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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-
obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u prodotti tal-injam
(COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

(Proċedura ta’ kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2008)0644),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 251(2) tat-Trattat KE, skont liema 
artikolu l-Kummissjoni ressqet il-proposta lill-Parlament (C6 0373/2008),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta’ Proċedura,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp u tal-Kumitat għan-Negozju 
Internazzjonali (A6 0000/2008),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jagħti struzzjonijiet lill-Kummissjoni biex tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament mill-ġdid 
jekk ikun biħsiebha temenda l-proposta b’mod sostanzjali jew tibdilha b’test ieħor;

3. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-ambjent tal-foresta huwa 
patrimonju prezzjuż li għandu jiġi 
mħares, ippreservat u, fejn dan ikun 
prattiku, restawrat bil-għan aħħari li 
jinżammu l-bijodiversità u l-funzjonijiet 
tal-ekosistemi, li titħares il-klima u li jiġu 
salvagwardjati d-drittijiet tal-popli 
indiġeni u tal-komunitajiet lokali u ta’ 
dawk li jiddependu mill-foresti.
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Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-Komunità Ewropea u l-Istati 
Membri impnejaw ruħhom b’mod legali u 
politiku favur il-kawżi tal-konservazzjoni 
u tal-użu sostenibbli tar-riżorsi tad-dinja, 
tal-ġlieda kontra l-qtugħ illegali tas-siġar 
u tan-negozju marbut miegħu, tat-trażżin 
tal-faqar u tal-ħarsien tad-drittijiet tal-
popli indiġeni u tal-komunitajiet li huma 
dipendenti mill-foresti. Dan ir-
Regolament għandu jagħti kontribut 
favur l-issodisfar ta' dawn l-obbligi u l-
impenji, inklużi dawk li hemm f’dawn li 
ġejjin:
(a) il-Konvenzjoni dwar id-Diversità 
Bijoloġika tal-1992 (CBD);
(b) il-Konvenzjoni dwar in-Negozju 
Internazzjonali tal-Ispeċi tal-Fawna u l-
Flora fil-Periklu tal-1973 (CITES);
(c) il-Ftehimiet Internazzjonali dwar l-
Injam Tropikali (ITTA) tal-1983, l-1994 u 
l-2006;
(d) il-Qafas ta' Konvenzjoni dwar il-Bidla 
fil-Klima tan-Nazzjonijiet Uniti tal-2002 
(UNFCCC);
(e) il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar il-Ġlieda kontra d-Deżertifikazzjoni 
tal-1994;
(f) id-Dikjarazzjoni ta’ Rio dwar l-
Ambjent u l-Iżvilupp tal-1992;
(g) id-Dikjarazzjoni u l-Pjan ta’ 
Implimentazzjoni ta’ Johannesburg kif 
adottat mis-Samit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli tal-4 ta’ Settembru 2002;
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(h) il-proposti għal azzjoni tal-Panel 
Intergovernattiv dwar il-Forum 
Foresti/Internazzjonali dwar il-Foresti;
(i) l-istqarrija awtoritarja iżda mhux 
legalment vinkolanti tal-UNCED tal-
prinċipji għal Qbil Globali dwar il-
Ġestjoni, il-Konservazzjoni u l-Iżvilupp 
Sostenibbli tat-Tipi Kollha ta' Foresti tal-
1992;
(j) l-Aġenda 21 kif adottata mill-
Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-
Ambjent u l-Iżvilupp f’Ġunju 1992;
(k) ir-riżoluzzjoni tas-Sessjoni Speċjali 
tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet 
Uniti (Ungass) ‘Programm għall-
implimentazzjoni ulterjuri tal-Aġenda 21’ 
tal-1997;
(l) id-Dikjarazzjoni tal-Millenju tal-2000;
(m) il-Karta Dinjija għan-Natura tal-
1982;
(n) id-Dikjarazzjoni tal-Konferenza tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar l-Ambjent tal-
Bniedem tal-1972;
(o) il-Pjan t’Azzjoni tal-1972 favur l-
Ambjent tal-Bniedem, il-proposti tal-
Panel Intergovernattiv dwar il-Foresti li 
ġie appoġġjat mill-Assemblea Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti fis-Sessjoni Speċjali 
tagħha fl-1997;
(p) il-Forum tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Foresti, Riżoluzzjoni 4/2;
(q) id-Dikjarazzjoni ta’ Stokkolma tal-
1972;
(r) il-Konvenzjoni dwar il-Ħajja Selvaġġa 
u l-Ħabitats fl-Ewropa tal-1979.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Pjan t’Azzjoni EU FLEGT tal-2003 jistqarr li “l-objettiv wiesa’ tal-UE huwa li tħeġġeġ il-
ġestjoni sostenibbli tal-foresti”, u jimpenja lill-UE biex tikkunsidra l-problema tal-qtugħ 
illegali tas-siġar b'mod integrat. Dan ir-Regolament għandu jagħti kontribut għal objettiv 
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iżjed wiesa’ ta’ żvilupp sostenibbli bħala mezz ta’ kif għandhom jiġu kkunsidrati kwistjonijiet 
bażiċi konnessi mal-qtugħ illegali tas-siġar, kif ukoll bħala mezz ta’ kif il-problema għandha 
tiġi miġġielda mill-perspettiva tas-suq dirett. L-użu ta’ dan ir-Regolament bħala għajnuna fl-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-ftehimiet internazzjonali u reġjonali, li għalihom l-
pajjżi Ewropej u pajjiżi oħrajn huma partijiet kontraenti, għandu jgħin biex jintlaħaq dan l-
għan.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
Pjan ta' Azzjoni tal-UE għall-Infurzar tal-
Liġi tal-Foresta, il-Governanza u l-
Kummerċ (FLEGT) ipproponiet pakkett ta' 
miżuri biex jappoġġjaw l-isforzi 
internazzjonali biex tinstab soluzzjoni 
għall-problema tal-qtugħ illegali ta' siġar u 
l-kummerċ marbut miegħu.

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
Pjan ta' Azzjoni tal-UE għall-Infurzar tal-
Liġi tal-Foresta, il-Governanza u l-
Kummerċ (FLEGT) ipproponiet pakkett ta' 
miżuri biex jappoġġjaw l-isforzi 
internazzjonali biex tinstab soluzzjoni 
għall-problema tal-qtugħ illegali ta' siġar u 
l-kummerċ marbut miegħu u biex jagħtu 
kontribut favur l-objettiv usa' tal-ġestjoni 
sostenibbli tal-foresti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tikkompleta t-test oriġinali tal-Pjan t’Azzjoni FLEGT (COM(2003)251).

Emenda 4

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, fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp 
sostenibbli, tal-ġestjoni sostenibbli tal-
foresti u tat-tnaqqis tal-faqar, kif ukoll 
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tas-sovranità nazzjonali, laqgħu din il-
Komunikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fin-nuqqas ta' definizzjoni bi qbil 
internazzjonali l-leġiżlazzjoni tal-pajjiż 
fejn l-injam jinħasad għandha tkun il-bażi 
biex jiġi ddefinit x'jikkostitwixxi qtugħ 
illegali.

