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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-isfond ġenerali:
Fl-1998, il-Kunsill għall-ewwel darba laħaq ftehim biex tittieħed azzjoni dwar il-ħarsien ta' l-
ambjent permezz tal-liġi kriminali, u wara d-diskussjoni u d-deċiżjonijiet li ttieħdu dak iż-
żmien, il-Kummissjoni adottat proposta għal direttiva fl-2001 u l-Parlament adotta rapport fl-
ewwel qari fl-2002.

Il-punt ewlieni kien li tkun żgurata applikazzjoni effettiva tal-liġi tal-Komunità billi jiġi 
definit sett komuni minimu ta' reati. Il-Kunsill, madanakollu ma ddiskutiex il-proposti tal-
Parlament u tal-Kummissjoni iżda minflok adotta deċiżjoni ta' qafas f'Jannar 2003 bbażata fuq 
it-tielet pilastru (Trattat UE).

Din id-deċiżjoni ta' qafas kienet annullata mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja minħabba li nstab 
li l-għan ewlieni ta' din id-deċiżjoni kien il-ħarsien ta' l-ambjent - u li dan jista' u għandu jsir 
billi jkun applikat l-Artikolu 175 tat-Trattat KE (li huwa l-ewwel pilastru).

Ir-riżultat kien in-nuqqas ta' leġiżlazzjoni jew regolamentazzjoni f'dan il-qasam minħabba li l-
Kunsill kien adotta deċiżjoni tat-tielet pilastru li kienet annullata mill-Qorti filwaqt li ma 
kienet stabbilita l-ebda deċiżjoni ta' l-ewwel pilastru.

Għalhekk, kemm il-Parlament kif ukoll il-Kummissjoni qablu dwar il-ħtieġa tal-proposta 
ġdida li tressqet is-sena li għaddiet (COM(2007)0051).

Il-proposta: 
Iż-żewġ partijiet l-aktar essenzjali u kontroversjali tal-proposta attwali tal-Kummissjoni 
għandhom l-għan li (1) jistabbilixxu sett standard ta' reati li għandhom jiġu kkastigati 
b'sanzjonijiet kriminali mill-Istati Membri kollha, u (2) jiġu standardizzati jew approssimati 
sanzjonijiet b'mod partikolari kontra reati kriminali serji kontra l-ambjent billi jiġi miftiehem 
qafas komuni.
Dawn il-miżuri tqiesu meħtieġa biex ikun żgurat ħarsien effettiv ta' l-ambjent u biex ikunu 
żgurati l-infurzar u l-implimentazzjoni uniformi u ġusti fil-Komunità kollha.

Reċentement, madanakollu, il-Qorti li kienet qed tisma' l-każ tat-tniġġis tal-vapur (sentenza 
tat-23 ta' Ottubru 2007 fil-każ C-440/05) żiedet il-pressjoni speċifikament fuq id-
dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 5 u 7 tal-proposta attwali dwar l-approssimazzjoni ta' 
sanzjonijiet dwar persuni fiżiċi jew ġuridiċi rispettivament.

L-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent: 
Ir-rapporteur għal opinjoni jqis li l-qafas imressaq mill-Kummissjoni huwa tajjeb biżżejjed 
biex l-ambjent jitħares b'mod effettiv u biex ikunu żgurati l-infurzar u l-implimentazzjoni 
uniformi u ġusti fil-Komunità kollha. 
Għalhekk, ir-rapporteur għal opinjoni jipproponi li l-proposta tal-Kummissjoni ma titħassarx 
jew ma tiġix emendata fir-rigward ta' dawn il-punti partikolari.

Rigward ir-reati, ir-rapporteur għal opinjoni jixtieq isaħħaħ il-kliem u t-tifsira ta' ċerti aspetti 
speċifiċi. 
Il-ħarsien ta' l-ambjenti naturali għandu jkun prijorità ewlenija iżda l-proposti tal-
Kummissjoni kienu kkritikati mill-Istati Membri minħabba li ma kinux ċari u għalhekk ir-
rapporteur għal opinjoni ppropona emenda biex ikun iċċarat u definit eżattament x'wieħed 
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jifhem b'"ambjenti naturali protetti".

