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Emenda 72
Kartika Tamara Liotard

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(1) Il-foresti jipprovdu varjetà wiesgħa ta' 
benefiċċji ambjentali, ekonomiċi u soċjali 
inklużi prodotti tal-foresta mill-injam u 
mhux mill-injam u servizzi ambjentali.

(1) Il-foresti jipprovdu varjetà wiesgħa ta' 
benefiċċji ambjentali, ekonomiċi u soċjali 
inkluża l-allokazzjoni ta' prodotti tal-
foresta mill-injam u mhux mill-injam kif 
ukoll il-ħarsien tal-bijodiversità u mod kif 
il-poplu lokali jaqla' l-għajxien tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li ssir enfasi fuq it-tliet oqsma differenti ta' servizz (ambjentali, soċjali, 
ekonomiku) b'mod ibbilanċjat.

Emenda 73
Gerben-Jan Gerbrandy

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 1 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(1a) L-ambjent tal-foresta huwa 
patrimonju komuni tal-bniedem li għandu 
jiġi mħares, ippreservat u, meta jkun 
prattiku, iġġenerat mill-ġdid bil-għan 
aħħari li jinżammu l-bijodiversità u l-
funzjonijiet tal-ekosistemi, filwaqt li jiġu 
salvagwardjati d-drittijiet tal-popli 
indiġeni u tal-komunitajiet li jiddependu 
mill-foresti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda terġa' ddaħħal it-test tal-ewwel qari tal-PE. Fi ftehimiet ambjentali multilaterali, 
bħall-Konvenzjoni dwar il-Bijodiversità Bijoloġika u l-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet 
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Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima, il-bijodiversità u t-tibdil fil-klima jissemmew bħala patrimonju 
komuni tal-bniedem. Fil-liġi internazzjonali, dan jistabbilixxi responsabilità speċjali sabiex 
dawn jitħarsu. 

Emenda 74
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 1 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

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

Or. en

(Emenda 2 tal-ewwel qari.)

Emenda 75
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2) Minħabba d-domanda dejjem tiżdied 
għall-injam u l-prodotti tal-injam mad-
dinja kollha flimkien man-nuqqasijiet
istituzzjonali u ta' governanza li jinsabu fis-
settur tal-foresta f'għadd ta' pajjiżi li 
jipproduċu l-injam, il-qtugħ illegali u l-
kummerċ marbut miegħu saru dejjem aktar 
kwistjonijiet ta' tħassib.

(2) Minħabba n-nuqqasijiet istituzzjonali u 
ta' governanza li jinsabu fis-settur tal-
foresta f'għadd ta' pajjiżi li jipproduċu l-
injam, il-qtugħ illegali u l-kummerċ marbut 
miegħu saru dejjem aktar kwistjonijiet ta' 
tħassib.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-governanza hija kwistjoni ewlenija marbuta mal-qtugħ illegali diġà rikonoxxuta bħala tali.

Emenda 76
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 2 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2a) Il-pressjoni fuq ir-riżorsi naturali tal-
foresti u d-domanda għall-injam u l-
prodotti tal-injam sikwit ikunu kbar wisq, 
u jeħtieġ li l-Unjoni Ewropea tnaqqas l-
impatt tagħha fuq l-ekosistemi tal-foresti 
indipendentement minn fejn iseħħu l-
effetti tagħhom.

Or. en

(Emenda 6 tal-ewwel qari.)

Emenda 77
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 2 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2a) L-injam li jiġi prodott b'mod 
sostenibbli jorbot il-gassijiet b'effett ta' 
serra u huwa wieħed mill-materjali li 
jagħmel l-anqas ħsara lill-ambjent li 
jeżisti. Minħabba d-domanda li qed tiżdied 
fid-dinja kollha, il-produzzjoni sostenibbli 
tal-injam għandu jitħeġġeġ, kemm fl-
Unjoni kif ukoll f'pajjiiżi oħra. L-
impożizzjoni ta' rekwiżiti ambizzjużi 
żżejjed rigward il-prodotti tal-injam tista' 
twassal għal telf tal-kompetittvità meta 
mqabbel ma' materjali oħra li ma 
jiġġeddux (bħall-plastik, l-aluminju u l-
konkrit), li mhumiex soġġetti għal 
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rekwiżiti legali; tali migrazzjoni tal-
prodotti min-naħa tagħha tikkomprometti 
l-abilità li jintlaħqu l-għanijiet tal-UE 
dwar il-klima. 

Or. en

Emenda 78
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(3) Il-qtugħ illegali hu problema mifruxa 
ta' tħassib internazzjonali ewlieni. Huwa 
jippreżenta theddida sinifikanti għall-
foresti għax jikkontribwixxi għall-proċess 
ta' deforestazzjoni, li hu responsabbli għal 
madwar 20 % tal-emissjonijiet ta' CO2, 
jhedded il-bijodiversità, u jimmina l-
ġestjoni u l-iżvilupp sostenibbli tal-foresti 
inkluż il-vijabbiltà kummerċjali tal-
operaturi li jaġixxu f'konformità mal-
leġiżlazzjoni applikabbli. Barra minn hekk, 
għandu wkoll implikazzjonijiet soċjali, 
politiċi u ekonomiċi.

(3) Il-qtugħ illegali hu problema mifruxa 
ta' tħassib internazzjonali ewlieni. Huwa 
jippreżenta theddida sinifikanti għall-
foresti għax jikkontribwixxi għall-proċess 
ta' deforestazzjoni, li hu responsabbli għal 
madwar 12 % tal-emissjonijiet ta' CO2, 
jhedded il-bijodiversità, u jimmina l-
ġestjoni u l-iżvilupp sostenibbli tal-foresti 
inkluża l-vijabbiltà kummerċjali tal-
operaturi li jaġixxu f'konformità mal-
leġiżlazzjoni applikabbli. Barra minn hekk, 
għandu wkoll implikazzjonijiet soċjali, 
politiċi u ekonomiċi.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

L-aħħar riċerka tindika li ċ-ċifra hija 12 % – dibattiti matul il-Konferenza ta' Kopenħagen 
dwar il-Klima (COP15, 2009).