(11) (11) Fin-nuqqas ta' definizzjoni bi qbil 
internazzjonali l-leġiżlazzjoni tal-pajjiż 
fejn l-injam jinħasad għandha tkun il-bażi 
primarja biex jiġi ddefinit x'jikkostitwixxi 
qtugħ illegali. L-applikazzjoni ta’ 
standards ta’ legalità għandhom jinvolvu 
wkoll il-kunsiderazzjoni ta’ standards 
internazzjonali u jagħtu kontribut fl-
implimentazzjoni tal-impenji, fil-prinċipji 
u r-rakkomandazzjonijiet internazzjonali, 
inklużi dawk li jirrigwardaw il-ġlieda 
kontra l-bidla fil-klima, fit-tnaqqis tat-telf 
fil-bijodiversità, fit-trażżin tal-faqar, fit-
tnaqqis ta’ diżertifikazzjoni u fil-
protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet 
tal-popli indiġeni, u tal-komunitajiet 
lokali u ta’ dawk li huma dipendenti mill-
foresti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Pjan t’Azzjoni EU FLEGT tal-2003 jistqarr li “l-objettiv wiesa’ tal-UE huwa li tħeġġeġ il-
ġestjoni sostenibbli tal-foresti”, u jimpenja lill-UE biex tikkunsidra l-problema tal-qtugħ 
illegali tas-siġar b'mod integrat. Dan ir-Regolament għandu jagħti kontribut għal objettiv 
iżjed wiesa’ ta’ żvilupp sostenibbli bħala mezz ta’ kif għandhom jiġu kkunsidrati kwistjonijiet 
bażiċi konnessi mal-qtugħ illegali tas-siġar, kif ukoll bħala mezz ta’ kif il-problema għandha 
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tiġi miġġielda mill-perspettiva tas-suq dirett. L-użu ta’ dan ir-Regolament bħala għajnuna fl-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-ftehimiet internazzjonali u reġjonali, li għalihom l-
pajjżi Ewropej u pajjiżi oħrajn huma partijiet kontraenti, għandu jgħin biex jintlaħaq dan l-
għan.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ħafna prodotti tal-injam jgħaddu minn 
għadd ta' proċessi qabel u wara li 
jitqiegħdu fis-suq għall-ewwel darba. 
Sabiex jiġi evitat li jkun hemm piż 
amministrattiv impost għalxejn dawk l-
operaturi biss li jqiegħdu l-injam u prodotti 
tal-injam fis-suq għall-ewwel darba, aktar 
milli l-operaturi kollha involuti fil-katina 
ta' distribuzzjoni, għandhom jiġu soġġetti 
għar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-
Regolament.

(12) Ħafna prodotti tal-injam jgħaddu minn 
għadd ta' proċessi qabel u wara li 
jitqiegħdu fis-suq għall-ewwel darba. 
Sabiex jiġi evitat li jkun hemm piż 
amministrattiv impost għalxejn dawk l-
operaturi biss li jqiegħdu l-injam u prodotti 
tal-injam fis-suq għall-ewwel darba, aktar 
milli l-operaturi kollha involuti fil-katina 
ta’ distribuzzjoni, għandhom jiġu soġġetti 
għar-rekwiżit li jeżerċitaw diliġenza 
meħtieġa permezz ta’ sistema ta’ miżura u 
proċeduri (sistema ta’ diliġenza meħtieġa) 
biex jiġi minimizzat ir-riskju li jitqegħdu 
injam imkabbar u prodotti tal-injam fis-
suq b’mod illegali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operaturi kollha fil-katina ta’ forniment għandha tkun marbuta bil-projbizzjoni kontra t-
tqegħid fis-suq ta’ injam jew ta’ prodotti ta’ injam li jkunu ġejjin minn sorsi illegali, u f’dan 
ir-rigward l-operaturi għandhom jeżerċitaw viġilanza xierqa. F’ġieh it-traċċabilità, l-
operaturi għandhom jipprovdu tagħrif bażiku dwar il-prodotti u s-sorsi tagħhom u dwar lil 
huma min ifornu. Madankollu huwa xieraq li jkun hemm kategorija adegwata għall-operaturi 
li jqiegħdu l-prodotti fis-suq għall-ewwel darba, minħabba li dawn għandhom l-ikbar 
influwenza dwar x’jidħol fl-UE u għalhekk iġorru wkoll l-ikbar responsabilità. Għalhekk 
għandha tiġi implimentata bis-sħiħ sistema ta’ diliġenza meħtieġa.
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Emenda 7

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jkopri l-prodotti kollha li jista’ jkun fihom injam li jkun ġej minn 
sorsi illegali. L-esklużjoni tal-prodotti li huma soġġetti għall-“kriterji ta’ sostenibilità” mir-
rekwiżit li għandhom ikunu ġejjin minn sors legali timplika li l-legalità u s-sostenibilità 
jistgħu jkunu esklusivi b’mod reċiproku, iżda l-legalità għandha tkun rekwiżit bażiku minn 
qabel għas-sostenibilità.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Is-settur tal-injam huwa ta' 
importanza ewlenija għall-ekonomija tal-
Komunità. L-organizzazzjonijiet tal-
operaturi huma elementi importanti tas-
settur billi jirrappreżentaw l-interessi ta' 
dan tal-aħħar fuq skala kbira u 
jinteraġixxu ma' medda wiesgħa ta' 
partijiet interessati. L-organizzazzjonijiet 

(16) Biex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni 
ta' dan ir-Regolament u jsir kontribut għall-
iżvilupp ta' prassi tajba huwa xieraq li jkun 
hemm għarfien ta' organizzazzjonijiet li 
żviluppaw rekwiżiti għat-twettiq tas-
sistemi tad-diliġenza meħtieġa. Lista ta' 
organizzazzjonijiet magħrufa bħal dawn se 
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għandhom ukoll l-għarfien u l-kapaċità li 
janalizzaw il-leġiżlazzjoni rilevanti u 
jiffaċilitaw il-konformità tal-membri 
sakemm ma jużawx din il-kompetenza bil-
ħsieb li jiddominaw fuq is-suq. Biex tiġi 
ffaċilitata l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament u jsir kontribut għall-iżvilupp 
ta' prassi tajba huwa xieraq li jkun hemm 
għarfien ta' organizzazzjonijiet li 
żviluppaw rekwiżiti għat-twettiq tas-
sistemi tad-diliġenza meħtieġa. Lista ta' 
organizzazzjonijiet magħrufa bħal dawn se 
tiġi ppubblikata u se tippermetti l-għarfien 
tal-organizzazzjonijiet ta' monitoraġġ 
inklużi fiha mill-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri.

tiġi ppubblikata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni (l-ewwel parti) It-teħid tad-deċiżjoni permezz tal-proċedura tal-komitoloġija 
minflok minn Stati Membri differenti għandu jiżgura standards komuni biex jiġu rikonoxxuti 
organizzazzjonijiet ta' monitoraġġ fl-UE.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Suġġett Suġġett u objettivi

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-obbligi 
tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-obbligi 
tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq jew 
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prodotti tal-injam. jagħmlu disponibbli injam u prodotti tal-
injam.

