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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Minħabba d-domanda li qed tikber mad-dinja kollha, il-kummerċ internazzjonali tal-injam u 
tal-prodotti tal-injam qed jiżdied b'rata mgħaġġla. Konsegwentament, f'ħafna pajjiżi li 
jipproduċu l-injam, il-kummerċ tal-injam ibbażat fuq il-qtugħ illegali jirrappreżenta sehem 
sinifikanti ħafna tal-kummerċ totali tal-injam. Azzjonijiet bħal dawn għandhom impatt ta' 
ħsara sinifikanti fuq l-ambjent, is-soċjetà u l-ekonomija, speċjalment f'pajjiżi li għadhom qed 
jiżviluppaw. L-UE trid tiġġieled kontra l-qtugħ illegali tas-siġar u tippromwovi l-qtugħ legali.

Il-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għall-Infurzar tal-Liġi tal-Foresti, it-Tmexxija u l-Kummerċ
(FLEGT) ippropona pakkett ta' miżuri biex jiġu appoġġjati l-isforzi internazzjonali biex tiġi 
indirizzata din il-kwistjoni. L-UE innegozjat Ftehimiet ta' Sħubija Volontarji (VPAs) mal-
pajjiżi li jipproduċu l-injam, li obbligaw lill-partijiet b'mod li jorbot legalment biex 
jimplimentaw skema ta' liċenzjar u biex jirregolaw il-kummerċ tal-injam u tal-prodotti tal-
injam. L-Unjoni Ewropea għadha wkoll tibda u tappoġġja inizjattivi internazzjonali u tinvolvi 
ruħha f'diskussjonijiet bilaterali u multilaterali ma' pajjiżi terzi fil-forum tan-NU dwar il-
Foresti u fl-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Injam Tropikali u f'taħdidiet bilaterali ma' 
pajjiżi ewlenin li jikkunsmaw l-injam bħall-Istati Uniti, iċ-Ċina, ir-Russja u l-Ġappun. L-UE 
trid, f'dawn l-areni internazzjonali, tagħmel enfażi fuq l-obbligi tal-operaturi u fuq il-ħtieġa li 
jintuża kull mezz disponibbli, inklużi l-aħħar teknoloġiji, biex jiġi identifikat, irrintraċċat, 
irreġistrat u miġġieled il-qtugħ illegali u wkoll li jiġi promoss il-qtugħ legali.

B'dan ir-regolament, l-UE fl-aħħar qed timxi 'l quddiem billi tenfasizza r-responsabilitajiet 
tal-operaturi li jpoġġu l-injam fis-suq tal-UE. Din il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea hija 
meħtieġa biex jiġu miġġielda d-deforestazzjoni u l-qtugħ u l-ħsad illegali permezz tad-
definizzjoni ta' standard ta' legalità strett għall-injam u għall-prodotti derivati mill-injam, biex 
tingħata għajnuna biex jitħarsu l-foresti u l-biodiversità, tittaffa l-bidla fil-klima u jiġu 
rrispettati d-drittijiet tal-popli li jiddependu fuq il-foresti.

Madankollu l-proposta trid tissaħħaħ u tittejjeb biex tkun effettiva b'mod sħiħ. Biex verament 
ikun dissważiv, ir-regolament irid jenfasizza l-kunċett tar-reat ħalli l-ebda operatur li jimporta 
u jżomm injam illegali fit-territorju tal-UE ma jħossu immuni mit-theddida ta' penali serji.  
F'dan is-sens, it-test m'għandux ikun fih lakuni, li jkunu jistgħu jintużaw mill-operaturi biex 
iduru mar-regolament. Barra minn hekk, id-diliġenza dovuta, b'mod partikolari l-proċeduri 
tal-ġestjoni tar-riskju, previsti fit-test, iridu jiġu definiti b'mod aktar ċar u effettiv. Ir-
regolament irid jantiċipa aħjar l-prattiċità tal-implimentazzjoni tiegħu mill-operaturi biex tiġi 
żgurata l-effikaċja. Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri għandhom 
jingħataw biżżejjed setgħat doganali biex jikkontrollaw il-kummerċ internazzjonali tal-
prodotti tal-injam, anke billi jitilgħu fuq bastimenti tal-merkanzija, biex jinvestigaw id-delitti 
u l-allegazzjonijiet ta' ksur, biex iwissu lill-prosekuturi dwar każijiet ta' reati, u biex 
jirreġistraw prattiki illegali.  

