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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur għal opinjoni tal-kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jixtieq 
jissuġġerixxi r-rimarki li ġejjin lir-rapporteur tal-kumitat għall-Affarijiet Legali fir-rigward 
tal-proposta tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħarsien ta' l-ambjent permezz tal-
liġi kriminali1. 

Ir-rapporteur għal opinjoni huwa tal-fehma li, kemm jista' jkun, leġiżlazzjoni li tħares l-
ambjent għandha tkun infurzata permezz ta' sanzjonijiet kriminali, minħabba li dawn ta' l-
aħħar biss se jkollhom effett li hu dissważiv u deterrent biżżejjed.

Il-proposta attwali tal-Kummissjoni tissostitwixxi l-Proposta għal Direttiva dwar il-Ħarsien ta' 
l-Ambjent Permezz tal-Liġi Kriminali (2001/0076(COD) sabiex tiġi implimentata s-sentenza 
tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (ECJ) fl-hekk imsejjaħ 'każ ambjentali'2, li permezz tagħha d-
Deċiżjoni ta' Qafas 2003/80/JHA ġiet annullata.  F'dan il-każ l-ECJ iddeċidiet li l-Komunità 
setgħet tieħu miżuri relatati mal-liġi kriminali ta' l-Istati Membri li l-Komunità tqis li huma 
meħtieġa sabiex jiġi żgurat li r-regoli li jikkonċernaw il-ħarsien ambjentali jkunu effettivi 
b'mod sħiħ. Kien għaldaqstant neċessarju li tiġi rtirata l-proposta ta' l-2001 u li tiġi 
ppreżentata proposta ġdida. It-test il-ġdid jikkunsidra l-Artikoli 1-7 tad-Deċiżjoni ta' Qafas 
annullata hekk kif kellhom jiġu adottati fuq il-bażi ta' l-Artikolu 175 Trattat KE minflok fuq 
il-bażi tat-Titolu VI TEU.  

L-għan tagħha hu li tiżgura approssimazzjoni parzjali fir-rigward ta' vjolazzjonijiet serji ta' 
leġiżlazzjoni ambjentali li għandhom ikunu kkunsidrati reati kriminali fl-UE kollha. Dawn ir-
reati għandhom ikunu kkastigati permezz ta' sanzjonijiet kriminali effettivi, proporzjonati u 
dissważivi, u fl-aktar każijiet serji l-livell ta' sanzjonijiet ukoll huwa suġġett għal 
approssimazzjoni. 

Dan l-aħħar, fit-23 ta' Ottubru 2007, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tat is-sentenza tagħha fl-
hekk imsejjaħ 'każ tat-tniġġis li ġej mill-vapuri'3. F'dan il-każ l-ECJ ikkonfermat is-sentenza 
tagħha tat-13 ta' Settembru 2005 (il-każ ambjent). Dwar il-kwistjoni jekk il-Komunità kinitx 
kompetenti li tiddetermina t-tip u l-livell ta' penali kriminali li l-Istati Membri kienu meħtieġa 
li jistabbilixxu, madankollu, l-ECJ iddikjarat b'mod ċar li dan ma kienx kompetenza tal-
Komunità4.  B'dispjaċir kbir tar-rapporteur għal opinjoni, l-ECJ ma tat l-ebda motivazzjoni 
għal din l-aħħar kwistjoni u għadu mhux ċar kif waslet għal din id-deċiżjoni. Speċjalment 
meta titqies il-loġika wara l-proposta (in-natura transkonfinali tar-reat ambjentali) dan il-punt 
huwa diżappuntanti. Ifisser li dawk li jiksru l-liġi xorta għadhom f'pożizzjoni li jisfruttaw 
għall-vantaġġ tagħhom id-differenzi eżistenti bejn il-leġiżlazzjoni ta' l-Istati Membri 
(minħabba li l-livell tas-sanzjonijiet li huma applikati għal reati simili fl-Istati Membri 
differenti huma differenti ħafna) minħabba li milli jidher, kif inhuma l-affarijiet bħalissa, l-
ebda approssimazzjoni tal-livell ta' penali fil-livell Komunitarju m'hu permess. Ir-rapporteur 
għal opinjoni għaldaqstant jaħseb li, sabiex l-ambjent jiġi mħares b'mod effettiv, l-
approssimazzjoni tal-livell tas-sanzjonijiet hija ta' importanza fundamentali, u jiddispjaċih li l-
                                               
1 COM(2007)0051 tad-9 ta' Frar 2007. 
2 C-176/03, tat-13 ta' Settembru 2005.
3 C-440/05 (Kummissjoni v. Kunsill).
4 Paragrafu 70 tas-sentenza.
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ECJ ma tatx din il-fakultà lill-Komunità. 