Barra minn hekk, ir-rapporteur għal opinjoni jissuġġerixxi li tiġi enfasizzata r-responsabilità 
tal-manifatturi, l-esportaturi, l-importaturi, it-trasportaturi eċċ.
F'każijiet fejn hemm provi li l-prodott jew is-sustanza ta' periklu x'aktarx li se jikkawżaw il-
mewt ta' persuni jew feriti serji lil persuni jew li x'aktarx se jikkawżaw ħsara konsiderevoli 
lill-ambjent, skond din id-Direttiva, il-bejgħ, il-ħażna jew xi attività simili, għandhom jitqiesu 
bħala reat.
Fl-aħħarnett, ir-rapporteur għal opinjoni jipproponi li jiġi ċċarat l-obbligu ta' l-Istati Membri li 
dawn jiżguraw biżżejjed riżorsi, staff u taħriġ biex fil-fatt tonqos il-kriminalità ambjentali 
permezz ta' l-approċċ il-ġdid kif imfisser f'din id-Direttiva.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

  

Emenda 1
Premessa 5

(5) L-impożizzjoni ta' sanzjonijiet tiġi fdata 
f'idejn awtoritajiet ġudizzjarji, minflok 
f'idejn awtoritajiet amministrattivi, r-
responsabbiltà għall-investigazzjoni u l-
infurzar tal-ħarsien tar-regolamenti dwar l-
ambjent taqa' fuq awtoritajiet li huma 
indipendenti minn dawk li joħorġu liċenzji 
ta' utilizzazzjoni u awtorizzazzjonijiet.

(5) Jekk l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet tiġi 
fdata f'idejn awtoritajiet ġudizzjarji, minflok 
f'idejn awtoritajiet amministrattivi, ir-
responsabiltà għall-investigazzjoni u l-
infurzar tal-ħarsien tar-regolamenti dwar l-
ambjent taqa' fuq l-awtoritajiet ta' l-Istat 
Membru li fih issir il-ħsara ġeoloġika li 
tikkostitwixxi reat kriminali u li huma 
indipendenti minn dawk li joħorġu liċenzji 
ta' utilizzazzjoni u awtorizzazzjonijiet għall-
emissjoni u r-rimi.

Ġustifikazzjoni

Din hija importanti għall-post li fih jitressqu l-proċeduri għad-danni ambjentali jew għal reat 
magħmul intenzjonalment li jikkawża l-mewt jew feriti serji. Minħabba l-fatt li s-sustanzi li 
jniġġsu ġeneralment jinġarru minn fruntiera għal oħra, l-awtoritajiet li jkunu l-iżjed adattati 
biex jinvestigaw il-kwistjoni u jimponu s-sanzjonijiet m'humiex l-awtoritajiet kompetenti ta' l-
                                               
1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.
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istat li fih tkun oriġinat il-ħsara, iżda dawk ta' l-istat li fih tkun ġiet ikkaġunata l-ħsara lill-
ambjent u lis-saħħa pubblika.

Emenda 2
Premessa 6

(6) Sabiex jinkiseb ħarsien ta' l-ambjent 
effettiv, hemm bzonn partikulari ta' 
sanzjonijiet aktar dissważivi għal attivitajiet 
li jagħmlu ħsara lill-ambjent, li tipikament 
jikkaġunaw jew aktarx li jikkaġunaw ħsara 
sostanzjali fl-arja, inkluż l-istratosfera, l-
ħamrija, l-ilma, l-annimali jew il-pjanti, 
inkluż lil-konservazzjoni ta' l-ispeċi. 