Fl-aħħarnett, l-Unjoni Ewropea għandha tikkunsidra l-miżuri li ttieħdu mill-gvern tal-Istati 
Uniti, jiġifieri l-Att Lacey tal-Istati Uniti, fejn il-kummerċ ta' pjanti miksuba b'mod illegali u 
l-prodotti tagħhom - inkluż l-injam u l-prodotti tal-injam - huma pprojbiti bil-liġi. Il-
Kummissjoni għandha teżamina l-possibilità ta' obbligi speċifiċi għall-bejjiegħa bl-imnut 
ukoll, li jkunu jikkumplimentaw l-obbligi fuq il-pajjiżi msieħba u l-importaturi.
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EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew 
filwaqt li jagħrfu l-ħtieġa li l-Komunità 
tagħti sehemha fl-isforz globali biex tiġi 
indirizzata l-problema tal-qtugħ illegali 
laqgħu din il-Komunikazzjoni.

(5) Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew, 
filwaqt li jagħrfu l-ħtieġa li l-Komunità 
tagħti sehemha fl-isforz globali biex tiġi 
indirizzata l-problema tal-qtugħ illegali tas-
siġar, u biex ikun appoġġjat qtugħ ta' 
injam b'mod sostenibbli fi ħdan il-qafas 
tal-iżvilupp sostenibbli, tal-ġestjoni tal-
foresti u tat-tnaqqis tal-faqar, kif ukoll l-
ugwaljanza soċjali u s-sovranità 
nazzjonali, laqgħu din il-Komunikazzjoni.

Ġustifikazzjoni

L-Unjoni Ewropea għandha d-dmir li tħares u tgħin produtturi responsabbli li jirrispettaw il-
kriterji tal-legalità u tas-sostenibilità. Dan jikkumplimenta azzjonijiet biex jitwaqqaf il-
kummerċ ma' produtturi illegali madwar id-dinja.

Din iż-żieda tirriferi għat-test oriġinali tal-konklużjonijiet tal-Kunsill Agrikolu ta’ Ottubru 
2003.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-Komunità għandha tagħmel 
pressjoni wkoll, f'taħdidiet bilaterali ma' 
pajjiżi ewlenin li jikkunsmaw l-injam 
bħall-Istati Uniti, iċ-Ċina, ir-Russja u l-
Ġappun, biex tiġi diskussa l-problema, 
biex ikun hemm konverġenza lejn obbligi 
xierqa armonizzati fuq l-operaturi fis-
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swieq tagħhom tal-injam, u biex jinħolqu 
sistema indipendenti ta' twissija u reġistru 
globali u tal-qtugħ illegali li jkunu 
kostitwit pereżempju mill-Interpol u minn 
korp xieraq tan-Nazzjonijiet Uniti (NU), li 
jkunu jibbenefikaw mill-aħħar teknoloġiji 
ta' sejba bis-sattelliti.

Ġustifikazzjoni

Il-pajjiżi ewlenin li jimpurtaw u jipproduċu l-injam fil-livell internazzjonali għandhom ir-
responsabilità li jikkoperaw u jużaw kull mezz politiku, legali u teknoloġiku biex jiġġieldu l-
qtugħ illegali. Inkella, fuq bażi volontarja u mingħajr koordinazzjoni internazzjonali, ftit 
pajjiżi jkunu lesti li jillimitaw il-possibilitajiet tagħhom li jesportaw jew jimpurtaw l-injam.

