas: 

4. L-ispezzjonijiet msemmija fil-

paragrafu 1 għandhom jinkludu mill-inqas: 

(a) eżami tal-miżuri meħuda minn utent li 

jeżerċita d-diliġenza dovuta skont l-

Artikolu 4; 

(a) eżami tal-miżuri meħuda minn utent li 

jeżerċita d-diliġenza dovuta skont l-

Artikolu 4; 

(b) eżami tad-dokumentazzjoni u r-rekords 

li juru l-eżerċizzju tad-diliġenza dovuta 

skont l-Artikolu 4 b’rabta mal-attivitajiet 

ta’ użu speċifiku; 

(b) eżami tad-dokumentazzjoni u r-rekords 

li juru l-eżerċizzju tad-diliġenza dovuta 

skont l-Artikolu 4 b’rabta mal-attivitajiet 

ta’ użu speċifiku; 

(c) spezzjonijiet fuq il-post, inklużi awditi 

fuq il-post; 

(c) spezzjonijiet fuq il-post, inklużi awditi 

fuq il-post; 

(d) eżami tal-okkazzjonijiet meta utent kien 

obbligat jagħmel dikjarazzjonijiet skont l-

Artikolu 7. 

(d) eżami tal-okkazzjonijiet meta utent kien 

obbligat jagħmel dikjarazzjonijiet skont l-

Artikolu 7. 

5. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 

jaċċettaw ċertifikat tal-konformità 

rikonoxxut internazzjonalment bħala 

evidenza li r-riżors ġenetiku li jkopri kien 

5. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 

jaċċettaw ċertifikat tal-konformità 

rikonoxxut internazzjonalment bħala 

evidenza li r-riżors ġenetiku li jkopri kien 



aċċessat b'kunsens infurmat minn qabel u li 

jkunu ġew stabbiliti patti bi qbil reċiproku, 

kif meħtieġ mil-leġiżlazzjoni jew mir-

rekwiżiti regolatorji interni dwar l-aċċess u 

l-qsim tal-benefiċċji tal-Parti għall-

Protokoll ta' Nagoya li jipprevedu kunsens 

infurmat minn qabel. 

aċċessat b'kunsens infurmat minn qabel u li 

jkunu ġew stabbiliti patti bi qbil reċiproku, 

kif meħtieġ mil-leġiżlazzjoni jew mir-

rekwiżiti regolatorji interni dwar l-aċċess u 

l-qsim tal-benefiċċji tal-Parti għall-

Protokoll ta' Nagoya li jipprevedu kunsens 

infurmat minn qabel. F'każ li ċertifikat 

rikonoxxut internazzjonalment ma jkunx 

disponibbli, forom oħra legalment 

aċċettabbli ta' konformità għandhom 

jitqiesu bħala evidenza biżżejjed li r-

riżorsi ġenetiċi koperti ġew akkwistati 

legalment u li ġew stabbiliti termini 

miftiehma b'mod reċiproku. 

6. L-utenti għandhom joffru kull għajnuna 

meħtieġa biex jiffaċilitaw it-twettiq tal-

ispezzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, 

b'mod partikolari fir-rigward tal-aċċess 

għall-binjiet u l-preżentazzjoni ta' 

dokumenti jew rekords. 

6. L-utenti għandhom joffru kull għajnuna 

meħtieġa biex jiffaċilitaw it-twettiq tal-

ispezzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, 

b'mod partikolari fir-rigward tal-aċċess 

għall-binjiet u l-preżentazzjoni ta' 

dokumenti jew rekords. 

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.  

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. Tali 

miżuri interim għandhom ikunu effikaċi, 

proporzjonati u dissważivi. 