L-operaturi għandhom jiżguraw li fis-suq 
ikunu disponibbli biss l-injam u l-prodotti 
tal-injam maħsuda b’mod legali..
L-operaturi li jqiegħdu fis-suq injam jew 
prodotti tal-injam għandhom jużaw 
sistema xierqa ta’ diliġenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjoni kkonkludiet jeħtieġ ikun hemm leġiżlazzjoni addizzjonali biex jinagħlqu l-
loopholes fil-Pjan t'Azzjoni FLEGT tal-2003 u biex jiġi żgurat li jitwaqqaf kull negozju fl-
injam u fil-prodotti tal-injam illegali. Ir-rekwiżit li tiġi eżerċitata diliġenza meħtieġa għandu 
jħeġġeġ il-prattika tajba, iżda għandu tkun ħaġa espliċita li l-parteċipanti kollha fil-katina 
tal-forniment iridu jkunu soġġetti għar-rekwiżit li fis-suq jagħmlu disponibbli injam legali 
biss. Dan għandu jimmotiva l-viġilanza, iqassam il-piż tar-responsabilità b’mod iżjed ekwu 
bejn l-operaturi u jnaqqas ir-riskju li l-operaturi responsabbli jsibu ruħhom fi żvantaġġ.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 'injam u prodotti tal-injam' tfisser l-
injam u l-prodotti tal-injam stabbiliti fl-
Anness għajr għal injam jew prodotti tal-
injam li huma soġġetti għall-kriterji 
obbligatorji ta' sostenibilità stabbiliti bid-
Direttiva (KE) Nru XX/XX;

(a) 'injam u prodotti tal-injam' tfisser l-
injam u l-prodotti tal-injam stabbiliti fl-
Anness;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jkopri l-prodotti kollha li jista’ jkun fihom injam li jkun ġej minn 
sorsi illegali. L-esklużjoni tal-prodotti li huma soġġetti għall-“kriterji ta’ sostenibilità” mir-
rekwiżit li għandhom ikunu ġejjin minn sors legali timplika li l-legalità u s-sostenibilità 
jistgħu jkunu esklussivi b’mod reċiproku, iżda l-legalità għandha tkun rekwiżit bażiku minn 
qabel għas-sostenibilità.
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) "jagħmlu disponibbli fis-suq" tfisser 
kwalunkwe provvista ta' injam u prodotti 
tal-injam għall-ewwel darba fis-suq 
Komunitarju għad-distribuzzjoni jew l-
użu waqt attività kummerċjali, kemm jekk 
bi ħlas lura jew mingħajr ħlas;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex issir distinzjoni bejn l-operaturi li għandhom jimplimentaw sistema ta’ diliġenza 
meħtieġa u l-operaturi kollha l-oħra fil-katina tal-forniment, jeħtieġ ikun hemm 
definizzjonijiet separati għal “jqiegħdu fis-suq” u “jagħmlu disponibbli fis-suq.” Iż-żewġ 
kunċetti huma ddefiniti b’mod separat fil-qafas komuni għall-ikkummerċjalizzar tal-prodotti 
(Deċiżjoni 768/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008). 
Għaldaqstant, f'ġieh il-konsistenza qiegħed jintuża l-istess test.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) "jqiegħdu fis-suq" tfisser kwalunkwe 
provvista ta' njam u prodotti tal-injam 
għall-ewwel darba fis-suq Komunitarju 
għad-distribuzzjoni jew l-użu waqt attività 
kummerċjali, kemm jekk bi ħlas lura jew 
mingħajr ħlas;

(b) ‘jqiegħdu fis-suq’ tfisser dak li 
jqiegħed għall-ewwel darba fis-suq tal-
Komunità injam jew prodotti tal-injam;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex issir distinzjoni bejn l-operaturi li għandhom jimplimentaw sistema ta’ diliġenza 
meħtieġa u l-operaturi kollha l-oħra fil-katina tal-forniment, jeħtieġ ikun hemm 
definizzjonijiet separati għal “jqiegħdu fis-suq” u “jagħmlu disponibbli fis-suq.” Iż-żewġ 



PR\759961MT.doc 15/35 PE418.093v01-00

MT

kunċetti huma ddefiniti b’mod separat fil-qafas komuni għall-ikkummerċjalizzar tal-prodotti 
(Deċiżjoni 768/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008). 
Għaldaqstant, f'ġieh il-konsistenza qiegħed jintuża l-istess test.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) (c) 'operatur' tfisser kull persuna 
naturali jew legali li tqiegħed fis-suq injam 
jew prodotti tal-injam;

(c) 'operatur' tfisser kull persuna naturali 
jew ġuridika li tqiegħed jew tagħmel 
disponibbli fis-suq injam jew prodotti tal-
injam;

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) ‘riskju’ tfisser funzjoni tal-
probabilità li l-injam u l-prodotti tal-injam 
li jkunu ġejjin minn sors illegali jkunu 
nnegozjati u l-gravità ta’ dik l-
eventwalità;

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) (f) 'leġiżlazzjoni applikabbli' tfisser il-
leġiżlazzjoni tal-pajjiż ta' ħsadli jirregola 
l-konservazzjoni u l-ġestjoni ta' foresti u l-
ħsad ta' njam kif ukoll leġiżlazzjoni dwar 

(f) 'leġiżlazzjoni applikabbli' tfisser 
leġiżlazzjoni nazzjonali, reġjonali jew 
internazzjonali, b’mod partikulari dik li 
tirrigwarda l-konservazzjoni tad-diversità 
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kummerċ fl-injam jew prodotti tal-injam 
marbuta mal-ġestjoni u l-konservazzjoni 
tal-foresti u mal-ħsad tal-injam;

bijoloġika, il-ġestjoni tal-foresti, id-
drittijiet tal-użu tar-riżorsi u l-
minimizzazzjoni tal-impatti ħżiena fuq l-
ambjent; għandhom jitqiesu wkoll iż-
żamma tal-proprjetà tal-kont, id-drittijiet 
tal-popli indiġeni, il-leġiżlazzjoni dwar ix-
xogħol u l-benessri tal-komunità, it-taxxi, 
id-dazji fuq l-importazzjoni u l-
esportazzjoni, ir-royalties jew it-tariffi 
relatati mal-ħsad, it-trasport u l-
ikkumerċjalizzar; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Pjan t’Azzjoni EU FLEGT tal-2003 jistqarr li “l-objettiv wiesa’ tal-UE huwa li tħeġġeġ il-
ġestjoni sostenibbli tal-foresti”, u jimpenja lill-UE biex tikkunsidra l-problema tal-qtugħ 
illegali tas-siġar b'mod integrat. Dan ir-Regolament għandu jagħti kontribut għal objettiv 
iżjed wiesa’ ta’ żvilupp sostenibbli bħala mezz ta’ kif għandhom jiġu kkunsidrati kwistjonijiet 
bażiċi konnessi mal-qtugħ illegali tas-siġar, kif ukoll bħala mezz ta’ kif il-problema għandha 
tiġi miġġielda mill-perspettiva tas-suq dirett. L-użu ta’ dan ir-Regolament bħala għajnuna fl-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-ftehimiet internazzjonali u reġjonali, li għalihom l-
pajjżi Ewropej u pajjiżi oħrajn huma partijiet kontraenti, għandu jgħin biex jintlaħaq dan l-
għan. 

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) ‘Ġestjoni sostenibbli tal-foresti’ 
tfisser il-ġestjoni u l-użu tal-foresti u tal-
artijiet imsaġġra, b’mod u b’rata li jiġu 
ppreservati d-diversità bijoloġika, il-
produttività, il-kapaċità riġenerattiva, il-
vitalità u l-potenzjal tagħhom li jaqdu, 
kemm issa u kemm fil-ġejjieni, 
funzjonijiet ekoloġiċi, ekonomiċi u soċjali, 
fuq livelli lokali, nazzjonali u globali, 
mingħajr ma ssir l-ebda ħsara lil 
ekosistemi oħrajn;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Definizzjoni minn Regolament (KE) Nru 2494/2000, Artikolu 2(3).