Emenda3

Proposta għal regolament
Premessa 6 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) Operaturi minn pajjiżi b'foresti ta' 
importanza ekoloġika internazzjonali 
għandu jkollhom responsabilità 
partikulari għall-isfruttar sostenibbli tal-
injam.

Ġustifikazzjoni

Obbligi ta' kondotta xierqa għandhom jiġu imposti, qabel xejn, fuq operaturi minn pajjiżi 
b'zoni forestali kbar li jikkostitwixxu "l-pulmuni ħodor" tad-dinja u jikkontribwixxu sew għall-
ġlieda kontra l-bidla fil-klima.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Filwaqt li titqies il-komplessità tal-
qtugħ illegali fir-rigward tal-fatturi ta' bażi 
u l-impatti, l-inċentivi għall-aġir illegali 
għandhom jitnaqqsu billi jiġi mmirat l-aġir 
tal-operaturi. 

(10) Filwaqt li titqies il-komplessità tal-
qtugħ illegali fir-rigward tal-fatturi ta' bażi 
u l-impatti, l-inċentivi għall-aġir illegali 
għandhom jitnaqqsu billi jiġi mmirat l-aġir 
tal-operaturi. It-tisħiħ tar-rekwiżiti u l-
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obbligi kif ukoll it-titjib tal-mezzi legali 
biex ikun hemm prosekuzzjoni tal-pussess 
u l-bejgħ mill-operaturi li jqiegħdu l-
injam u l-prodotti tal-injam illegali fis-suq 
tal-UE huma fost l-aktar soluzzjonijiet 
effettivi biex l-operaturi jaqtgħu qalbhom 
milli jagħmlu kummerċ ma' fornituri 
illegali.

Ġustifikazzjoni

L-istrateġija tar-regolament trid tkun aktar ċara u speċifika fil-miżuri tagħha fir-rigward tal-
miżuri maħsuba biex jintlaħaq l-għan li jiġi llimitat l-injam li jitqiegħed u jiġi kkumerċjalizzat 
b'mod illegali fis-suq. Hija biss taħlita ta' inċentivi u miżuri dissważivi li tista' verament 
twaqqaf operatur milli jagħżel fornitur illegali li jkun jinsab f'pajjiż terz.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-għan ġenerali li tinkiseb is-
sostenibilità permezz li jinġiebu 'l 
quddiem kriterji ta' sostenibilità jibqa' 
prijorità għall-Komunità. Fid-dawl ta' 
dan il-għan u biex jonqos il-piż fuq l-
operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u 
prodotti tal-injam li huma soġġetti għal 
kriterji ta' sostenibilità obbligatorji 
stabbiliti bid-Direttiva (KE) Nru XX/XX 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija 
minn sorsi li jiġġeddu, dan ir-Regolament 
ma għandux japplika għal prodotti bħal 
dawn.

imħassra

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament m'għandux ikun fih lakuni li jkunu jistgħu jintużaw biex jiddaħħal injam 
maqtugħ b'mod illegali.
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1- punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) jiżguraw li fis-suq jitqiegħdu biss l-
injam u l-prodotti tal-injam maħsuda 
b’mod legali permezz ta’ sistema ta’ 
traċċabilità u ta’ verifika minn parti terza,

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1- punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tinkludi proċedura ta' ġestjoni tar-riskju 
u

(b) tinkludi proċedura ta' ġestjoni tar-riskju 
effettiva u ċara li tikkonċentra l-kontrolli 
u l-mezzi finanzjarji tal-operaturi fuq 
każijiet ta' riskju għoli u li għandha 
tikkonsisti f'dan li ġej:
(i) identifikazzjoni sistematika tar-riskji;
(ii) implimentazzjoni tal-miżuri kollha 
meħtieġa biex tiġi limitata l-espożizzjoni 
għar-riskji;
(iii) l-istipular ta’ proċeduri u rekords li 
għandhom isiru b’mod regolari biex issir 
verifika li l-miżuri msemmija fil-punti (i) 
u (ii) ikunu qed jaħdmu b’mod effettiv u 
biex jiġu riveduti fejn ikun hemm bżonn;