Emenda 79
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(3) Il-qtugħ illegali hu problema mifruxa (3) Il-qtugħ illegali jippreżenta theddida 
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ta' tħassib internazzjonali ewlieni. Huwa
jippreżenta theddida sinifikanti għall-
foresti għax jikkontribwixxi għall-proċess 
ta' deforestazzjoni, li hu responsabbli għal 
madwar 20% tal-emissjonijiet ta' CO2, 
jhedded il-bijodiversità, u jimmina l-
ġestjoni u l-iżvilupp sostenibbli tal-foresti 
inkluż il-vijabbiltà kummerċjali tal-
operaturi li jaġixxu f'konformità mal-
leġiżlazzjoni applikabbli. Barra minn 
hekk, għandu wkoll implikazzjonijiet 
soċjali, politiċi u ekonomiċi.

sinifikanti għall-foresti għax 
jikkontribwixxi għall-proċess ta' 
deforestazzjoni, li hu responsabbli għal 
madwar 20% tal-emissjonijiet ta' CO2. Il-
fatt li din il-problema tiġi ttrattata b'mod 
effikaċi fil-kuntest ta' dan ir-Regolament 
mistenni jikkontribwixxi b'mod sinifikanti 
għall-istrateġiji tal-UE ta' mitigazzjoni 
tat-tibdil fil-klima b'mod effikaċi f'sens ta' 
nfiq u għandu jitqies bħala 
komplementari għall-azzjoni u l-impenn 
tal-UE fil-kuntest tal-Konvenzjoni Qafas 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-
Klima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li titqies il-koerenza politika, jeħtieġ li tkun stabbilita rabta bej ir-Regolament u 
sforzi oħra tal-Unjoni Ewropea u dinjin biex ikun ittrattat it-tibdil fil-klima partikolarment 
permezz tat-tnaqqis tad-deforestazzjoni.

Emenda 80
Kartika Tamara Liotard

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(3) Il-qtugħ illegali hu problema mifruxa 
ta' tħassib internazzjonali ewlieni. Huwa 
jippreżenta theddida sinifikanti għall-
foresti għax jikkontribwixxi għall-proċess 
ta' deforestazzjoni, li hu responsabbli għal 
madwar 20% tal-emissjonijiet ta' CO2, 
jhedded il-bijodiversità, u jimmina l-
ġestjoni u l-iżvilupp sostenibbli tal-foresti 
inkluż il-vijabbiltà kummerċjali tal-
operaturi li jaġixxu f'konformità mal-
leġiżlazzjoni applikabbli. Barra minn hekk, 
għandu wkoll implikazzjonijiet soċjali, 
politiċi u ekonomiċi.

(3) Il-qtugħ illegali hu problema mifruxa 
ta' tħassib internazzjonali ewlieni. Huwa 
aggravat minn nuqqasijiet istituzzjoanli u 
ta' governanza fil-qasam tal-foresti 
f'għadd sinifikanti ta' pajjiżi li jipproduċu 
l-injam. Il-qtugħ illegali jippreżenta 
theddida sinifikanti għall-foresti għax 
jikkontribwixxi għall-proċess ta' 
deforestazzjoni u ta' degradazzjoni tal-
foresti, li hu responsabbli għal madwar 
20% tal-emissjonijiet ta' CO2, jhedded il-
bijodiversità, jikkawża l-ħsara fil-ħabitat 
tal-popli indiġeni u jimmina l-ġestjoni u l-
iżvilupp sostenibbli tal-foresti inkluża l-
vijabbiltà kummerċjali tal-operaturi li 
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jaġixxu f'konformità mal-leġiżlazzjoni 
applikabbli. Jikkontribwixxi wkoll għall-
proċessi tad-deżertifikazzjoni u tal-
formazzjoni tal-isteppi, biż-żieda tal-
erożjoni tal-ħamrija u t-taħrix tat-temp 
estrem u l-għargħar. Barra minn hekk, 
għandu wkoll implikazzjonijiet soċjali, 
politiċi u ekonomiċi, u sikwit ifixkel il-
progress lejn l-għanijiet ta’ governanza 
tajba, u jhedded il-komunitajiet lokali li 
jiddependu mill-foresti, kif ukoll id-
drittijiet tal-popli indiġeni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test fil-pożizzjoni tal-ewwel qari tal-Parlament li jistabbilixxi l-lista ta' impatti u 
konsegwenzi kkawżati mill-qtugħ illegali, jerġa' jiddaħħal kollu billi jipprovdi informazzjoni 
ġenerali importanti li ssejjes it-talba sabiex fl-UE jittieħdu miżuri biex tkun rikonoxxuta r-
responsabilità tagħha bħala konsumatur dinji.

Emenda 81
Andres Perello Rodriguez

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(3) Il-qtugħ illegali hu problema mifruxa 
ta' tħassib internazzjonali ewlieni. Huwa 
jippreżenta theddida sinifikanti għall-
foresti għax jikkontribwixxi għall-proċess 
ta' deforestazzjoni, li hu responsabbli għal 
madwar 20 % tal-emissjonijiet ta' CO2, 
jhedded il-bijodiversità, u jimmina l-
ġestjoni u l-iżvilupp sostenibbli tal-foresti 
inkluż il-vijabbiltà kummerċjali tal-
operaturi li jaġixxu f'konformità mal-
leġiżlazzjoni applikabbli. Barra minn hekk, 
għandu wkoll implikazzjonijiet soċjali, 
politiċi u ekonomiċi.

(3) Il-qtugħ illegali hu problema mifruxa 
ta' tħassib internazzjonali ewlieni. Huwa 
jippreżenta theddida sinifikanti għall-
foresti għax jikkontribwixxi, mal-bidliet fl-
użu tal-art, in-nirien, il-fenomeni ta' temp 
estrem u l-mard tal-foresti, għall-proċess 
ta' deforestazzjoni, li hu responsabbli għal 
madwar 20 % tal-emissjonijiet ta' CO2, 
jhedded il-bijodiversità, u jimmina l-
ġestjoni u l-iżvilupp sostenibbli tal-foresti 
inkluża l-vijabbiltà kummerċjali tal-
operaturi li jaġixxu f'konformità mal-
leġiżlazzjoni applikabbli. Barra minn hekk, 
għandu wkoll implikazzjonijiet soċjali, 
politiċi u ekonomiċi.
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Or. es