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) 'organizzazzjoni li tissorvelja' tfisser 
entità ġuridika jew assoċjazzjoni fuq bażi 
ta' sħubija jew federazzjoni li għandha l-
kapaċità legali li tissorvelja u tiżgura l-
applikazzjoni tas-sistemi ta' diliġenza 
meħtieġa mill-operaturi ċċertifikati bħala li 
qed jagħmlu użu minn dawn is-sistemi.

(h) 'organizzazzjoni li tissorvelja' tfisser 
entità ġuridika jew assoċjazzjoni fuq bażi 
ta' sħubija li għandha l-kapaċità legali, l-
indipendenza u l-kompetenza fid-dieher li 
tissorvelja u tiżgura l-applikazzjoni tas-
sistemi ta' diliġenza meħtieġa mill-
operaturi ċċertifikati bħala li qed jagħmlu 
użu minn dawn is-sistemi.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt h a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) 'traċċabilità’ tfisser l-abilità li jiġu 
traċċati u segwiti l-injam u l-prodotti tal-
injam fl-istadji kollha tal-produzzjoni, tal-
ipproċessar u tad-distribuzzjoni; 

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi għandhom jeżerċitaw id- 1. L-operaturi li jqiegħdu injam jew 
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diliġenza meħtieġa biex inaqqsu kemm 
jista' jkun ir-riskju li jitqiegħed fis-suq 
injam maħsud b'mod illegali u prodotti 
tal-injam. Għal dan il-għan, għandhom 
jużaw qafas ta' proċeduri u miżuri, minn 
issa 'l quddiem imsejħa 'sistema ta' 
diliġenza meħtieġa'.

prodotti tal-injam fis-suq għandhom 
jeżerċitaw id-diliġenza meħtieġa biex 
jiżguraw li fis-suq jqiegħdu biss injam u 
prodotti tal-injam li jkunu maħsuda b'mod 
legali. Għal dan il-għan, għandhom jużaw 
sistema ta' proċeduri u miżuri, minn issa 'l 
quddiem imsejħa 'sistema ta' diliġenza 
meħtieġa'.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operaturi kollha fil-katina ta’ forniment għandhom ikunu marbuta bil-projbizzjoni kontra t-
tqegħid fis-suq ta’ injam jew ta’ prodotti ta’ injam li jkunu ġejjin minn sorsi illegali, u f’dan 
ir-rigward l-operaturi għandhom jeżerċitaw viġilanza xierqa. F’ġieh it-traċċabilità, l-
operaturi għandhom jipprovdu tagħrif bażiku dwar il-prodotti, is-sorsi tagħhom u lil min 
ifornu. Madankollu huwa xieraq li jkun hemm kategorija adegwata għall-operaturi li 
jqiegħdu l-prodotti fis-suq għall-ewwel darba, minħabba li dawn għandhom l-ikbar 
influwenza dwar x’jidħol fl-UE u għalhekk iġorru wkoll l-ikbar responsabilità. Għalhekk 
għandha tiġi implimentata bis-sħiħ sistema ta’ diliġenza meħtieġa.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi għandhom jistabbilixxu 
sistema ta' diliġenza meħtieġa li jkun fiha l-
elementi msemmija fl-Artikolu 4(1) jew 
jagħmlu użu minn sistema ta' diliġenza 
meħtieġa ta' organizzazzjoni ta' monitoraġġ 
b'għarfien kif imsemmi fl-Artikolu 5(1).

2. L-operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u 
prodotti tal-injam għandhom jistabbilixxu 
sistema ta' diliġenza meħtieġa li jkun fiha l-
elementi msemmija fl-Artikolu 4(1) jew 
jagħmlu użu minn sistema ta' diliġenza 
meħtieġa ta' organizzazzjoni ta' monitoraġġ 
b'għarfien kif imsemmi fl-Artikolu 5(1).

Or. en
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-operaturi li jagħmlu injam u 
prodotti tal-injam disponibbli fis-suq 
għandhom, tul il-katina kollha tal-
forniment:
(i) jittikkettaw l-injam u l-prodotti tal-
injam biex jipprovdu tagħrif dwar l-isem 
tal-ispeċi, il-pajjiż tal-oriġini u l-foresta 
tal-oriġini;
(ii) ikunu kapaċi jidentifikaw l-operatur li 
jkun forna l-injam u l-prodotti tal-injam, 
u l-operatur li jkunu ġew fornuti lilu l-
injam u l-prodotti tal-injam;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operaturi kollha fil-katina ta’ forniment għandhom ikunu marbuta bil-projbizzjoni kontra t-
tqegħid fis-suq ta’ injam jew ta’ prodotti ta’ injam li jkunu ġejjin minn sorsi illegali, u f’dan 
ir-rigward l-operaturi għandhom jeżerċitaw viġilanza xierqa. F’ġieh it-traċċabilità, l-
operaturi għandhom jipprovdu tagħrif bażiku dwar il-prodotti, is-sorsi tagħhom u lil min 
ifornu.

Emenda 23

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,

Or. en
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1- punt -a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tipprovdi aċċess għall-informazzjoni li 
ġejja dwar l-injam u l-prodotti tal-injam li 
jitqiegħdu fis-suq mill-operatur:

(a) Jinkludu miżuri biex jaċċertaw:

(i) deskrizzjoni; (i) il-pajjiż tal-oriġini, il-foresta tal-oriġini 
u, fejn ikun fattibbli, il-konċessjoni tal-
ħsad;

(ii) pajjiż ta' ħsad; (ii) l-isem tal-ispeċi, inkluż l-isem 
xjentifiku;

(iii) volum u/jew piż; (iii) il-valur;
(iv) fejn applikabbli, isem u indirizz tal-
operatur li jkun għamel kunsinna ta' 
njam jew prodotti tal-injam;

(iv) il-volum u/jew il-piż;

(v) informazzjoni dwar konformità mar-
rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni applikabbli;

(v) li l-injam jew l-injam imqiegħed fil-
prodotti tal-injam inħasad b’mod legali;
(vi) l-isem u l-indirizz tal-operatur li jkun 
għamel il-kunsinna ta' l-injam jew tal-
prodotti tal-injam;
(vii) il-persuna naturali jew legali 
responsabbli mill-ħsad;
(viii) l-operatur li jkunu ġew fornuti lilu l-
injam jew il-prodotti tal-injam;

Or. en

Emenda 25

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-miżuri għandhom ikunu mriffda 
b’dokumentazzjoni adegwata li għandha 
tinżamm b’bażi tad-data mill-operatur jew 
mill-organizzazzjoni tal-monitoraġġ.
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Or. en

Emenda 26

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 
li għandha tkun magħmula minn dawn li 
ġejjin:
(i) identifikazzjoni sistematika tar-riskji, 
fost oħrajn, permezz tal-ġbir tad-data u 
tal-informazzjoni u tal-użu tas-sorsi 
internazzjonali, Komunitarji u nazzjonali;
(ii) l-implimentazzjoni tal-miżuri meħtieġa 
kollha biex tiġi llimitata l-iskopertura 
għar-riskji;
(iii) l-istipular ta’ proċeduri 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;
(iv) l-istipular ta’ dokumentazzjoni biex 
tintwera l-applikazzjoni effettiva tal-
miżuri msemmija mill-punti (i) sa (iii).