Wieħed għad irid jara x'jista' joffri t-Trattat ta' Liżbona (li probbabilment se jidħol fis-seħħ fl-
2009) dwar dan il-punt, minħabba li mbagħad hemm prevista l-possibilità li jiġu stabbiliti 
regoli minimi fir-rigward tad-definizzjoni ta' reati u sanzjonijiet kriminali permezz tal-
proċedura tal-kodeċiżjoni1. 

Meta titqies in-natura transkonfinali tad-delitt ambjentali, sett stabbilit ta' standards minimi li 
jikkonċernaw id-delitt u s-sanzjonijiet ambjentali għandu jkun strument utli fiż-żamma ta' 
strateġija komprensiva u effettiva għall-ħarsien ambjentali.

Ir-rapporteur għal opinjoni għaldaqstant jagħti l-parir lir-rapporteur tal-kumitat għall-
Affarijiet Legali biex jikkunsidra l-emendi li ġejjin:

EMENDI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 11

11. Barra minn hekk, id-differenzi sinifikanti 
bejn is-sanzjonijiet fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali ta' l-Istati Membri jeħtieġu li jkun 
previst, taħt ċerti ċirkustanzi, taqrib ta' dawk 
il-livelli li jikkorrispondi mas-serjetà tar-
reat.

imħassra

Ġustifikazzjoni

Meta titqies is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej tas-27 ta' Ottubru 
2007, jaqbel li titħassar din il-premessa li ssemmi l-armonizzazzjoni tal-livelli tas-
sanzjonijiet.

Emenda 2
Premessa 12

                                               
1 Artikolu 69 (f) paragrafu 2, għalkemm ir-Renju Unit, l-Irlanda u d-Danimarka (flimkien ma' Stati Membri oħrajn) se jkunu 
jistgħu jgħafsu l-'brejk ta' l-emerġenza' biex iwaqqfu l-adozzjoni ta' miżuri ta' liġi kriminali.
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12. Dan it-taqrib hu partikularment 
importanti f'każi meta r-reati jkollhom 
riżultati serji jew meta r-reati jitwettqu fi 
ħdan is-sistema ta' organizzazzjoni 
kriminali li għandhom rwol sinifikanti fir-
reati kontra l-ambjent.

12. Il-fatt li jitwettaq dan il-ksur fi ħdan is-
sistema ta' organizzazzjoni kriminali għandu 
jitqies bħala ċirkostanza aggravanti.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija koerenti ma' l-emenda li titlob it-tħassir tal-Premessa 11. Huwa, 
madankollu, mixtieq li jintalab li l-fatt li jitwettqu reati li jipperikolaw l-ambjent fi ħdan is-
sistema ta' organizzazzjoni kriminali jitqies bħala ċirkostanza aggravanti. Dan bl-ebda mod 
ma jipperikola l-poter ta' l-Istati Membri li jiddeterminaw it-tip u l-livell ta' sanzjonijiet. 

Emenda 3
Artikolu 3, punt (a)

(a) ir-rimi, l-emissjoni jew l-introduzzjoni 
ta' kwantità ta' materjali jew ta' radjazzjoni 
jonizzanti fl-arja, fil-ħamrija jew fl-ilma, li 
jikkaġunaw il-mewt jew feriti serji lil 
kwalunkwe persuna;

imħassra

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun issanzjonata bħala reat kriminali, imġiba partikulari għandha tkun 
neċessarjament kontra l-liġi (jiġifieri li tikser il-leġiżlazzjoni Komunitarja jew xi liġi). 
Għaldaqstant, għandha tiġi eskluża l-possibilità li tiġi ssanzjonata b'mod kriminali mġiba li 
mhix kontra l-liġi. 