Emenda 82
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 3 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(3a) Il-qtugħ illegali jxekkel l-
immaniġġjar u l-iżvilupp sostenibbli tal-
foresti inkluża l-vijabilità kummerċjali 
tal-operaturi li jaħdmu skont il-
leġiżlazzjoni applikabbli. Barra minn 
hekk, għandu implikazzjonijiet soċjali, 
politiċi u ekonomiċi kbar, fosthom rabtiet 
ma' kunflitti armati fid-dinja. Għalhekk 
jeħtieġ li tiżdied is-sensibilizzazzjoni tal-
Istati Membri tal-UE u tal-awtoritajiet 
nazzjonali rilevanti tagħhom kif ukoll tal-
pubbliku ġenerali rigward din il-kwistjoni 
importanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-qtugħ illegali jxekkel il-kompetizzjoni ġusta fl-UE u fid-dinja. Stħarriġ juri li ċ-ċittadini 
huma mħassba dwar jekk il-prodotti tal-injam fis-suq ikunux legali. Il-fatt li l-partijiet 
rilevanti jsiru aktar konxji dwar il-kobor tal-problema tal-injam maqtugħ illegalment għandu 
jkun parti integrali minn dan ir-Regolament. Barra minn hekk, il-problema hjia ta' natura 
persważiva u spiss hija marbuta mal-kunflitt armat. Dan huwa ta' rilevanza partikulari għall-
ħolqien tal-leġiżlazzjoni u l-aċċettazzjoni tagħha.

Emenda 83
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 3 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(3a) Id-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill li 
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tistabbilixxi s-Sitt Programm Komunitarju 
ta’ Azzjoni Ambjentali identifikat bħala 
attività ta’ prijorità l-eżami tal-possibilità 
li jittieħdu miżuri attivi biex jiġi evitat u 
jingħeleb il-kummerċ fl-injam maqtugħ 
b’mod illegali, kif ukoll it-tkomplija tal-
parteċipazzjoni attiva tal-Unjoni u tal-
Istati Membri fl-implimentazzjoni ta’ 
riżoluzzjonijiet dinjin u reġjonali u ta' 
ftehimiet dwar kwistjonijiet marbuta mal-
foresti.
_____________________
1 ĠU L 242, 10.9.2002, p. 1.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Emenda 9 mill-ewwel qari tal-Parlament.

Emenda 84
Kartika Tamara Liotard

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 3 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(3a) Id-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-22 ta' 
Lulju 2002 li tistabbilixxi s-Sitt Programm 
Komunitarju ta’ Azzjoni Ambjentali1

identifikat bħala attività ta’ prijorità l-
eżami tal-possibiltà li jittieħdu miżuri 
attivi biex jiġi evitat u jingħeleb il-
kummerċ fl-injam maqtugħ b’mod 
illegali, kif ukoll it-tkomplija tal-
parteċipazzjoni attiva tal-Unjoni u tal-
Istati Membri fl-implimentazzjoni ta’ 
riżoluzzjonijiet globali u reġjonali u ta' 
ftehimiet dwar kwistjonijiet marbuta mal-
foresti.
________________

1 ĠU L 242, 10.9.2002, p. 1.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-sors tar-regolament, jiġifieri s-Sitt Programm Komunitarju ta' Azzjoni Ambjentali, għandu 
jissemma fil-premessi.

Emenda 85
Jo Leinen, Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 7

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(7) Minħabba l-kobor u l-urġenza tal-
problema, jeħtieġ li tkun appoġġjata b'mod 
attiv il-ġlieda kontra l-qtugħ illegali u l-
kummerċ marbut miegħu, ikunu 
kkomplementati u msaħħa l-inizjattiva tal-
VPAs u jittejbu s-sinerġiji bejn il-linji 
politiċi li għandhom l-għan li jikkonservaw 
il-foresti u l-kisba ta' livell għoli ta' 
protezzjoni tal-ambjent, inkluża l-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima u t-telf tal-
bijodiversità.

(7) Minħabba l-kobor u l-urġenza tal-
problema, jeħtieġ li tkun appoġġjata b'mod 
attiv il-ġlieda kontra l-qtugħ illegali u l-
kummerċ marbut miegħu, tkun 
ikkomplementata u msaħħa l-inizjattiva tal-
VPAs, biex jinħolqu kundizzjonijiet 
indaqs għall-operaturi kollha u jittejbu s-
sinerġiji bejn il-linji politiċi li għandhom l-
għan li jikkonservaw il-foresti u l-kisba ta' 
livell għoli ta' protezzjoni tal-ambjent, 
inkluża l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u t-
telf tal-bijodiversità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi jiddikjara obbligi ċari u jiżgura li l-operaturi kollha jikkonformaw magħhom, dan ir-
Regolament ineħħi lakuni u ma jippermettix lill-partijiet involuti jagħmlu qligħ mill-kummerċ 
tal-injam maqtugħ illegalment. 

Emenda 86
Judith A. Merkies

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 8

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(8) Għandhom ikunu rikonoxxuti l-isforzi 
li saru mill-pajjiżi li kkonkludew VPAs 
dwar il-FLEGT mal-Unjoni u l-prinċipji 

(8) Għandhom ikunu rikonoxxuti l-isforzi 
li saru mill-pajjiżi li kkonkludew VPAs 
dwar il-FLEGT mal-Unjoni u l-prinċipji 
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inkorporati fihom, b'mod partikolari fir-
rigward tad-definizzjoni ta' injam prodott 
b'mod legali. Għandu jittieħed ukoll kont 
tal-fatt li taħt l-iskema ta' liċenzjar tal-
FLEGT, huma biss l-injam li jkun ġie 
maħsud f'konformità mal-leġislazzjoni 
nazzjonali rilevanti u l-prodotti tal-injam li 
ġejjin minn dan l-injam li huma esportati 
fl-Unjoni. Għalhekk, l-injam imqiegħed fil-
prodotti tal-injam elenkati fl-Annessi II u 
III tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
2173/2005 tal-20 ta' Diëembru 2005 dwar 
l-istabbiliment ta' skema ta' liċenzjar tal-
FLEGT għal importazzjonijiet ta' injam fil-
Komunità Ewropea1, li joriġina fil-pajjiżi 
msieħba elenkati fl-Anness I għar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
2173/2005 għandhom jitqiesu li ġew 
maħsuda b'mod legali sakemm dawk il-
prodotti tal-injam ikunu konformi ma' dak 
ir-Regolament u kwalunkwe dispożizzjoni 
implimentattiva.