Or. en

Emenda 27

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi għandhom, abbażi ta’ 
evalwazzjoni tar-riskju, jieħdu miżuri 
supplimentari f’sitwazzjonijiet li jkunu 
jippreżentaw riskju ogħla.
Tali miżuri, fost oħrajn, jinkludu:
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- it-talba ta’ dokumenti, data jew 
informazzjoni addizzjonali;
- it-talba ta’ verifiki minn parti terza;

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom
jagħrfu organizzazzjonijiet ta' monitoraġġ 
li japplikaw għal dan l-għarfien, jekk l-
organizzazzjoni ta' monitoraġġ tkun 
konformi mar-rekwiżiti li ġejjin:

1. Il-Kummissjoni għandha, skont il-
proċedura regolatorja msemmija fl-
Artikolu 11(2a), tagħraf
organizzazzjonijiet ta' monitoraġġ li 
japplikaw għal dan l-għarfien, jekk l-
organizzazzjoni ta' monitoraġġ tkun 
konformi mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a) għandha personalità ġuridika; (a) għandha personalità ġuridika;

(aa) għandha l-kompetenza adegwata;
(ab) hija finanzjarjament indipendenti 
mill-operaturi li tiċċertifika;

(b) stabbiliet sistema ta' diliġenza meħtieġa 
li fiha l-elementi kollha stabbiliti fl-
Artikolu 4(1);

(b) stabbiliet sistema ta' diliġenza meħtieġa 
li fiha l-elementi kollha stabbiliti fl-
Artikolu 4(1);

(c) iġġiegħel lill-operaturi li tiċċertfika li 
jużaw is-sistemi ta' diliġenza meħtieġa 
tagħħa;

(c) iġġiegħel lill-operaturi li tiċċertfika li 
jużaw is-sistemi ta' diliġenza meħtieġa 
tagħħa;

(d) għandha mekkaniżmu ta' monitoraġġ 
stabbilit biex jiżgura l-użu tas-sistemi ta' 
diliġenza meħtieġa mill-operaturi li tkun 
iċċertfikat li jagħmlu użu mis-sistema ta' 
diliġenza meħtieġa tagħha;

(d) għandha mekkaniżmu ta' monitoraġġ 
stabbilit biex jiżgura l-użu tas-sistemi ta' 
diliġenza meħtieġa mill-operaturi li tkun 
iċċertfikat li jagħmlu użu mis-sistema ta' 
diliġenza meħtieġa tagħha;

(e) tieħu miżuri dixxiplinarji xierqa kontra 
kwalunkwe operatur iċċertifikat li jonqos 
milli jkun konformi mas-sistema ta' 
diliġenza meħtieġa tal-organizzazzjoni ta' 
monitoraġġ.

(e) tieħu miżuri dixxiplinarji xierqa kontra 
kwalunkwe operatur iċċertifikat li jonqos 
milli jkun konformi mas-sistema ta' 
diliġenza meħtieġa tal-organizzazzjoni ta' 
monitoraġġ; il-miżuri dixxiplinarji jistgħu 
jinkludu rapport lill-awtorità kompetenti 
nazzjonali rilevanti.
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(ea) ikollha regoli li jipprovdu għal dan li 
ġej;
(i) il-membri jew l-operaturi tagħha 
ċċertifikati permezz tal-organizzazzjoni 
tal-monitoraġġ li jkunu obbligati jużaw is-
sistema ta’ diliġenza meħtieġa;
(ii) skrutinju tal-organizzazzjoni ta’ 
monitoraġġ mill-membri jew l-operaturi 
tagħha li jużaw is-sistema tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-teħid tad-deċiżjoni permezz tal-proċedura tal-komitoloġija minflok minn Stati Membri 
differenti għandu jiżgura standards komuni biex jiġu rikonoxxuti organizzazzjonijiet ta' 
monitoraġġ fl-UE.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. 2. L-organizzazzjoni ta' monitoraġġ 
għandha tibgħat lil awtorità kompetenti l-
informazzjoni li ġejja flimkien mal-
applikazzjoni tagħha għal għarfien:

2. L-organizzazzjoni ta' monitoraġġ 
għandha tibgħat lill-Kummissjoni l-
informazzjoni li ġejja flimkien mal-
applikazzjoni tagħha għal għarfien:

(a) l-istatut tagħha; (a) l-istatut tagħha;
(b) l-ismijiet tal-persuni awtorizzati li 
jaġixxu f'isimha;

(b) l-ismijiet tal-persuni awtorizzati li 
jaġixxu f'isimha;

(ba) dokumentazzjoni li turi l-kompetenza 
adegwata tagħha;

(c) deskrizzjoni fid-dettall tas-sistema ta' 
diliġenza tagħha.

(c) deskrizzjoni fid-dettall tas-sistema ta' 
diliġenza tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-teħid tad-deċiżjoni permezz tal-proċedura tal-komitoloġija minflok minn Stati Membri 
differenti għandu jiżgura standards komuni biex jiġu rikonoxxuti organizzazzjonijiet ta' 
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monitoraġġ fl-UE.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiddeċiedu jekk jagħtux għarfien lil 
organizzazzjoni ta' monitoraġġ fi żmien 
tliet xhur minn meta tintbagħat 
applikazzjoni mill-organizzazzjoni ta' 
monitoraġġ.

3. Deċiżjoni dwar jekk jagħtux għarfien lil 
organizzazzjoni ta' monitoraġġ għandha 
tittieħed fi żmien tliet xhur minn meta 
tintbagħat applikazzjoni mill-
organizzazzjoni ta' monitoraġġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-teħid tad-deċiżjoni permezz tal-proċedura tal-komitoloġija minflok minn Stati Membri 
differenti għandu jiżgura standards komuni biex jiġu rikonoxxuti organizzazzjonijiet ta' 
monitoraġġ fl-UE. 

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom iwettqu kontrolli f'intervalli 
regolari biex jiżguraw li l-
organizzazzjonijiet ta' monitoraġġ ikunu 
konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fil-
paragrafu 1.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandhom jagħmlu kontrolli, li 
jinkludu l-verifiki bbażati fuq il-post,
f'intervalli regolari, jew abbażi ta’ tħassib 
issostanzjat minn partijiet terzi, biex 
jiżguraw li l-organizzazzjonijiet ta' 
monitoraġġ ikunu konformi mar-rekwiżiti 
stabbiliti fil-paragrafu 1.

Or. en
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Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Awtorità kompetenti għandha tirtira l-
għarfien ta' organizzazzjoni ta' monitoraġġ 
jekk jiġi stabbilit li r-rekwiżiti stabbiliti fil-
paragrafu 1 mhumiex aktar sodisfatti.