Emenda 4
Artikolu 3, (h a) (ġdid)

(ha) l-introduzzjoni fl-ambjent ta' 
organiżmi modifikati ġenetifikament 
(GMOs) li mhumiex awtorizzati mill-
Unjoni Ewropea;

Ġustifikazzjoni

Ir-riskji li l-GMOs joħolqu għall-bniedem u għall-ambjent għadhom mhumiex magħrufa 
ħafna. Għalhekk, l-ebda GMO m'għandu jiġi introdott fl-ambjent. Iżda jekk dan isir xorta 
waħda, għandu biss isir wara li dawn ikunu ġew awtorizzati mill-Unjoni Ewropea. L-
introduzzjoni intenzjonali tal-GMOs mhux awtorizzati għandha titqies bħala reat.
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Emenda 5
Artikolu 4

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
parteċipazzjoni fl-imġiba referita fl-
Artikolu 3 jew l-istigazzjoni tagħha 
jikkostitwixxu reat kriminali.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
parteċipazzjoni intenzjonata fl-imġiba 
msemmija fl-Artikolu 3 jew l-istigazzjoni 
tagħha jikkostitwixxu reat kriminali.

Ġustifikazzjoni

Minn perspettiva legali, il-parteċipazzjoni f'imġiba negliġenti jew l-istigazzjoni tagħha 
bilkemm tista' tkun ikkunsidrata reat kriminali. Il-parteċipazzjoni u l-istigazzjoni intenzjonati 
biss jistgħu jkunu kkunsidrati tali. 

Emenda 6
Artikolu 5, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
twettiq tar-reati referiti fl-Artikoli 3 u 4 jkun 
ikkastigat b'sanzjonijiet kriminali effettivi, 
proporzjonati u dissważivi.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
twettiq tar-reati referiti fl-Artikoli 3 u 4 jkun 
ikkastigat sistematikament b'sanzjonijiet ta' 
natura kriminali effettivi, proporzjonati u 
disważivi 

Ġustifikazzjoni

Din il-formulazzjoni tippermetti li jiġi espress b'mod iktar ċar il-fatt li r-reati msemmija fl-
Artikoli 3 u 4 għandhom f'kull każ ikunu kkastigati b'sanzjonijiet kriminali, mingħajr 
madankollu ma tiġi eskluża l-possibilità għall-Istati Membri li jżidu sanzjonijiet supplimentari 
ta' natura oħra (ara emenda dwar l-Artikolu 5 (paragrafu 5)).

Emenda 7
Artikolu 5, paragrafu 2

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
twettiq tar-reati referiti fl-Artikolu 3 (b) sa 
(h) jkun ikkastigat b'massimu ta' mill-inqas 
bejn sena u tliet snin ta' priġunerija meta r-
reat jitwettaq b'negliġenza serja u 
jikkaġuna ħsara sostanzjali lill-arja, lill-
ħamrija, l-ilma, l-annimali jew l-pjanti.

imħassra

Ġustifikazzjoni

Fis-sentenza tagħha tat-23 ta' Ottubru 2007 (C-440/05, Kummissjoni v. Kunsill), l-ECJ 
ddikjarat b'mod ċar li "... fir-rigward tad-determinazzjoni tat-tip u tal-livell tal-pieni kriminali 
li għandhom jiġu applikati ...din ma taqax fil-kompetenza tal-Komunità." Sabiex il-proposta 



AD\708965MT.doc 7/11 PE398.484v02-00

MT

tal-Kummissjoni tkun konsistenti mas-sentenza, dawn il-paragrafi għandhom jitħassru. 

Emenda 8
Artikolu 5, paragrafu 3

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
twettiq tar-reati li ġejjin ikun ikkastigat 
b'massimu ta' mill-inqas bejn sentejn u 
ħames snin ta' priġunerija: 

imħassra

(a) ir-reat referit fl-Artikolu 3(a), fejn ir-
reat jiġi mwettaq b'negliġenza serja; 
(b) ir-reati referiti fl-Artikolu 3 (b) sa (f), 
fejn ir-reat jiġi mwettaq b'negliġenza serja 
u jikkaġuna l-mewt ta' jew feriti serji lil xi 
persuna;
(c) ir-reati referiti fl-Artikolu 3 (b) sa (h) 
fejn ir-reat jiġi mwettaq b'mod intenzjonali 
u jikkaġuna ħsara sostanzjali lill-arja, lill-
ħamrija, l-annimali jew l-pjanti;
(d) ir-reati referiti fl-Artikolu 3, fejn ir-reat 
jiġi mwettaq fi ħdan is-sistema ta' 
organizzazzjoni kriminali fis-sens tad-
Deċiżjoni ta' Qafas [… dwar il-ġlieda 
kontra l-kriminalità organizzata]

Ġustifikazzjoni

Fis-sentenza tagħha tat-23 ta' Ottubru 2007 (C-440/05, Kummissjoni v. Kunsill), l-ECJ 
ddikjarat b'mod ċar li "... fir-rigward tad-determinazzjoni tat-tip u tal-livell tal-pieni kriminali 
li għandhom jiġu applikati ...din ma taqax fil-kompetenza tal-Komunità." Sabiex il-proposta 
tal-Kummissjoni tkun konsistenti mas-sentenza, dawn il-paragrafi għandhom jitħassru. 