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 14a biex tistabbilixxi l-proċeduri 

għall-implimentazzjoni tal-paragrafi 1 sa 7 

ta' dan l-Artikolu u tiddefinixxi 

salvagwardji proċedurali, bħad-dritt tal-

appell, fir-rigward tad-dispożizzjonijiet 

skont l-Artikou 7 u l-Artikoli 9 sa 11. 
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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. L-informazzjoni msemmija fil-

paragrafu 1 għandha tkun disponibbli 

f'konformità mad-Direttiva 2003/4/KE 

f'format faċilment aċċessibbli, miftuħ u 

bbażat fuq l-internet. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-penali previsti jridu jkunu effettivi, 

proporzjonati u dissważivi. Dawn il-penali 

jistgħu jinkludu: 

2. Il-penali previsti jridu jkunu effettivi, 

proporzjonati u dissważivi. Dawn il-penali 

jistgħu jinkludu: 

(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; 

(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; 

(c) konfiska ta' riżorsi ġenetiċi akkwistati 

illegalment. 

(c) konfiska ta' riżorsi ġenetiċi akkwistati 

illegalment. 
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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-

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. 

Kummissjoni sabiex isaħħu l-

koordinazzjoni effettiva u jiżguraw 

konformità tal-utenti ma' dan ir-

Regolament. Għandh a sseħħ ukoll 

kooperazzjoni ma' atturi relevanti oħra, 

inklużi kollezzjonijiet, organizzazzjonijiet 

nongovernattivi u rappreżentanti tal-

komunitajiet indiġeni u lokali meta dan 

ikun ta' importanza għall-

implimentazzjoni korretta tal-Protokoll ta' 

Nagoya u dan ir-Regolament. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 

jiskambjaw informazzjoni, dwar 

nuqqasijiet serji li jinstabu permezz tal-

ispezzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 9(1) u 

dwar it-tipi ta' penali imposti f'konformità 

mal-Artikolu 11, mal-awtoritajiet 

kompetenti ta' Stati Membri oħra u mal-

Kummissjoni. 

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 

jiskambjaw informazzjoni dwar l-

organizzazzjoni tas-sistema ta’ spezzjonar 

tagħhom għall-monitoraġġ tal-konformità 

tal-utenti ma’ dan ir-Regolament, dwar 

nuqqasijiet serji li jinstabu permezz tal-

ispezzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 9(4) u 

fl-Artikolu 10(1)  u dwar it-tipi ta' penali 

imposti f'konformità mal-Artikolu 11, mal-

awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri 

oħra u mal-Kummissjoni. 
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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 

għal riżorsi ġenetiċi u l-oriġini tagħhom 

jiġu inklużi fir-reġistrazzjonijiet tal-

privattivi. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Pjattaforma tal-Unjoni dwar l-aċċess  Pjattaforma tal-Unjoni dwar l-aċċess u l-

qsim tal-benefiċċji 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. B'dan qiegħda tiġi stabbilita Pjattaforma 

tal-Unjoni dwar l-aċċess għal riżorsi 

ġenetiċi u għarfien tradizzjonali assoċjat 

mar-riżorsi ġenetiċi. 

1. B'dan qiegħda tiġi stabbilita Pjattaforma 

tal-Unjoni dwar l-aċċess għal riżorsi 

ġenetiċi u għarfien tradizzjonali assoċjat 

mar-riżorsi ġenetiċi u dwar il-qsim ġust u 

ekwu tal-benefiċċji. L-Istati Membri li 

jikkontemplaw li jadottaw regoli dwar l-

aċċess fir-rigward tar-riżorsi ġenetiċi 

tagħhom għandhom l-ewwel iwettqu 

valutazzjoni tal-impatt ta’ dawn ir-regoli u 

jressqu r-riżultat ta’ din il-valutazzjoni 

lill-pjattaforma tal-Unjoni biex jiġi 

kkunsidrat skont il-proċeduri stabbiliti fil-

paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu. 
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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 