inkorporati fihom, b'mod partikolari fir-
rigward tad-definizzjoni ta' injam prodott 
b'mod legali. Għandu jittieħed ukoll kont 
tal-fatt li taħt l-iskema ta' liċenzjar tal-
FLEGT, huma biss l-injam li jkun ġie 
maħsud f'konformità mal-leġislazzjoni 
nazzjonali rilevanti u l-prodotti tal-injam li 
ġejjin minn dan l-injam li huma esportati 
fl-Unjoni. Għalhekk, l-injam imqiegħed fil-
prodotti tal-injam elenkati fl-Annessi II u 
III tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
2173/2005 tal-20 ta' Diëembru 2005 dwar 
l-istabbiliment ta' skema ta' liċenzjar tal-
FLEGT għal importazzjonijiet ta' injam fil-
Komunità Ewropea1, li joriġina fil-pajjiżi 
msieħba elenkati fl-Anness I għar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
2173/2005 għandhom jitqiesu li ġew 
maħsuda b'mod legali sakemm dawk il-
prodotti tal-injam ikunu konformi ma' dak 
ir-Regolament u kwalunkwe dispożizzjoni 
implimentattiva. Il-prinċipji stipulati fil-
VPAs, b’mod partikulari rigward id-
definizzjoni ta’ ‘injam prodott b’mod 
legali’, għandhom jippromwovu l-
immaniġġjar sostenibbli tal-foresti, iż-
żamma tal-bijodiversità, il-ħarsien tal-
komunitajiet lokali dipendenti mill-foresti 
u tal-popli indiġeni, kif ukoll is-
salvagwardja tad-drittijiet ta’ dawk il-
komunitajiet u l-popli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jerġa' jiddaħħal it-test fil-pożizzjoni tal-ewwel qari tal-Parlament li jfakkar fl-objettivi tal-
VPAs, li jsejsu l-għanijiet tar-Regolament.
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Emenda 87
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 8 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(8a) Il-Kummissjoni, permezz tal-
implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni 
dwar il-FLEGT, kisbet kompetenza 
sinifikanti li għandha titqies għall-ilħuq 
tal-objettivi ta' dan ir-Regolament. Dik il-
kompetenza għandha tintuża b'mod 
partikulari għall-ispeċifikazzjoni ulterjuri 
tad-definizzjoni ta' leġiżlazzjoni 
applikabbli mfassla fuq l-istruttura tal-
VPAs. 

Or. en

Ġustifikazzjoni
Emenda 16 tal-ewwel qari, li tkopri wkoll l-irwol tal-Kummissjoni fid-definizzjoni tal-legalità.

Emenda 88
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 8 b (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(8b) L-Unjoni Ewropea għandha tagħmel 
ħilitha biex tipprovdi inċentivi oħra għad-
dħul ta' pajjiżi fil-VPAs dwar il-FLEGT 
filwaqt li jitqies li dawk il-VPAs dwar il-
FLEGT jistgħu jkunu ta' rilevanza 
partikulari għall-isforzi dinjin biex ikun 
ittrattat it-tibdil fil-klima permezz tat-
tnaqqis tad-deforestazzjoni fil-kuntest tal-
organizzazzjonijiet internazzjonali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li ssir enfasi fuq l-irwol tar-Regolament preżenti bħala raġuni biex il-pajjiżi jidħlu fil-
VPAs. Barra minn hekk, implikazzjonijiet potenzjali tal-VPAs fil-kuntest ta' sforzi dinjin biex 
titnaqqas id-deforestazzjoni fil-kuntest tal-mitigazzjoni tal-emissjonijiet.

Emenda 89
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 10

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(10) Filwaqt li jittieħed kont tal-
komplessità tal-qtugħ illegali fir-rigward 
tal-fatturi sottostanti u l-impatti, l-inċentivi 
għall-imġiba illegali għandhom jitnaqqsu 
billi tiġi mmirata l-imġiba tal-operaturi.

(10) Filwaqt li jittieħed kont tal-
komplessità tal-qtugħ illegali fir-rigward 
tal-fatturi sottostanti u l-impatti, l-inċentivi 
għall-imġiba illegali għandhom jitnaqqsu 
billi tiġi mmirata l-imġiba tal-operaturi. It-
tisħiħ tar-rekwiżiti u l-obbligi kif ukoll it-
titjib tal-mezzi legali biex l-operaturi 
jittellgħu l-qorti talli jqiegħdu injam u 
prodotti tal-injam maqtugħ illegalment 
fis-suq intern huma fost l-aktar 
soluzzjonijiet effikaċi biex l-operaturi 
jaqtgħu qalbhom milli jagħmlu kummerċ 
ma' fornituri ta' injam maqtugħ 
illegalment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu "tqegħid għad-dispożizzjoni fis-suq intern", li ġie ssuġġerit mir-Rapporteur 
(Emenda 6) huwa wiesa' wisq u jimplika inċertezza legali. It-terminu "tqegħid fis-suq" huwa 
definit u applikat fl-acquis communautaire, filwaqt li "tqegħid għad-dispożizzjoni" mhuwiex. 
"Tqegħid għad-dispożizjoni" jista' jfisser l-operaturi kollha fil-katina ta' kustodja mill-bidwi 
żgħir sal-bejjiegħ tal-għamara lokali).
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Emenda 90
Paolo Bartolozzi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 10 a (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(10a) Iċ-ċertifikazzjoni tal-foresti qed 
tiżviluppa dejjem aktar fl-Ewropa u fid-
dinja. Barra minn hekk, għadd jiżdied ta' 
gvernijiet u awtoritajiet pubbliċi, b'mod 
partikulari fl-UE, qed jużaw iċ-
ċertifikazzjoni tal-foresti bħala mezz biex 
jiżguraw il-legalità u s-sostenibilità tal-
akkwist pubbliku tagħhom. Jekk l-injam u 
l-prodotti tal-injam ivverifikati u 
ċċertifikati minn partijiet terzi jitqiesu 
bħala maqtugħin legalment, dan ikun 
rikonoxximent tal-kisbiet tal-qasam tal-
foresti fil-ġlieda kontra l-qtugħ illegali u 
inċentiva biex jitkabbru aktar l-
immaniġġjar sostenibbli tal-foresti u ċ-
ċertifikazzjoni tagħhom globalment.