Emenda 9
Artikolu 5, paragrafu 4

4. l-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
twettiq tar-reati li ġejjin ikun ikkastigat 
b'massimu ta' mill-inqas bejn ħames snin u 
għaxar snin ta' priġunerija: 

imħassra

(a) ir-reat referit fl-Artikolu 3 (a), fejn ir-
reat jiġi mwettaq b'mod intenzjonali;
(b) ir-reati referiti fl-Artikolu 3 (b) sa (f), 
fejn ir-reat jiġi mwettaq b'mod intenzjonali 
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u jikkaġuna l-mewt ta' jew feriti serji lil xi 
persuna;

Ġustifikazzjoni

Fis-sentenza tagħha tat-23 ta' Ottubru 2007 (C-440/05, Kummissjoni v. Kunsill), l-ECJ 
ddikjarat b'mod ċar li "... fir-rigward tad-determinazzjoni tat-tip u tal-livell tal-pieni kriminali 
li għandhom jiġu applikati ...din ma taqax fil-kompetenza tal-Komunità." Sabiex il-proposta 
tal-Kummissjoni tkun konsistenti mas-sentenza, dawn il-paragrafi għandhom jitħassru. 

Emenda 10
Artikolu 5, paragrafu 5

5. Is-sanzjonijiet kriminali previsti f'dan l-
Artikolu jistgħu jiżdiedu magħhom 
sanzjonijiet jew miżuri oħra, b'mod 
partikulari:

5. Dawn is-sanzjonijiet kriminali jistgħu 
jiżdiedu sanzjonijiet jew miżuri 
supplimentari ta' natura amministrattiva 
jew ċivili.

(a) l-iskwalifika ta' persuna naturali milli 
jingaġġa f'attività li teħtieġ awtorizzazzjoni 
jew l-approvazzjoni uffiċjali, jew it-twaqqif, 
il-ġestjoni jew id-direzzjoni ta' kumpanija 
jew fondazzjoni, meta l-fatti li jkunu wasslu 
għall-kundanna tiegħu juru riskju ovvju illi 
tista' terga' tiġi segwita l-istess tip ta' attività 
kriminali;

(a) l-iskwalifika ta' persuna naturali milli 
tinvolvi ruħha f'attività li teħtieġ 
awtorizzazzjoni jew l-approvazzjoni 
uffiċjali, jew it-twaqqif, il-ġestjoni jew id-
direzzjoni ta' kumpanija jew fondazzjoni, 
meta l-fatti li jkunu wasslu għall-kundanna 
tagħha juru riskju ovvju illi tista' terga' tiġi 
segwita l-istess tip ta' attività kriminali;

(b) il-pubblikazzjoni ta' deċiżjoni ġudizzjali 
fir-rigward ta' kundanna jew ta' xi 
sanzjonijiet jew ta' miżuri applikati;

(b) il-pubblikazzjoni ta' deċiżjoni ġudizzjali 
fir-rigward ta' kundanna jew ta' xi 
sanzjonijiet jew ta' miżuri applikati;

(c) l-obbligu li l-ambjent jiġi restitwit. (c) l-obbligu li l-ambjent jiġi restitwit.

Emenda 11
Artikolu 5, paragrafu 5a (ġdid)

5a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-tqabbid ta' reati msemmija fl-Artikoli 3 u 
4 fi ħdan organizzazzjoni kriminali kif 
definita fid-Deċiżjoni ta' Qafas tal-Kunsill 
[… u l-ġlieda kontra l-kriminalità 
organizzata (COM(2005)6)] għandha 
titqies bħala ċirkostanza aggravanti. 
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Ġustifikazzjoni

Huwa mixtieq li jintalab li l-fatt li jitwettqu reati li jipperikolaw l-ambjent fi ħdan is-sistema 
ta' organizzazzjoni kriminali jitqies bħala ċirkostanza aggravanti. Dan bl-ebda mod ma 
jipperikola l-poter ta' l-Istati Membri li jiddeterminaw it-tip u l-livell ta' sanzjonijiet.