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament għandu jiċċara x'inhu mistenni mill-operaturi fil-proċeduri tal-ġestjoni tar-
riskju u jikkunsidra l-ispejjeż, speċjalment għall-kumpaniji li jagħmlu l-kummerċ barra, biex 
jiċċekkjaw il-prattiki tajba tal-fornituri tagħhom.



PE416.656v02-00 8/10 AD\763581MT.doc

MT

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu. 
Il-Kummissjoni għandha, b'mod 
partikolari, tistabbilixxi kriterji biex jiġi 
evalwat jekk hemmx riskju li jitqiegħed 
fis-suq injam maħsud b'mod illegali u 
prodotti tal-injam.

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu 
bil-ħsieb li tiġi żgurata l-uniformità tal-
interpretazzjoni tar-regoli u l-konformità 
effettiva mill-operaturi. Il-Kummissjoni 
għandha, b'mod partikolari, tistabbilixxi 
kriterji biex jiġi evalwat jekk hemmx riskju 
li jitqiegħed fis-suq injam maħsud b'mod 
illegali u prodotti tal-injam.

Ġustifikazzjoni

Id-diliġenza dovuta li l-operaturi jridu jikkonformaw magħhom jistgħu biss jiġu implimentati 
b'mod effettiv jekk l-operaturi, speċjalment dawk li jagħmlu kummerċ ma' fornituri li jinsabu 
'l bogħod barra mill-UE, jifhmu l-obbligi tagħhom b'mod ċar u jistgħu fil-fatt jikkonformaw 
magħhom fil-ħin u b'mod prattiku. 

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jiżguraw l-impożizzjoni 
ta' sanzjonijiet għall-ksur ta' dan ir-
regolament.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiġu mgħammra b'sistema ta' traċċabilità 
affidabbli biex jirrintraċċaw prodotti tal-
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injam ikkummerċjalizzat 
internazzjonalment u b'sistemi ta' 
monitoraġġ pubbliċi biex jevalwaw ir-
riżultati tal-konformità tal-operaturi mal-
obbligi tagħhom u biex jgħinu lill-
operaturi jidentifikaw fornituri ta' injam 
u prodotti tal-injam li jinvolvu riskju 
għoli.

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament ma jipprevedix kriterji li jippermettu b'mod effettiv lill-awtoritajiet nazzjonali 
responsabbli biex jittrattaw it-talbiet ta' kontroll għal kull operatur. Il-mezzi tagħhom biex 
jikkontrollaw u jimmoniterjaw il-kummerċ tal-injam iridu jissaħħu.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar l-
awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti 
tiegħu li jkunu responsabbli għall-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar l-
awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti 
tiegħu li jkunu responsabbli għall-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Dawn 
l-awtoritajiet iridu jingħataw biżżejjed 
setgħat biex jinfurzaw dan ir-Regolament 
billi jimmoniterjaw l-applikazzjoni tiegħu, 
jinvestigaw allegazzjonijiet ta' ksur 
f'koperazzjoni mad-dwana, u jirrapportaw 
ir-reati lill-awtorità ta' prosekuzzjoni fil-
ħin.

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet nazzjonali, biex jimplimentaw l-aspetti kollha ta' dan ir-regolament, irid 
ikollhom is-setgħat biex jissorveljaw il-proċess kollu biex jitwaqqaf l-injam li ġej mill-qtugħ u 
mill-ħsad illegali milli jidħol fis-suq tal-UE. Dan jinkludi wkoll il-koperazzjoni mal-
awtoritajiet nazzjonali tad-dwana, tal-pulizija u tal-ġustizzja.
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