4. B’konformità mal-proċedura 
regolatorja msemmija fl-Artikolu 11(2a), 
il-Kummissjoni għandha tirtira l-għarfien 
ta' organizzazzjoni ta' monitoraġġ jekk jiġi 
stabbilit li r-rekwiżiti stabbiliti fil-
paragrafu 1 mhumiex aktar sodisfatti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-teħid tad-deċiżjoni permezz tal-proċedura tal-komitoloġija minflok minn Stati Membri 
differenti għandu jiżgura standards komuni biex jiġu rikonoxxuti organizzazzjonijiet ta' 
monitoraġġ fl-UE.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni fi żmien 
xahrejn b'kull deċiżjoni li jingħata, jiġi 
miċħud jew irtirat għarfien lil 
organizzazzjoni ta' monitoraġġ.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-teħid tad-deċiżjoni permezz tal-proċedura tal-komitoloġija minflok minn Stati Membri 
differenti għandu jiżgura standards komuni biex jiġu rikonoxxuti organizzazzjonijiet ta' 
monitoraġġ fl-UE.
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Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista 
tal-organizzazzjonijiet ta' monitoraġġ li 
għandhom għarfien mill-awtoritajiet 
kompetenti f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea, serje C, u għandha tagħmilha 
disponibbli fuq il-websajt tagħha. Il-lista 
għandha tkun aġġornata regolarment.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista 
tal-organizzazzjonijiet ta' monitoraġġ 
irrikonoxxuti f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea, serje C, u għandha 
tagħmilha disponibbli fuq il-websajt 
tagħha. Il-lista għandha tkun aġġornata 
regolarment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-teħid tad-deċiżjoni permezz tal-proċedura tal-komitoloġija minflok minn Stati Membri 
differenti għandu jiżgura standards komuni biex jiġu rikonoxxuti organizzazzjonijiet ta' 
monitoraġġ fl-UE.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri ta’ monitoraġġ Miżuri ta’ monitoraġġ u kontroll

Or. en

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu testijiet biex jivverifikaw jekk l-
operaturi humiex konformi mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 3(1) u (2) u l-Artikolu 

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħmlu kontrolli biex jivverifikaw jekk l-
operaturi humiex konformi mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 3(1) u (2) u (2a) u l-
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4(1). Artikolu 4(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika: L-awtoritajiet kompetenti għandhom jissorveljaw l-organizzazzjonijiet ta’ 
monitoraġġ u jagħmlu kontroll uffiċjali fuq il-katina tal-forniment. 

Emenda 37

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-kontrolli għandhom isiru skont pjan 
ta’ sena jew abbażi ta’ tħassib issostanzjat 
minn partijiet terzi.

Or. en

Emenda 38

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-kontrolli jistgħu jinkludu, fost 
oħrajn:
(a) eżami tas-sistemi u tal-proċeduri 
tekniċi u maniġerjali ta' diliġenza 
meħtieġa u tal-evalwazzjoni tar-riskju li 
jużaw l-operaturi.
(b) eżami tad-dokumentazzjoni u tad-
dokumentazzjoni li turi t-tħaddim tajjeb 
tas-sistemi u tal-proċeduri.
(c) kontrolli fil-post, li jinkludu verifiki 
fuq il-post.

Or. en
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Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi għandhom joffru kull 
għajnuna meħtieġa biex jiffaċilitaw it-
twettiq tal-kontrolli msemmija fil-
paragrafu 1.

2. L-operaturi għandhom joffru kull 
għajnuna meħtieġa biex jiffaċilitaw it-
twettiq tal-kontrolli msemmija fil-
paragrafu 1.

Or. en

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

3. Wara l-kontrolli msemmija fil-paragrafu 
1 l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jitolbu 
lill-operatur iwettaq miżuri korrettivi.

3. Wara l-kontrolli msemmija fil-
paragrafu 1 l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu jieħdu miżuri korrettivi immedjati.

Tali miżuri jistgħu jinkludu, fost oħrajn:
(a) il-waqfien immedjat tal-attivitajiet 
kummerċjali;
(b) il-konfiska tal-injam u tal-prodotti tal-
injam.

Or. en

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rekords tal-kontrolli Dokumentazzjoni tal-kontrolli
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Or. en

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. 1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iżommu dokumentazzjoni tal-kontrolli
msemmija fl-Artikolu 7(1), filwaqt li juru 
b'mod partikolari n-natura u riżultati 
tagħhom, inklużi xi miżuri korrettivi 
meħtieġa li jittieħdu. Id-dokumentazzjoni 
tal-kontrolli kollha għandha tinżamm sa 
mill-inqas 10 snin.

1. 1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iżommu dokumentazzjoni tal-kontrolli
msemmija fl-Artikolu 7(1), filwaqt li juru 
b'mod partikolari n-natura u riżultati 
tagħhom, inklużi xi miżuri korrettivi 
meħtieġa li jittieħdu. Id-dokumentazzjoni 
tal-kontrolli kollha għandha tinżamm sa 
mill-inqas 10 snin.

Or. en

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Taqsira tad-dokumentazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tkun disponibbli 
għall-pubbliku skont id-Direttiva 
2003/4/KE.

2. Id-dokumentazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tkun disponibbli 
għall-pubbliku skont id-Direttiva 
2003/4/KE.

Or. en

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. 2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
ipartu l-informazzjoni dwar ir-riżultati tal-

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
ipartu l-informazzjoni dwar ir-riżultati tal-
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kontrolli msemmija fl-Artikolu 7(1) mal-
awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri 
oħra u mal-Kummissjoni.

kontrolli msemmija fl-Artikolu 7(1) mal-
awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri 
oħra u mal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, l-Artikolu 5 u l-Artikolu 7 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom 
japplikaw, wara li jiġu kkunsidrati d-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Or. en

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistipulaw ir-
regoli dwar il-penalitajiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Il-penalitajiet stipulati jridu 
jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. 
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sal-31 ta' Diċembru 20XX u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien dwar 
kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

L-Istati Membri għandhom jistipulaw ir-
regoli dwar il-penalitajiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Il-penalitajiet stipulati jridu 
jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi, 
li jistgħu jinkludu, fost oħrajn:

(i) penali finanzjarji li jirriflettu l-grad 
tal-ħsara ambjentali;
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(ii) il-konfiska tal-injam u tal-prodotti tal-
injam;
(iii) il-projbizzjoni temporanja fuq l-
ikkummerċjalizzar tal-injam u tal-prodotti 
tal-injam.
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sal-31 ta' Diċembru 20XX u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien dwar 
kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-determinazzjoni tal-penali tal-Istati Membri tista’ tirriżulta f’inkonsistenzi mal-UE kollha 
fis-segwitu tal-prosekuzzjonijiet skont dan ir-Regolament. Dan jista' jwassal biex ikun hemm 
distorsjonijiet fil-kompetizzjoni jew konċentrazzjoni tas-suq tal-injam f’pajjiżi li jkollhom l-
iżjed livelli baxxi ta' penali.
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NOTA SPJEGATTIVA

Id-deforestazzjoni qiegħda ssir b'rata ta' madwar 13-il miljun ettaru fis-sena, u hija l-kaġun ta’ 
kważi 20% tal-emissjonijiet globali tal-karbonju u kontributriċi ewlieni fit-telf fil-
bijodiversità. Din tikkawża wkoll problemi serji lid-drittijiet tal-bniedem, minħabba li f’bosta 
pajjiżi l-foresti għandhom sinifikat kulturali u soċjali kbir, kemm għal dawk li huma 
dipendenti minnhom u kemm għall-popli indiġeni. 