(6) Sabiex jinkiseb ħarsien ta' l-ambjent 
effettiv, hemm bżonn partikulari ta' 
sanzjonijiet aktar dissważivi għal attivitajiet 
li jagħmlu ħsara lill-ambjent, li tipikament 
jikkaġunaw jew aktarx li jikkaġunaw ħsara 
sostanzjali fil-pajsaġġ, fl-arja, inkluża l-
istratosfera, fis-sodda tal-blat, fil-ħamrija, fl-
ilma, lill-annimali jew lill-pjanti, anke lill-
konservazzjoni ta' l-ispeċi.

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward ta’ l-attivitajiet li jagħmlu ħsara lill-ambjent, m’hemm l-ebda referenza għas-
sodda tal-blat (il-litosfera). Il-ħamrija (fejn hemm minnha) hija sempliċement il-qoxra ta’ 
barra – mhux iżjed fonda minn metru u nofs – li tifforma fuq il-blat oriġinali.

Miżbliet u ħażniet ta’ skart (li jista’ jkun fihom skart perikoluż jew radjuattiv) jistgħu jinstabu 
f’mini antiki jew f'barrieri antiki (u għalhekk fis-sodda tal-blat stess). 

Ix-xogħol fil-minjieri tat-tip ‘open-cast’ jista’ jħarbat l-ekosistemi ta’ l-art u jikkawża ħsara 
kbira.

Emenda 3
Premessa 7

(7) In-nuqqas ta' ħarsien ta' l-obbligu 
ġuridiku li tittieħed azzjoni jista' jkollu l-
istess effett bħal imġieba attiva u għalhekk 
għandu jiġi soġġett għal sanzjonijiet xierqa, 
ukoll.

(7) In-nuqqas ta' ħarsien ta' l-obbligu 
ġuridiku li tittieħed azzjoni jista' jkollu 
konsegwenzi li huma daqs jew iżjed serji 
minn dawk ikkaġunati minn imġiba attiva u 
għalhekk għandu jiġi soġġett għal 
sanzjonijiet xierqa, ukoll.

Emenda 4
Premessa 9

(9) Sabiex jinkiseb ħarsien ta' l-ambjent 
effettiv, il-parteċipazzjoni u l-istigazzjoni ta' 

(9) Sabiex jinkiseb ħarsien ta' l-ambjent 
effettiv, il-parteċipazzjoni f'dan it-tip ta' 
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dawn it-tip ta' attivitajiet għandu jitqies
bħala reat kriminali wkoll. 

attivitajiet u l-istigazzjoni ta' dan it-tip ta' 
attivitajiet jew ta’ imġiba li, permezz ta’ 
azzjoni jew ommissjoni, tikkaġuna ħsara 
u/jew theddida ta’ ħsara ambjentali serja,
għandhom jitqiesu bħala reati kriminali 
wkoll u, bil-għan li jitħares l-ambjent 
b'mod effettiv u skond il-prinċipji tal-
prevenzjoni u l-prekawzjoni, l-istrumenti li 
bihom isiru reati għandhom ikunu s-
suġġett ta’ miżuri ta’ prekawzjoni ġenwini.

Emenda 5
Artikolu 1

Din id-Direttiva tistabilixxi miżuri fir-
rigward tal-liġi kriminali sabiex l-ambjent 
jiġi mħares b'mod aktar effettiv.

Din id-Direttiva tistabilixxi miżuri fir-
rigward tal-liġi kriminali sabiex l-ambjent 
jitħares b'mod aktar effettiv. Din 
tirrigwarda r-responsabilità kriminali biss 
u hija bla ħsara għal-liġi Komunitarja jew 
nazzjonali, u għal kwalunkwe regola li 
toħroġ minnha, fir-rigward tar-
responsabilità ċivili għall-ħsara ambjentali.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi żgurat li l-prosekuzzjoni kriminali ma tipprekludix fl-istess waqt l-
applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tar-responsabilità ambjentali, li tiffoka fuq it-tiswija tal-ħsara.

Emenda 6
Artikolu 2, punt (a)

(a) "illegali" tfisser ksur ta' leġiżlazzjoni jew 
liġi Komunitarja , regolament amministrattiv 
jew deċiżjoni meħuda minn awtorità 
kompetenti fi Stat Membru li jkollhom l-
għan tal-ħarsien ta' l-ambjent. 