2. Il-pjattaforma tal-Unjoni għandha 

tikkontribwixxi għas-simplifikazzjoni tal-

kundizzjonijiet tal-aċċess fil-livell tal-

Unjoni billi tiddiskuti kwistjonijiet relatati, 

inklużi d-disinn u l-prestazzjonijiet tar-

reġimi tal-aċċess stabbiliti fl-Istati Membri, 

il-promozzjoni tar-riċerka li 

tikkontribwixxi lejn il-konservazzjoni u l-

użu sostenibbli tad-diversità bijoloġika, 

partikolarment fil-pajjiżi li qed 



u l-qsim tal-aħjar prassi. jiżviluppaw, inkluż l-aċċess issimplifikat 

għal riċerka mhux kummerċjali, il-prassi ta' 

aċċess tal-kollezzjonijiet fl-Unjoni, l-

aċċess ta' partijiet interessati tal-Unjoni 

f'pajjiżi terzi skont patti bi qbil reċiproku 

wara li jkun inkiseb kunsens infurmat 

minn qabel, il-prassi tal-qsim tal-

benefiċċji, l-implimentazzjoni u l-iżvilupp 

ulterjuri tal-aħjar prassi u l-funzjonament 

ta' arranġamenti għas-soluzzjoni tat-

tilwim. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 3  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-pjattaforma tal-Unjoni tista' tipprovdi 

pariri, gwida jew opinjonijiet mhux 

vinkolanti dwar il-kwistjonijiet taħt il-

mandat tagħha. 

3. Il-pjattaforma tal-Unjoni tista' tipprovdi 

pariri, gwida jew opinjonijiet mhux 

vinkolanti dwar il-kwistjonijiet taħt il-

mandat tagħha. Kull parir, gwida jew 

opinjoni ta' dan it-tip hekk mogħtija 

għandhom iqisu b'mod xieraq ir-rekwiżit 

li jinvolvu l-komunitajiet indiġeni u lokali 

relevanti kkonċernati. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – punti da, db, dc,dd, de u df (ġodda) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) jieħdu miżuri biex jappoġġjaw, anki 

permezz ta' programmi ta' riċerka 

eżistenti, il-kollezzjonijiet li 

jikkontribwixxu għall-konservazzjoni tad-

diversità bijoloġika u d-diversità kulturali 

iżda li ma jkollhomx biżżejjed mezzi, 

sabiex il-kollezzjonijiet tagħhom jiġu 

rreġistrati fir-reġistru tal-Unjoni; 

 (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 reċiproku, il-

fornituri li għandhom il-kompetenza li 

jagħtu aċċess għar-riżorsi ġenetiċi u 

jiffirmaw termini bi qbil reċiproku, 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. 

 (dc) jinkoraġġixxu lill-utenti u lill-

fornituri biex jużaw il-benefiċċji li 

jirriżultaw mill-użu jew il-

kummerċjalizzazzjoni sussegwenti tar-

riżorsi ġenetiċi għall-konservazzjoni tad-

diversità bijoloġika u għall-użu 

sostenibbli tal-komponenti tagħha; 

 (dd) jappoġġjaw, ukoll permezz tal-bini 

tal-kapaċità, fuq talba, il-kooperazzjoni 

reġjonali dwar il-qsim tal-benefiċċji fir-

rigward tar-riżorsi ġenetiċi transkonfinali 

u l-għarfien tradizzjonali assoċjat;  

 (de) iqisu l-ħtieġa li joħolqu katalogi tar-

riżorsi ġenetiċi disponibbli li joriġinaw 

minn kull Stat Membru skont l-Artikolu 7 

tal-Konvenzjoni, sabiex ikun hemm 

għarfien aħjar tal-bijodiversità; 

 (df) jappoġġjaw ir-riċerka u l-iżvilupp ta' 

katalogi ġenetiċi kemm fl-Unjoni kif ukoll 

f'pajjiżi terzi. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 14a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 14a 

 Eżerċizzju tad-delega 

 1. Is-setgħa sabiex jiġu adottati atti 

delegati tingħata lill-Kummissjoni skont 

il-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-

Artikolu. 