Il-qtugħ illegali huwa wieħed mill-kawżi prinċipali tad-deforestazzjoni, u huwa stmat li l-
volum ta’ injam industrijali li ġej minn sorsi illegali huwa bejn 350 u 650 miljun m3 fis-sena. 
Dan jirrappreżenta bejn 20% u 40% tal-produzzjoni industrijali tal-injam1. Dan iraħħas il-
prezzijiet tal-injam, inaqqas ir-riżorsi naturali u d-dħul fiskali, u jżid il-faqar fost il-popli li 
huma dipendenti mill-foresti. 

Bħala konsumatur prinċipali tal-injam u tal-prodotti tal-injam, l-UE għandha obbligu li tieħu 
azzjoni effettiva kontra d-deforestazzjoni u l-qtugħ illegali tal-injam, li għandha tinkludi 
b’mod ċar il-waqfien tal-provvista ta’ suq għal injam u għal prodotti tal-injam illegali. L-UE 
diġà rnexxielha ma tibqax suq ta' prodotti illegali oħrajn, meta dan l-aħħar daħħlet fis-seħħ 
Regolament dwar Sajd Illegali, Mhux Irregolat u Mhux Irrapportat. Issa wasal iż-żmien li 
ddaħħal leġiżlazzjoni kontra l-injam u l-prodotti tal-injam illegali, biex turi:-

-lill-konsumaturi li l-prodotti li jixtru ma jkunux ġejjin minn sorsi illegali
-lill-kumpaniji responsabbli li m’humiex ser jiġu żvantaġġjati minħabba dawk li jieħdu sehem 
f'prattiċi distruttivi
lill-kumpaniji irresponsabbli li m’humiex ser jibqgħu jsibu suq għalihom fl-UE
lill-komunità internazzjonali li qegħdin nieħdu bis-serjetà r-responsabilitajiet tagħna f’dak li 
għandu x’jaqsam mal-bidla fil-klima, mal-bijodiversità u mad-drittijiet tal-bniedem. 

L-approċċ tal-Ftehimiet ta' Sħubija Volontarja (VPAs) li għandha l-UE permezz tal-Pjan ta' 
Azzjoni tal-UE għall-Infurzar tal-Liġi tal-Foresta, il-Governanza u l-Kummerċ (FLEGT) 
mhuwiex biżżejjed biex jittratta l-qtugħ illegali tal-injam. Minkejja li l-VPAs għandhom il-
potenzjal li jġibu bidla pożittiva ħafna, s’issa ġie ffirmat wieħed biss, u n-natura volontarja 
tagħhom li hemm riskji għoljin li jkun hemm evażjoni u qerq. Kif ikkonkludiet il-
konsultazzjoni tal-Kummissjoni dwar miżuri li jikkumplimentaw l-approċċ tal-VPA, jeħtieġ li 
jkun hemm leġiżlazzjoni soda li taċċerta li jitneħħew mis-suq tal-UE l-injam u l-prodotti tal-
injam maħsuda b’mod illegali. 

Għalhekk ir-Rapporteur tilqa’ r-Regolament propost, filwaqt li tesprimi dispjaċir li dan wasal 
kważi ħames snin wara l-adozzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni FLEGT. Hija tqis ukoll li f’ċerti 
aspetti dan għandu jiġi msaħħaħ u żviluppat iżjed. 

Projbizzjoni
Fis-sew, ir-Regolament propost ma jipprojbixxix l-importazzjoni u l-bejgħ tal-injam maqtugħ 
b’mod illegali – u għalhekk jonqos milli jittratta “ir-regoli dgħajfa li jevitaw in-negozju tal-

                                               
1 UNECE/FAO 2007: Forest Products Annual Market review, 2006-7
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injam maħsud b’mod illegali”1 li l-proposta stess tikkwota bħala l-punt tat-tluq dwar l-għala l-
prattika tal-qtugħ illegali tal-injam rabbiet għeruq daqstant sodi.  Il-verżjoni riveduta tal-Att 
Lacey tal-Istati Uniti, li ġiet adottata f’Mejju 2008, idaħħal fis-seħħ projbizzjoni bħal din, u 
għaldaqstant issa għandna preċedent fis-seħħ. M’hemm l-ebda raġuni valida għala l-UE ma 
tistax tieħu dan l-eżempju u tmur ukoll lil hinn minn dan. 

Għalhekk ir-Rapporteur qed tipproponi stqarrija espliċita dwar ir-rekwiżit li fis-suq l-operaturi 
għandhom iqiegħdu biss injam u prodotti tal-injam li ġejjin minn sorsi legali, u li dan għandu 
japplika għall-operaturi kollha fil-katina tal-forniment. 

L-ambitu tad-diliġenza meħtieġa u r-rekwiżiti ta’ legalità 
Ir-Rapporteur qed tagħmel distinzjoni ġdida bejn l-operaturi li “jqiegħdu fis-suq” injam jew 
prodotti tal-injam (li tirreferi għal dawk li jagħmluhom disponibbli fis-suq għall-ewwel 
darba), u dawk li "jagħmlu disponibbli fis-suq" (li tirreferi għall-operaturi kollha fil-katina tal-
forniment). 

Ir-rekwiżit li wieħed jeżerċita diliġenza meħtieġa għandi jħeġġeġ il-prattika tajba, u 
idealment, l-operaturi kollha fil-katina tal-forniment għandhom jimplimentaw sistema ta' 
diliġenza meħtieġa. Madankollu, ir-Rapporteur tirrikonoxxi li dan jista’ ma jkunx realistiku 
għall-operaturi ż-żgħar, u għalhekk qiegħda tillimita r-rekwiżit sħiħ, kif hemm fil-proposta, 
għall-operaturi li “jqiegħdu” prodotti fis-suq – li jidher biċ-ċar li għandhom l-ikbar 
influwenza fuq x'jidħol fl-UE, u li għalhekk għandhom l-ikbar sehem mir-responsabilità. 

Fl-istess waqt, l-operaturi kollha fil-katina ta’ forniment għandhom ikunu marbuta bil-
projbizzjoni kontra t-tqegħid fis-suq ta’ injam jew ta’ prodotti ta’ injam li jkunu ġejjin minn 
sorsi illegali, u f’dan ir-rigward l-operaturi għandhom jeżerċitaw viġilanza xierqa. Bl-istess 
mod li r-rekwiżit tad-diliġenza meħtieġa ser jobbliga l-operaturi li jqiegħdu fis-suq injam jew 
prodotti tal-injam “biex juri prudenza, ġudizzju u azzjoni pożittiva fl-aċċertar tal-legalità tal-
injam u tal-prodotti tal-injam li jidħlu fil-katina tal-forniment”2, u bl-istess mod li dan 
"għandu t-tendenza li jiffavorixxi s-sorsi minn pajjiżi li għandhom prattiki affidabbli tal-
ġestjoni tal-foresti”3, il-possibilità ta’ prosekuzzjoni minħabba n-negozju ta’ injam illegali kif 
inhi applikata fil-katina kollha tal-forniment għandha tħeġġiġhom biex jiffavorixxu s-sorsi ta’ 
operaturi affidabbli u ta’ reputazzjoni tajba – jiġifieri dawk li jeżerċitaw l-obbligi meħtieġa 
tagħhom ta’ dilġenza bl-iżjed mod effettiv. Dan għandu jqasssam ukoll il-piż tar-
responsabilità bejn l-operaturi b’mod iżjed ekwu.