"illegali" tfisser ksur ta' leġiżlazzjoni jew liġi 
Komunitarja, regolament amministrattiv jew 
deċiżjoni meħuda minn awtorità kompetenti 
fi Stat Membru li jkollhom l-għan tal-ħarsien 
ta' l-ambjent u tas-saħħa pubblika.

Ġustifikazzjoni

Ir-reati u s-sanzjonijiet ittrattati fl-Artikoli 3, 5 u 7 tal-proposta jkopru kwistjonijiet relatati 
ma' diversi aspetti tal-ħajja u tas-saħħa pubblika, kif ukoll ma' l-ambjent. L-Artikolu 7 jaħseb 
għal multi speċifiċi u kumpensi finanzjarji fir-rigward ta’ reati li jikkawżaw mewt jew feriti 
serji.
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Emenda 7
Artikolu 2, punt (b)

(b) "persuna ġuridika" tfisser kull entità 
ġuridika li jkollha dan l-istatus taħt il-liġijiet 
nazzjonali applikabbli, għajr għall-Istati jew 
il-korpi l-oħra pubbliċi huma u jaġixxu fl-
eżerċizzju tal-poteri sovrani tagħhom u għal 
organizzazzjonijiet pubbliċi internazzjonali.

(b) ''persuna ġuridika'' tfisser kull entità 
ġuridika li jkollha dan l-istatus taħt il-liġijiet 
nazzjonali applikabbli, inklużi l-Istati jew il-
korpi l-oħra pubbliċi huma u jaġixxu fl-
eżerċizzju tal-poteri sovrani tagħhom u għal 
organizzazzjonijiet pubbliċi internazzjonali. 

Ġustifikazzjoni

Il-korpi pubbliċi m’għandhomx ikunu eżentati milli jħarsu l-liġi ambjentali jew mir-
responsabilità kriminali, kif stipulat f’din id-Direttiva.

Emenda 8
Artikolu 2, punt (b a) (ġdid)

(ba) "ambjent naturali protett" tfisser 
kwalunkwe nħawi identifikati bħala zona 
ta' protezzjoni speċjali skond l-Artikolu 
4(1) jew (2) tad-Direttiva 79/409/KEE jew 
bħala zona speċjali għall-konservazzjoni 
skond l-Artikolu 4(4) tad-Direttiva 
92/43/KEE.

Emenda 9
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;

(a) ir-rimi, l-emissjoni jew l-introduzzjoni ta' 
kwantità ta' materjali jew ta' radjazzjoni 
jonizzanti fuq wiċċ id-dinja, fl-arja, fis-
sodda tal-blat, fil-ħamrija jew fl-ilma, li 
jikkaġunaw il-mewt jew feriti serji lil 
kwalunkwe persuna jew annimal;

Emenda 10
Artikolu 3, punt (b)

(b) Ir-rimi, l-emissjoni jew l-introduzzjoni 
illegali ta' kwantità ta' materjali jew 
radjazzjoni jonizzanti fl-arja, fil-ħamrija jew 
fl-ilma li jikkawżaw, jew x'aktarx li 
jikkawżaw il-mewt jew feriti serji lil 

(b) ir-rimi, l-emissjoni jew l-introduzzjoni 
illegali ta' kwantità ta' materjali jew 
radjazzjoni jonizzanti fuq wiċċ id-dinja, fl-
arja, fis-sodda tal-blat, fil-ħamrija jew fl-
ilma li jikkawżaw, jew x'aktarx li jikkawżaw 
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kwalunkwe persuna jew ħsara sostanzjali 
lill-kwalità ta' l-arja, tal-ħamrija, ta' l-ilma, 
ta' l-annimali jew tal-pjanti;

il-mewt jew feriti serji lil kwalunkwe 
persuna jew ħsara sostanzjali lill-kwalità ta' 
l-arja, tal-ħamrija, tal-blat, ta' l-ilma, kif 
ukoll lill-annimali jew lill-pjanti;

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni tonqos milli ssemmi s-saff ta' barra nett tal-litosfera, fejn it-topografija 
(relief, esponiment) tinfluwenza b’mod dirett it-tixird tar-radjazzjoni jonizzanti u ta’ materjali 
oħrajn.