 2. Is-setgħa ta’ adozzjoni tal-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 4(4b) u l-

Artikolu 9(8) għandha tiġi konferita lill-

Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin 

minn ...1. Il-Kummissjoni għandha tfassal 

rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa 

mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel it-

tmiem tal-perijodu 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 aktar tard minn tliet 

xhur qabel it-tmiem ta' kull perijodu.  

 3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-

Artikolu 4(4a) u fl-Artikolu 9(8) tista’ tiġi 

rrevokata fi kwalunkwe mument mill-

Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 

Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-

delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-

deċiżjoni. Din 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. Hija 

m'għandha taffettwa l-validità tal-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 delegat adottat skont l-Artikoli 4(4a) 

u 9(8) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 

jkunx hemm oġġezzjoni mill-Parlament 

Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien 

xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 

jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, 

il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill 

ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li mhux 

se joġġezzjonaw. Dan il-perjodu ta' żmien 

jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-

Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 

 ___________ 

 1Id-data msemmija fl-Artikolu 17(1) 
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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 

nongovernattivi, 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 delegati skont l-Artikoli 4(4a) u l-

Artikolu 9(8), 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.  

 

Emenda  76 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Kull għaxar snin wara l-ewwel rapport 

tagħha l-Kummissjoni għandha, abbażi tar-

rappurtar u l-esperjenza fl-applikazzjoni ta’ 

dan ir-Regolament, teżamina l-

funzjonament u l-effikaċja ta' dan ir-

Regolament. Fir-rappurtar tagħha l-

Kummissjoni għandha partikolarment tqis 

il-konsegwenzi amministrattivi għal 

istituzzjonijiet pubbliċi tar-riċerka, 

intrapriżi żgħar jew medji u 

mikrointrapriżi. Għandu wkoll tikkunsidra 

l-ħtieġa għal aktar azzjoni tal-Unjoni dwar 

l-aċċess għal riżorsi ġenetiċi u għarfien 

3. Kull ħames snin wara l-ewwel rapport 

tagħha l-Kummissjoni għandha, abbażi tar-

rappurtar u l-esperjenza fl-applikazzjoni ta’ 

dan ir-Regolament, teżamina l-

funzjonament u l-effikaċja ta' dan ir-

Regolament. Fir-rappurtar tagħha l-

Kummissjoni għandha partikolarment tqis 

il-konsegwenzi amministrattivi għal setturi 

speċifiċi, istituzzjonijiet pubbliċi tar-

riċerka, intrapriżi żgħar jew medji u 

mikrointrapriżi. Hija għandha wkoll 

tikkunsidra l-ħtieġa li tiġi rieżaminata l-

implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' 



tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi ġenetiċi. dan ir-Regolament li jikkonċerna l-

għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 

ġenetiċi fid-dawl tal-iżviluppi 

f'organizzazzjonijiet internazzjonali 

relevanti u l-ħtieġa għal aktar azzjoni tal-

Unjoni dwar l-aċċess għal riżorsi ġenetiċi u 

għarfien tradizzjonali assoċjat mar-riżorsi 

ġenetiċi bil-ħsieb li jiġu implimentati l-

Artikolu 5.2, l-Artikolu 6.2, l-Artikolu 7 u 

l-Artikolu 12 tal-Protokoll ta' Nagoya u 

fir-rispett tad-drittijiet tal-komunitajiet 

indiġeni u lokali. 
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 Artikolu 16a 

 Emenda għad-Direttiva 2008/99/KE 

 Id-Direttiva 2008/99/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tad-

19 ta' Novembru 2008 dwar il-protezzjoni 

tal-ambjent permezz tal-liġi kriminali1 

għandha tiġi emendata, b'effett minn ...*, 

kif ġej: 

 (1) fl-Artikolu 3 jiżdied il-punt li ġej: 

 "(j) Il-kisba illegali ta' riżorsi ġenetiċi" 

 (2) Fl-Anness A, jiżdied l-inċiż li ġej: 

 "– 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." 

 __________________ 

 1 ĠU L 328, 6.12.2008, p. 28. 

 * Sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament. 
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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. 

 