Or. en

Emenda 91
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 12

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(12) Ħafna prodotti tal-injam jgħaddu minn 
għadd ta' proċessi qabel u wara li 
jitqiegħdu fis-suq għall-ewwel darba. Bil-
għan li ma jiġix impost piż amministrattiv 
bla ħtieġa, dawk l-operaturi biss li jqiegħdu 
fis-suq intern l-injam u l-prodotti tal-injam 
għall-ewwel darba, flok l-operaturi kollha 
involuti fil-katina ta' distribuzzjoni, 
għandhom ikunu suġġetti 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. Bil-
għan li ma jiġix impost piż amministrattiv 
bla ħtieġa, dawk l-operaturi biss li jqiegħdu 
fis-suq intern l-injam u l-prodotti tal-injam 
għall-ewwel darba, flok l-operaturi kollha 
involuti fil-katina ta' distribuzzjoni, 
għandhom ikunu suġġetti għar-rekwiżiti 
kollha ta’ diliġenza dovuta stabbiliti f'dan 
ir-Regolament. L-operaturi kollha fil-
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katina ta’ forniment għandhom, 
madankollu, ikunu marbuta bil-
projbizzjoni kontra l-fatt li injam jew 
prodotti tal-injam maqtugħ illegalment 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni fis-suq, u 
għandhom jeżerċitaw attenzjoni 
partikulari f’dan ir-rigward. Sabiex tkun 
iffaċilitata l-konformità ma' dik il-
projbizzjoni, l-operaturi li jqiegħdu fis-suq 
injam jew prodotti tal-injam għandhom 
jużaw sistemi ta' diliġenza dovuta 
stabbiliti minnhom jew minn 
organizzazzjoni ta' monitoraġġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistemi ta' diliġenza dovuta għandhom ikunu obbligu ta' operaturi li jqiegħdu fis-suq injam 
jew prodotti tal-injam. L-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu għad-dispożizzjoni injam jew 
prodotti tal-injam għandhom ikunu iżgħar b'mod sinifikanti.

Emenda 92
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 12

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(12) Ħafna prodotti tal-injam jgħaddu minn 
għadd ta' proċessi qabel u wara li 
jitqiegħdu fis-suq għall-ewwel darba. Bil-
għan li ma jiġix impost piż amministrattiv 
bla ħtieġa, dawk l-operaturi biss li jqiegħdu 
fis-suq intern l-injam u l-prodotti tal-injam 
għall-ewwel darba, flok l-operaturi kollha 
involuti fil-katina ta' distribuzzjoni, 
għandhom ikunu suġġetti 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. Bil-
għan li ma jiġix impost piż amministrattiv 
bla ħtieġa, dawk l-operaturi biss li jqiegħdu 
fis-suq intern l-injam u l-prodotti tal-injam 
għall-ewwel darba, flok l-operaturi kollha 
involuti fil-katina ta' distribuzzjoni, 
għandhom ikunu suġġetti għar-rekwiżiti 
kollha ta’ diliġenza dovuta stabbiliti f'dan 
ir-Regolament. L-operaturi li jqiegħdu 
injam jew prodotti tal-injam fis-suq intern 
għall-ewwel darba għandhom ikun 
marbuta bil-projbizzjoni kontra t-tqegħid 
fis-suq ta' injam jew prodotti tal-injam 
maqtugħ illegalment, u għandhom 
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jeżerċitaw attenzjoni xierqa f'dan ir-
rigward.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu "tqegħid għad-dispożizzjoni fis-suq intern", li ġie ssuġġerit mir-Rapporteur 
(Emenda 8) huwa wiesa' wisq u jimplika inċertezza legali. It-terminu "tqegħid fis-suq" huwa 
definit u applikat fl-acquis communautaire, filwaqt li "tqegħid għad-dispożizzjoni" mhuwiex. 
Mhuwiex raġonevoli li l-katina tal-forniment kollha tkun responsabbli.

Emenda 93
Kartika Tamara Liotard

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 14 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(14a) Operaturi minn pajjiżi b'foresti ta' 
importanza ekoloġika internazzjonali 
għandu jkollhom responsabilità 
partikulari għall-isfruttament sostenibbli 
tal-injam.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pajjiżi li għad għandhom ammont kbir ta' foresti ta' valur ta' konservazzjoni ewlieni jew 
għoli spiss ikunu pajjiżi li qed jiżviluppaw, fejn il-periklu ta' qtugħ illegali huwa għoli 
Għalhekk, l-operaturi minn dawn il-pajjiżi għandhom ikunu konxji dwar l-irwol tagħhom fil-
ħarsien ta' dawn il-foresti.

Emenda 94
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 16

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(16) Biex jevitaw piżijiet amministrattivi 
bla bżonn, l-operaturi li diġà jużaw 

imħassar
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sistemi jew proċeduri li jikkonformaw 
mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament ma 
għandhomx ikollhom rekwiżit li 
jistabbilixxu sistemi ġodda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ebda artikolu operattiv korrispondenti.

Emenda 95
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 18 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(18a) L-implimentazzjoni effikaċi ta' dan 
ir-Regolament tirrikjedi koperazzjoni 
sinifikanti bejn l-awtoritajiet nazzjonali 
kif ukoll bejn korpi differenti fl-
amministrazzjonijiet nazzjonali kif ukoll, 
inter alia, aġenziji responsabbli għall-
forestrija, it-tisħiħ tar-regolamenti 
ambjentali u d-dwana.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prevenzjoni tat-tqegħid fis-suq ta' injam maqtugħ illegalment tista' tirrikjedi koperazzjoni 
bejn aġenziji differenti.

Emenda 96
Andres Perello Rodriguez

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 21

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(21) B'kont meħud tan-natura 
internazzjonali tal-qtugħ illegali u l-

(21) B'kont meħud tan-natura 
internazzjonali tal-qtugħ illegali u l-



AM\814446MT.doc 19/69 PE440.145v02-00

MT

kummerċ marbut miegħu, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jikkoperaw 
bejniethom u mal-awtoritajiet 
amministrattivi ta' pajjiżi terzi u mal-
Kummissjoni.

kummerċ marbut miegħu, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jikkoperaw 
bejniethom, mal-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili, mal-organizzazzjonijiet tal-
industrija u mal-awtoritajiet 
amministrattivi ta' pajjiżi terzi u mal-
Kummissjoni.