Emenda 11
Artikolu 3, punt (c)

(c) it-trattament illegali, nkluż ir-rimi u l-
ħażna, it-trasport, l-esportazzjoni jew l-
importazzjoni illegali ta' l-iskart, inkluż l-
iskart perikoluż, li jikkaġuna jew li x'aktarx 
jikkaġuna l-mewt jew feriti serji lil 
kwalunkwe persuna, jew ħsara sostanzjali 
lill-kwalità ta' l-arja, tal-ħamrija, ta' l-ilma, 
ta' l-annimali jew tal-pjanti;

(c) it-trattament illegali, inklużi r-rimi u l-
ħażna, it-trasport, l-esportazzjoni jew l-
importazzjoni illegali ta' l-iskart, inkluż l-
iskart perikoluż, li jikkaġuna jew li x'aktarx 
jikkaġuna l-mewt jew feriti serji lil 
kwalunkwe persuna, jew ħsara sostanzjali 
lill-kwalità ta' l-arja, lis-sodda tal-blat, tal-
ħamrija, ta' l-ilma, kif ukoll lill-annimali jew 
lill-pjanti;

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward ta’ l-attivitajiet li jagħmlu ħsara lill-ambjent, m’hemm l-ebda referenza għas-
sodda tal-blat (il-litosfera). Il-ħamrija (fejn hemm minnha) hija sempliċement il-qoxra ta’ 
barra – mhux iżjed fonda minn metru u nofs – li tifforma fuq il-blat oriġinali..

Miżbliet u ħażniet ta’ skart (li jista’ jkun fihom skart perikoluż jew radjuattiv) jistgħu jinstabu 
f’mini antiki jew f'barrieri antiki (u għalhekk fis-sodda tal-blat stess).

Emenda 12
Artikolu 3, punt (d)

(d) il-tħaddim illegali ta' impjant li fih 
titwettaq attività perikoluża jew li fih 
jinħażnu jew jintużaw sustanzi jew 
preparazzjonijiet perikolużi u li, barra mill-
impjant jikkaġuna jew x'aktarx li jikkaġuna 
l-mewt jew feriti serji lil kwalunkwe 
persuna, jew ħsara sostanzjali lill-kwalità ta'
l-arja, tal-ħamrija, ta' l-ilma, ta' l-annimali 

(d) l-operat irregolari, il-funzjonament 
ħażin minħabba att illegali, in-negliġenza, 
it-traskuraġni, in-nuqqas ta' ġudizzju jew 
in-nuqqas ta' manutenzjoni jew it-tħaddim 
illegali ta' impjant li fih titwettaq attività 
perikoluża jew li fih jinħażnu jew jintużaw 
sustanzi jew preparazzjonijiet perikolużi u li, 
barra mill-impjant jikkaġuna jew x'aktarx li 
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jew tal-pjanti; jikkaġuna l-mewt jew feriti serji lil 
kwalunkwe persuna, jew ħsara sostanzjali 
lill-kwalità ta' l-arja, tal-ħamrija, ta' l-ilma, 
kif ukoll lill-annimali jew lill-pjanti;

Emenda 13
Artikolu 3, punt (f)

il-fabbrikazzjoni, it-trattament, il-ħażna, l-
użu, t-trasport, l-esportazzjoni jew l-
importazzjoni illegali ta' materjali nukleari 
jew ta' sustanzi radjoattivi oħra perikolużi, li 
jikkaġunaw jew li x'aktarx jikkaġunaw il-
mewt jew feriti serji lil kwalunkwe persuna, 
jew ħsara sostanzjali lill-kwalità ta' l-arja, 
tal-ħamrija, ta' l-ilma, ta' l-annimali jew tal-
pjanti;