F’ġieh it-traċċabilità, ir-Rapporteur tqis ukoll li l-operaturi kollha għandhom jieħdu nota u 
jipprovdu tagħrif bażiku dwar il-prodotti u s-sorsi tagħhom u dwar lil huma min ifornu. 

Leġiżlazzjoni applikabbli
Il-Pjan t’Azzjoni EU FLEGT jistqarr li “l-objettiv wiesa’ tal-UE huwa li tħeġġeġ il-ġestjoni 
sostenibbli tal-foresti”4, u jimpenja lill-UE biex tikkunsidra l-problema tal-qtugħ illegali tas-
siġar b'mod integrat. Minbarra l-ittrattar tal-qtugħ illegali tal-injam mill-perspettiva diretta 
                                               
1 Proposta għal Regolament li tistipula l-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u prodotti tal-injam 
(COM(2008) 644/3) p.2
2 idem, p. 9
3 idem, p. 7
4 Pjan ta' azzjoni tal-UE FLEGT (COM(2003)251)
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tas-suq, dan ir-Regolament għandu jagħti kontribut ukoll favur l-għan usa’ tal-iżvilupp 
sostenibbli bħala mod kif għandna nittrattaw il-kawżi l-iżjed bażiċi. 

It-twessigħ tal-ambitu tal-leġiżlazzjoni applikabbli, li apparagun miegħu qiegħda tiġi ddefinita 
“l-legalità”, għandu jgħin fil-kisba ta’ dan l-objettiv. Bħala partijiet kontraenti f’diversi 
ftehimiet internazzjonali u reġjonali, l-UE u l-Istati Membri diġà impenjaw ruħhom b’mod 
legali u politiku favur il-koservazzjoni u l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali, it-trażżin tal-
faqar u l-ħarsien tad-drittijiet ta' komunitajiet indiġeni u ta' komunitajiet li jiddependu mill-
foresti. Dan ir-Regolament jista’ jkun mezz ta’ għajnuna biex jiġu implimentati d-
dispożizzjonijiet tagħhom.

Is-sistema ta’ diliġenza meħtieġa
Il-proposta ma tantx tidħol fid-dettall dwar f’xiex tikkonsisti s-sistema ta’ diliġenza meħtieġa 
jew is-sistema tal-ġestjoni tar-riskju li hemm fiha. Dan jista’ jwassal biex ikun hemm varjetà 
kbira bejn l-Istati Membri u l-operaturi, u dan jista’ jkollu implikazzjonijiet kemm fuq il-
kumplessità amministrattiva (għal operaturi li jaħdmu f’diversi pajjiżi) u kemm fuq l-
effettività aħħarija tal-kunċett. Għalhekk ir-Rapporteur qiegħda telabora diversi elementi 
kruċjali. B’mod partikulari, huwa importanti li nagħmluha ċara li t-tagħrif meħtieġ dwar l-
injam u dwar il-prodotti tal-injam għandu jkun issostanzjat bid-dokumentazzjoni; u li s-
sistema tal-ġestjoni tar-riskji għandha sservi bħala mezz biex issir evalwazzjoni ta' dawk il-
każi, li jkun meħtieġ li tingħatalhom attenzjoni partikulari – possibilment bit-teħid ta’ miżuri 
supplimentari sabiex inkunu diliġenti kemm meħtieġ u biex innaqqsu kemm jista’ jkun it-
tqegħid fis-suq ta’ injam illegali. 

L-organizzazzjonijiet ta’ monitoraġġ u l-akkreditazzjoni tagħhom
Sabiex ikollok standards armonizzati fl-UE kollha għall-organizzazzjoniiet li jimmonitorjaw 
is-sistema ta’ diliġenza meħtieġa, ir-Rapporteur qed tipproponi li d-deċiżjoni dwar jekk 
organizzazzjoni ta’ monitoraġġ tiġix rikonoxxuta jew le għandha ssir fuq il-livell tal-UE iżjed 
milli fuq dak nazzjonali. Hija telabora fuq il-kriterji li għandhom jissodisfaw dawn l-
organizzazzjonjiet, kif ukoll fuq l-informazzjoni li għandhom iressqu fl-applikazzjoni 
tagħhom għar-rikonoxximent. Il-preżenza ta’ akkreditazzjoni ċentralizzata u ta’ kriterji ċari 
fir-Regolament għandhom jgħinu biex jiġu evitati ħoloq dgħajfa fis-sistema ta’ sorveljanza, u 
jnaqqsu l-kumplessità amministrattiva għal organizzazzjonijiet li joperaw f’iżjed minn Stat 
Membru wieħed.

Verifiki u kontrolli minn awtoritajiet kompetenti
Minkejja li r-Rapporteur qed jipproponi li l-organizzazzjonijiet ta’ monitoraġġ għandhom 
ikunu akkreditati fuq il-livell tal-UE, l-awtoritajiet kompetenti maħtura mill-Istati Membri 
għandhom sehem importanti fis-sorveljanza tas-sistema. Dan ifisser li kemm l-
organizzazzjonijiet ta’ verifika u kemm dawk ta’ monitoraġġ għandhom jissodisfaw ir-
rekwiżiti tar-Regolament, u li għandhom jagħmlu kontrolli fuq il-katina tal-forniment. Ir-
Rapporteur hija tal-fehma li għandu jkun possibbli li ż-żewġ livelli jiġu attivati, kemm abbażi 
ta' tħassib issostanzjat minn partijiet terzi u kemm abbażi ta' pjan maħsub minn qabel. Hija 
qed telabora dwar f’xiex jistgħu jikkonsistu l-verifiki u l-kontrolli, anke fil-verifiki fuq il-post 
fiż-żewġ każi. 

Minħabba li l-qtugħ illegali tal-injam jikkawża ħsara ambjentali serja, l-awtoritajiet 
kompetenti għandu jkollhom is-setgħa li japplikaw miżuri korrettivi immedjati, li jistgħu 
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jinkludu l-konfiska ta’ injam jew ta' prodotti tal-injam illegali, u l-waqfien tal-attività 
kummerċjali - jekk dan jitqies neċessarju sabiex tieqaf kemm jista’ jkun malajr il-ħsara 
kkawżata mill-ħsad illegali tal-prodotti inkwistjoni (minflok ma joqogħdu jistennew l-proċess 
kollu tal-prosekuzzjoni). L-ittraċar tas-sors tal-injam għandu jkun mgħejun mill-fatt li l-
operaturi kollha fil-katina tal-forniment għandhom l-obbligu li jkunu jafu mingħand min 
akkwistaw l-injam u l-prodotti tal-injam kollha, u lil min huma fornewhom. 

L-eżenzjoni tal-bijomassa 
Ir-Rapporteur iqis li l-eżenzjoni tal-“injam tal-enerġija” u tal-bijomassa, minħabba li dawn ser 
ikunu soġġetti għal kriterji ta’ sostenibilità mandatorji tal-UE tal-ġejjieni, għandha tħassar. 
Dan ir-Regolament għandu jkopri l-prodotti kollha li jista’ jkun fihom injam li jkun ġej minn 
sorsi illegali. L-esklużjoni tal-prodotti li huma soġġetti għall-“kriterji ta’ sostenibilità” mir-
rekwiżit li għandhom ikunu ġejjin minn sors legali timplika li l-legalità u s-sostenibilità 
jistgħu jkunu esklusivi b’mod reċiproku, iżda l-legalità għandha tkun rekwiżit bażiku minn 
qabel għas-sostenibilità. 
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