Or. es

Emenda 97
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 21 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(21a) Sabiex tkun iffaċilitata l-abilità tal-
operaturi li jqiegħdu fis-suq jew li 
jqiegħdu għad-dispożizzjoni fis-suq injam 
jew prodotti tal-injam li jikkonformaw 
mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, 
filwaqt li titqies is-sitwazzjoni ta' impriżi 
ta' daqs żgħir u medju, l-Istati Membri 
għandhom jagħtu lill-operaturi għajnuna 
teknika u għajnuna oħra u jiffaċilitaw l-
iskambju ta' informazzjoni, 
partikolarment fir-rigward tal-
implimentazzoni tal-obbligu ta' dawk l-
operaturi li jeżerċitaw diliġenza dovuta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tipprovdi qafas biex jitnaqqas il-piż amministrattiv, filwaqt li titqies ukoll is-
sitwazzjoni tal-SMEs. Tipprovdi wkoll il-bażi għal artikolu ġdid li jkopri l-għajnuna teknika 
lill-operaturi u l-iskambju ta' informazzjoni. 
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Emenda 98
Daciana Octavia Sârbu

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 22

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(22) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-ksur ta' dan ir-Regolament jiġi sanzjonat 
b'pieni effettivi, proporzjonati u dissważivi.

(22) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-ksur ta' dan ir-Regolament jiġi sanzjonat 
b'pieni effettivi, proporzjonati u dissważivi. 
Għandu jkun innotat li għadd sinifikanti 
ta' nies f'żoni rurali, partikolarment fl-
Istati Membri ġodda, għadhom jgħixu 
ħajja ta' sussistenza li tista' tinvolvi l-
qtugħ u d-distribuzzjoni fuq skala żgħira 
ta' njam. L-applikazzjoni ta' pieni 
marbuta ma' ksur ta' dan ir-Regolament 
għandha tagħraf iċ-ċirkustanzi 
partikulari ta' dawk l-operaturi li jgħixu 
ħajja ta' sussistenza li għandhom kapaċità 
limitata li jimplimentaw ir-rekwiżiti ta' 
sistemi ta' diliġenza dovuta li operaturi 
oħra fuq skala ikbar b'operazzjonijiet 
kummerċjali u b'aktar riżorsi jistgħu 
jimplimentaw aħjar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-pieni jiġu stabbiliti f'livell tal-UE, ikun xieraq li l-Istati Membri jingħataw ċerta 
flessibilità fir-rigward ta' każijiet ta' persuni li jgħixu ħajja ta' sussistenza li jistgħu jaqgħu 
fil-kategorija ta' 'operaturi', iżda li x'aktarx ma jkollhomx l-għerf u r-riżorsi meħtieġa biex 
jimplimentaw sistemi ta' diliġenza dovuta, verifiki, eċċ.

Emenda 99
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 23

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(23) Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta l-atti delegati f'konformità 
mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-

(23) Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta l-atti delegati f'konformità 
mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
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Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) 
fir-rigward tal-proċeduri għar-
rikonoxximent u l-irtirar tar-rikonoxximent 
ta' organizzazzjonijiet ta' monitoraġġ, fir-
rigward ta’ aktar kriterji rilevanti ta' stima 
tar-riskju li jistgħu jkunu neċessarji biex 
jissupplimentaw dawk diġà previsti f’dan 
ir-Regolament u fir-rigward tal-lista ta' 
injam u prodotti tal-injam li għaliha 
japplika dan ir-Regolament. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
tikkonsulta l-esperti fil-fażi preparatorja 
f'konformità mal-impenn li ħadet fil-
Komunikazzjoni tad-9 ta' Diċembru 2009 
dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 290 
tat-TFUE.

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) 
fir-rigward tal-proċeduri għar-
rikonoxximent u l-irtirar tar-rikonoxximent 
ta' organizzazzjonijiet ta' monitoraġġ, fir-
rigward tal-prinċipji u l-kriterji ġenerali 
għal speċifikazzjoni ulterjuri tad-
definizzjoni ta' leġiżlazzjoni applikabbli u
fir-rigward ta’ aktar kriterji rilevanti ta' 
stima tar-riskju li jistgħu jkunu neċessarji 
biex jissupplimentaw dawk diġà previsti 
f’dan ir-Regolament u fir-rigward tal-lista 
ta' injam u prodotti tal-injam li għaliha 
japplika dan ir-Regolament. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
tikkonsulta l-esperti fil-fażi preparatorja 
f'konformità mal-impenn li ħadet fil-
Komunikazzjoni tad-9 ta' Diċembru 2009 
dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 290 
tat-TFUE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-proposta biex il-prinċipji u l-kriterji legali jiġu definiti aktar permezz ta' atti delegati.

Emenda 100
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 23 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(23a) Biex ikun żgurat suq intern tal-
prodotti forestali li jaħdem tajjeb, il-
Kummissjoni għandha tanalizza l-impatt 
ta’ dan ir-Regolament fuq bażi kontinwa. 
B’mod partikulari għandhom jitqiesu l-
implikazzjonijiet tar-Regolament għall-
SMEs. Għaldaqstant, il-Kummissjoni 
għandha, kif xieraq u fuq bażi regolari, 
twettaq studju u analiżi tal-impatt tal-
effetti ta' dan ir-Regolament b’referenza 
partikulari għall-SMEs kif ukoll għall-
prattiki sostenibbli tal-forestrija.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 29 tal-ewwel qari. Bażi għall-Artikolu operattiv 18(3) li jkopri r-rappurtar dwar l-
implikazzjonijiet tar-Regolament.

Emenda 101
Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-obbligi 
tal-operaturi li jqiegħdu injam u prodotti 
tal-injam għall-ewwel darba fis-suq intern, 
sabiex jiġi minimizzat ir-riskju ta' tqegħid 
fis-suq ta' injam u prodotti tal-injam ġejjin 
minn dan l-injam li ġie maħsud b'mod 
illegali.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-obbligi 
tal-operaturi li jqiegħdu jew iqiegħdu 
għad-dispożizzoni injam u prodotti tal-
injam għall-ewwel darba fis-suq intern, 
sabiex jiġi minimizzat ir-riskju ta' tqegħid 
fis-suq ta' injam u prodotti tal-injam ġejjin 
minn dan l-injam li ġie maħsud b'mod 
illegali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit ta' diliġenza dovuta għandu japplika biss fl-intier tiegħu għall-parti rilevanti fis-
suq li l-ewwel tqiegħed jew tqiegħed għad-dispożizzjoni l-injam fis-suq. Il-monitoraġġ 
immirat tal-ewwel tqegħid ta' injam fis-suq huwa suffiċjenti u proporzjonat.  