(f) il-fabbrikazzjoni, it-trattament, il-ħażna, 
l-użu, t-trasport, il-bejgħ u d-distribuzzjoni 
u l-esportazzjoni jew l-importazzjoni illegali 
ta' materjali nukleari jew ta' sustanzi 
radjuattivi oħra perikolużi, li jikkaġunaw 
jew li x'aktarx jikkaġunaw il-mewt jew feriti 
serji lil kwalunkwe persuna, jew ħsara 
sostanzjali lill-kwalità ta' l-arja, tas-sodda 
tal-blat, tal-ħamrija, ta' l-ilma, ta' l-annimali 
jew tal-pjanti;

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni tonqos milli tkopri l-kummerċ u d-distribuzzjoni ta’ materjali perikolużi.

Emenda 14
Artikolu 3, punt (h)

(h) it-taħsir illegali u sinifikanti ta' abitat
protett;

(h) kwalunkwe imġiba li tikkawża t-taħsir 
sinifikanti ta' ambjent naturali protett, anke 
permezz ta’ xogħol ta’ kostruzzjoni, 
tneħħija ta’ ġebel, deforestazzjoni, xogħol 
ta' tħaffir u tħawwil, u ħruq;

Emenda 15
Artikolu 3, punt (i a) (ġdid)

(ia) il-manifattura, it-trattament, il-ħażna, 
l-użu, it-trasport, l-esportazzjoni jew l-
importazzjoni ta': 
- organiżmi mmodifikati ġenetikament, ir-
rilaxx tagħhom fl-ambjent, il-
kummerċjalizzazzjoni ta' organiżmi bħal 
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dawn u n-nuqqas li tinkixef evidenza ġdida 
dwar ir-riskji tagħhom;
- splussivi għal użu ċivili, 
- materjali pirotekniċi, 
- sustanzi kimiċi, 
- bijoċidi u prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, 
li jikkawżaw jew li x'aktarx li jikkawżaw il-
mewt jew feriti serji lil kwalunkwe persuna 
jew ħsara sostanzjali lill-kwalità ta' l-arja, 
tal-ħamrija, ta' l-ilma, kif ukoll lill-
annimali jew lill-pjanti.

Emenda 16
Artikolu 3, punt (i b) (ġdid)

(ib) l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta’ 
njam jew ta' bijomassa miġbura 
illegalment;

Emenda 17
Artikolu 3, punt (i c) (ġdid)

(ic) il-pussess jew it-tqegħid fiċ-
ċirkolazzjoni ta’ mezzi tat-trasport bil-
baħar li għandhom impatt negattiv kbir fuq 
l-ambjent li jkun ġie pprovat xjentifikament 
(inter alia l-pussess jew it-tqegħid fiċ-
ċirkolazzjoni ta’ vapuri ‘rustbucket’ b’buq 
wieħed).

Emenda 18
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 fl-imġiba msemmija fl-
Artikolu 3 jew l-istigazzjoni tagħha titqies 
bħala reat u għandhom jiżguraw, b'mod 
ġenerali, li imġiba li, b'azzjoni jew 
b'omissjoni, tagħmel ħsara jew tista' 
tikkaġuna ħsara kbira lill-ambjent 
tikkostitwixxi reat ukoll.
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Emenda 19
Artikolu 4, paragrafu 1 a (ġdid)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, bil-
għan li jitħares l-ambjent b'mod effettiv u 
skond il-prinċipji tal-prevenzjoni u l-
prekawzjoni, l-istrumenti li bihom isir reat, 
kemm jekk ikunu theddida kif ukoll jekk 
jagħmlu xi ħsara, ikunu s-suġġett ta’ 
miżuri ta’ prekawzjoni ġenwini (konfiska).