Emenda 12
Artikolu 7, paragrafu 2

2. Il-multi previsti fil-
paragrafu 1 għandhom ikunu:

imħassra

(a) ta' massimu ta' mill-inqas bejn 
EUR 300 000 u EUR 500 000 f'każi fejn 
reat referit fl-Artikolu 3 (b) sa (h) jiġi 
mwettaq b'negliġenza serja u jikkaġuna 
ħsara sostanzjali lill-arja, lil-ħamrija, lill-
ilma, lill-annimali jew lil-pjanti.

(b) ta' massimu ta' mill-inqas bejn 
EUR 500 000 u EUR 750 000 f'każi fejn:

i) Ir-reat referit fl-Artikolu 3 (a) jiġi 
mwettaq b'negliġenza serja, jew
(ii) reat referit fl-Artikolu 3 (b) sa (h): 

- tiġi mwettqa b'negliġenza serja u 
tikkaġuna l-mewt ta' jew feriti serji 
lil persuna, jew 
- tiġi mwettqa b'mod intenzjonali u 
tikkaġuna ħsara sostanzjali lill-arja, 
lil-ħamrija jew lill-ilma jew lill-
annimali jew lil-pjanti, jew 

(iii) reat referit fl-Artikolu 3 jiġi 
mwettaq b'mod intenzjonali fi ħdan is-
sistema ta' organizzazzjoni kriminali 
fis-sens tad-Deċiżjoni ta' Qafas [… 
dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità 
organizzata];

(c) ta' massimu ta' mill-inqas bejn 
EUR 750 000 u EUR 1 500 000 f'każi fejn:

(i) reat referit fl-Artikolu 3 (a) jiġi 
mwettaq b'mod intenzjonali, jew 
(ii)reat referit fl-Artikolu 3 (b) sa (f) 
jiġi mwettaq b'mod intenzjonali u 
jikkaġuna l-mewt ta' jew feriti serji lil 
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xi persuna.
L-Istati Membri jistgħu japplikaw sistema li 
permezz tagħha il-multa tkun 
proporzjonata mal-fatturat tal-persuna 
ġuridika, mal-vantaġġ finanzjarju miksub 
jew previst bit-twettiq tar-reat, jew ma' 
kwalunkwe valur ieħor li jindika s-
sitwazzjoni finanzjarja tal-persuna 
ġuridika, sakemm din is-sistema tkun 
tippermetti multi massimi, li jkunu mill-
inqas ekwivalenti għall-minimu tal-multi 
massimi. L-Istati Membri li jimplimentaw 
din id-Direttiva skond sistema bħal din 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni li 
bi ħsiebhom jagħmlu hekk. 

Ġustifikazzjoni

Fis-sentenza tagħha tat-23 ta' Ottubru 2007 (C-440/05, Kummissjoni v. Kunsill), l-ECJ 
ddikjarat b'mod ċar li "... fir-rigward tad-determinazzjoni tat-tip u tal-livell tal-pieni kriminali 
li għandhom jiġu applikati ...din ma taqax fil-kompetenza tal-Komunità." Sabiex il-proposta 
tal-Kummissjoni tkun konsistenti mas-sentenza, dawn il-paragrafi għandhom jitħassru. 

Emenda 13
Artikolu 7, paragrafu 3

3. L-Istati Membri li fihom ma gietx 
adottata l-Euro għandhom japplikaw ir-
rata ta' kambju bejn l-Euro u l-valuta 
tagħhom kif ippubblikat fil-Ġurnal 
Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea fil-[…].

imħassra

Ġustifikazzjoni

Fis-sentenza tagħha tat-23 ta' Ottubru 2007 (C-440/05, Kummissjoni v. Kunsill), l-ECJ 
ddikjarat b'mod ċar li "... fir-rigward tad-determinazzjoni tat-tip u tal-livell tal-pieni kriminali 
li għandhom jiġu applikati ...din ma taqax fil-kompetenza tal-Komunità." Sabiex il-proposta 
tal-Kummissjoni tkun konsistenti mas-sentenza, dawn il-paragrafi għandhom jitħassru. 
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