Emenda 102
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-obbligi 
tal-operaturi li jqiegħdu injam u prodotti 
tal-injam għall-ewwel darba fis-suq intern, 
sabiex jiġi minimizzat ir-riskju ta' tqegħid
fis-suq ta' injam u prodotti tal-injam ġejjin 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-obbligi 
tal-operaturi li jqiegħdu injam u prodotti 
tal-injam għall-ewwel darba fis-suq intern, 
sabiex jiġi evitat it-tqegħid fis-suq ta' injam 
u prodotti tal-injam ġejjin minn dan l-injam 
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minn dan l-injam li ġie maħsud b'mod 
illegali.

li ġie maħsud b'mod illegali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-SMEs, ir-Regolament għandu japplika biss għal 
operaturi li jqiegħdu injam jew prodott tal-injam fis-suq intern għall-ewwel darba.

Emenda 103
Paolo Bartolozzi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 2 – punt d

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(d) "pajjiż tal-ħsad" tfisser il-pajjiż jew it-
territorju fejn ġie maħsud l-injam jew l-
injam imqiegħed fil-prodotti tal-injam;

(d) "pajjiż tal-ħsad" tfisser il-pajjiż fejn ġie 
maħsud l-injam jew l-injam imqiegħed fil-
prodotti tal-injam;

Or. en

Emenda 104
Christa Klaß

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 2 – punt f a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(fa) "riskju" tfisser ir-riskju tal-kummerċ 
ta' injam maqtugħ illegalment jew ta' 
prodotti tal-injam magħmula minn tali 
injam li daħlu fis-suq b'riżultat tan-
nuqqas li titħares il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u/jew tal-applikazzjoni żbaljata 
ta' sistemi ta' kontroll tal-kummerċ.

Or. en
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Emenda 105
Christa Klaß

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 2 – punt f b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(fb) "negliġibbli" tfisser li l-fatti rilevanti 
ma jiġġustifikawx is-suppożizzjoni li l-
injam rispettiv, jew l-injam fil-prodott tal-
injam rispettiv, inqata' bi ksur tad-
dispożizzjonijiet legali rispettivi 
applikabbli nazzjonalment u bi ksur tas-
sistemi ta' kontroll kollha li jappartjenu 
għall-kummerċ tal-injam, u li għalhekk l-
injam ma jistax ikun ikkumerċjalizzat;

Or. en

Emenda 106
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 2 – punt f b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(fb) "diliġenza dovuta" tfisser l-obbligu li 
jintużaw il-mezzi kollha meħtieġa biex 
ikun żgurat li l-injam jew il-prodotti tal-
injam maqtugħ illegalment ma 
jitqiegħdux jew ma jitqiegħdux għad-
dispożizzjoni fis-suq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun iċċarat il-kunċett u jiġi kkomplementat l-Artikolu 4.
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Emenda 107
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 2 – punt g

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(g)"leġislazzjoni applikabbli" tfisser il-
leġislazzjoni fis-seħħ fil-pajjiż tal-ħsad, li 
tkopri l-oqsma tal-liġi li ġejjin:

(g) "leġislazzjoni applikabbli" tfisser il-
leġislazzjoni fis-seħħ fil-pajjiż tal-ħsad, 
inklużi liġijiet nazzjonali u subnazzjonali, 
regolamenti, każistika stabbilita u 
ftehimiet internazzjonali ratifikati, li 
tkopri l-oqsma tal-liġi li ġejjin:

– id-drittijiet għall-ħsad ta' injam fi ħdan 
il-fruntieri ppubblikati legali;

(i) id-drittijiet ta' aċċess, użu u pussess, 
inklużi d-drittijiet legali jew protetti jew 
konswetudinali rikonoxxuti tal-popli 
indiġeni;

– il-ħlasijiet għad-drittijiet ta' ħsad u l-
injam inklużi t-taxxi u l-imposti relatati 
mal-ħsad tal-injam;

(ii) il-ħarsien ambjentali, inklużi l-
konservazzjoni u l-immaniġġjar tal-
foresti;

– il-ħsad tal-injam, inkluża l-leāislazzjoni 
ambjentali u forestali direttament 
relatata;

(iii) il-ħsad tal-injam;

– id-drittijiet legali jew abitwali ta' 
partijiet terzi dwar l-użu u l-pussess li jiġu 
affettwati mill-ħsad tal-injam; kif ukoll

(iv) l-ipproċessar tal-injam;

(v) it-taxxi, il-ħlasijiet u d-drittijiet, f'dak 
li jikkonċerna l-qasam tal-foresti;
(vi) il-benesseri tal-komunitajiet u l-
protezzjoni tax-xogħol, inklużi s-saħħa u 
s-sikurezza;

– il-leġislazzjoni kummerċjali u doganali, 
sa fejn hu kkonċernat is-settur tal-foresti.

(vii) il-leġisazzjoni kummerċjali u 
doganali, sa fejn hu kkonċernat is-settur 
tal-foresti;
Biex din id-definizzjoni tkun speċifikata 
aktar, il-Kummissjoni, permezz ta' atti 
delegati, għandha tistabbilixxi prinċipji u 
kriterji ġenerali u, sa fejn ikun possibbli, 
tiġbor u tippubblika indikaturi għal kull 
pajjiżi li jipproduċi l-injam. 
Għall-atti delegati msemmijin f'dan il-
punt, għandha tapplika l-proċedura 
stabbilita fl-Artikoli 13, 14 u 15.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni bbażata fuq il-legalità matriċi mill-VPAs dwar il-FLEGT, fil-forma ta' 
kompetenzi tal-Kummissjoni. Arkitettura simili anke fi skemi eżistenti. Tiżgura li linji gwida u 
metodoloġiji komuni jiġu segwiti f'sistemi ta' diliġenza dovuta. Evitar ta' definizzjonijiet ad 
hoc. Tinkludi ftehimiet internazzjonali ratifikati, komunitajiet, immaniġġjar tal-foresti, 
benesseri, xogħol u drittijiet tal-indiġeni bħall-Emenda 38 tal-ewwel qari. L-elaborazzjoni ta' 
prinċipji u kriterji trid issir permezz ta' atti delegati.