Emenda 20
Artikolu 5, paragrafu 5, punt (a)

(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 fiżika jew ta’ 
persuni fiżiċi milli jieħdu sehem f'attività li 
teħtieġ awtorizzazzjoni jew l-approvazzjoni 
uffiċjali, jew it-twaqqif, il-ġestjoni jew id-
direzzjoni ta' kumpanija, koperattiva, 
assoċjazzjoni jew fondazzjoni, meta l-fatti li 
jkunu wasslu għall-kundanna tagħha jew 
tagħhom juru riskju ovvju illi tista' terga' 
ssir l-istess tip ta' attività kriminali;

Emenda 21
Artikolu 6, paragrafu 1, parti introduttorja

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi 
persuni ġuridiċi jkunu jistgħu jiġu miżmuma
responsabbli għal reati riferiti fl-Artikolu 3 
fejn dawn ir-reati jiġu mwettqa għall-
benefiċċju tagħhom minn kull persuna, hija 
u taġixxi jew individwalment jew bħala parti 
minn organu tal-persuna ġuridika, li jkollha 
pożizzjoni ta' tmexxija fi ħdan il-persuna 
ġuridika, imsejsa fuq:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi 
persuni ġuridiċi jkunu jistgħu jinżammu
responsabbli – lil hinn mir-responsabilità 
ċivili – għal reati msemmija fl-Artikolu 3 
fejn dawn ir-reati twettqu għall-benefiċċju 
tagħhom minn kull persuna, hija u taġixxi 
jew individwalment jew bħala parti minn 
entità tal-persuna ġuridika, li jkollha 
pożizzjoni ta' tmexxija fi ħdan il-persuna 
ġuridika jew li kellha pożizzjoni bħal din 
fiż-żmien meta twettaq ir-reat jew matul il-
perjodu tan-negliġenza, imsejsa fuq:

Emenda 22
Artikolu 6, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
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r-responsabilità kriminali ta’ persuna 
ġuridika ma tiqafx meta l-persuna ġuridika 
ma tibqax teżisti, u li, meta ssir xi ħsara 
u/jew jinkixef it-twettiq tar-reat jew 
negliġenza, il-membri tal-persuna ġuridika 
li kienu membri tal-persuna ġuridka fiż-
żmien tat-twettiq jew matul il-perjodu tar-
reat jew tan-negliġenza, ikunu responsabbli 
skond il-liġi kriminali u ċivili.

Emenda 23
Artikolu 6, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-persuni fiżiċi responsabbli mill-atti 
msemmija hawn fuq ikunu pprojbiti, b’mod 
temporanju jew permanenti, milli jokkupaw 
karigi pubbliċi.

Emenda 24
Artikolu 7, paragrafu 4, parti introduttorja

4. Mas-sanzjonijiet previsti f'dan l-Artikolu 
jistgħu jiżdiedu sanzjonijiet jew miżuri oħra, 
b'mod partikulari:

4. Mas-sanzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu 
għandhom jiżdiedu, meta xieraq,
sanzjonijiet jew miżuri oħra, b'mod 
partikulari:

Emenda 25
Artikolu 7 a (ġdid)

Artikolu 7a
Miżuri ta' prekawzjoni

L-Istati Membri għandhom idaħħlu jew 
jibqgħu japplikaw miżuri xierqa ta’ 
prekawzjoni.

Emenda 26
Artikolu 9, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 
regolatorji u amministrattivi meħtieġa biex 

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 
regolatorji u amministrattivi meħtieġa biex 
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jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa mhux 
aktar tard minn […]. Għandhom 
jikkomunikaw fil-pront lill-Kummissjoni t-
test ta' dawk id-dispożizzjonijiet u tabella ta' 
korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet 
u din id-Direttiva.

jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa mhux 
aktar tard minn […]. Għandhom jiżguraw li 
s-servizzi rilevanti jkollhom biżżejjed staff u 
taħriġ li jippermettu lill-awtoritajiet jew lill-
qrati biex jegħlbu l-isfida tat-tnaqqis 
sostanzjali tar-reati ambjentali. Għandhom 
jikkomunikaw fil-pront lill-Kummissjoni t-
test ta' dawk id-dispożizzjonijiet u tabella ta' 
korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet 
u din id-Direttiva.
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