Emenda 108
Gerben-Jan Gerbrandy

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 2 – punt g

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(g) "leġislazzjoni applikabbli" tfisser il-
leġislazzjoni fis-seħħ fil-pajjiż tal-ħsad, li 
tkopri l-oqsma tal-liġi li ġejjin:

(g) "leġislazzjoni applikabbli" tfisser il-
liġijiet u l-leġiżlazzjoni, kemm nazzjonali, 
reġjonali jew internazzjonali fis-seħħ fil-
pajjiż tal-ħsad, li tkopri l-oqsma tal-liġi li 
ġejjin:

– id-drittijiet għall-ħsad ta' injam fi ħdan il-
fruntieri ppubblikati;

– id-drittijiet għall-ħsad ta' injam fi ħdan il-
fruntieri ppubblikati legalment;

– il-ħlasijiet għad-drittijiet ta' ħsad u l-
injam inklużi l-imposti relatati mal-ħsad 
tal-injam;

– il-ħlasijiet għad-drittijiet ta' ħsad u l-
injam inklużi t-taxxi u l-imposti relatati 
mal-ħsad tal-injam;

– il-ħsad tal-injam, inkluża l-leġislazzjoni 
ambjentali u forestali direttament relatata;

– ir-rekwiżiti rigward il-konservazzjoni 
tal-bijodiversità, il-ħsad tal-injam u l-
immaniġġjar tal-foresti, inkluża l-
leġislazzjoni ambjentali u forestali relatata 
kif ukoll il-leġislazzjoni dwar ix-xogħol u 
l-benesseri tal-komunità;

– id-drittijiet legali ta' partijiet terzi dwar l-
użu u l-pussess li jiġu affettwati mill-ħsad 
tal-injam; u

– id-drittijiet legali jew abitwali ta' partijiet 
terzi dwar l-użu u l-pussess li jiġu 
affettwati mill-ħsad tal-injam; u

– il-leġislazzjoni kummerċjali u doganali, 
sa fejn hu kkonċernat is-settur tal-foresti.

– il-leġislazzjoni kummerċjali u doganali, 
sa fejn hu kkonċernat is-settur tal-foresti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal parzjalment elementi ewlenin tal-Emenda 38 fl-ewwel qari, adottata fit-22 ta' 
April 2009.

Emenda 109
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 2 – punt g a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(ga) 'organizzazzjoni ta' monitoraġġ' 
tfisser entità legali jew assoċjazzjoni fuq 
bażi ta' sħubija jew federazzjoni li 
għandha l-kapaċità legali li timmonitorja 
u tiżgura l-applikazzjoni tas-sistemi ta' 
diliġenza dovuta mill-operaturi ċertifikati 
bħala li qed jagħmlu użu minn dawn is-
sistemi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni skont il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni. 

Emenda 110
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 3 – titolu

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Status tal-injam u tal-prodotti tal-injam 
koperti mill-FLEGT u s-CITES

Status tal-injam u tal-prodotti tal-injam 
koperti mill-FLEGT, is-CITES u skemi ta' 
ċertifikazzjoni tal-foresti rikonoxxuti 
globalment 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-valur ta' sistemi eżistenti u kredibbli ta' ċertifikazzjoni tal-foresti jrid ikun rikonoxxut. 
Eżenzjoni minn dawn l-iskemi tista' twassal ukoll għal żieda ta' foresti ċertifikati madwar id-
dinja.

Emenda 111
Paolo Bartolozzi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 3 – titolu

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Status tal-injam u tal-prodotti tal-injam 
koperti mill-FLEGT u s-CITES

Status tal-injam u tal-prodotti tal-injam 
koperti mill-FLEGT u s-CITES u sistemi 
ta' ċertifikazzjoni vverifikati minn pajjiżi 
terzi

Or. en

Emenda 112
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-injam u l-prodotti tal-injam li ġew 
iċċertifikati minn skema ta' ċertifikazzjoni 
ta' parti terza kredibbli għandhom jitqiesu 
li nqatgħu legalment għall-għanijiet ta' 
dan ir-Regolament. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valur ta' sistemi eżistenti u kredibbli ta' ċertifikazzjoni tal-foresti jrid ikun rikonoxxut. 
Eżenzjoni minn dawn l-iskemi tista' twassal ukoll għal żieda ta' foresti ċertifikati madwar id-
dinja.
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Emenda 113
Paolo Bartolozzi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-injam u l-prodotti tal-injam li ġew 
iċċertifikati skont sistema ta' 
ċertifikazzjoni vverifikati minn parti terza 
li fiha obbligu ta' legalità, u li tkun 
konformi ma' dan ir-Regolament u d-
dispożizzjonijiet implimentattivi tiegħu, 
għandhom jitqiesu li nqatgħu legalment 
għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 114
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu -1 (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

-1. It-tqegħid jew it-tqegħid għad-
dispożizzjoni fis-suq ta' injam jew prodotti 
tal-injam maqtugħ illegalment għandu 
jkun ipprojbit. L-operaturi għandhom 
jeżerċitaw id-diliġenza dovuta fl-iżgurar li 
ma jqegħdu jew ma jqegħdux għad-
dispożizzjoni fis-suq injam jew prodotti 
tal-injam maqtugħ illegalment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Projbizzjoni imperattiva fuq it-tqegħid fis-suq ta' injam maqtugħ illegalment hija 
fundamentali għall-ilħuq tal-objettiv iddikjarat fir-Regolament. Barra minn hekk, jeħtieġ li 
tkun stabbilita rabta diretta bejn il-projbizzjoni u l-obbligi speċifiċi tal-operaturi, sabiex 
tinżamm iċ-ċertezza legali.
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Emenda 115
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. L-operaturi għandhom jeżerċitaw id-
diliġenza dovuta biex jimminimizzaw ir-
riskju li jitqiegħdu fis-suq injam li ġie 
maħsud b'mod illegali jew il-prodotti tal-
injam li ġejjin minn dan l-injam. Għal 
dak il-għan, huma għandhom jużaw qafas 
ta' proċeduri u miżuri, minn issa 'l quddiem 
imsejħa “sistema ta' diliġenza dovuta” kif 
dispost fl-Artikolu 5.

1. L-operaturi li jqiegħdu l-injam jew il-
prodotti tal-injam fis-suq għandhom 
jiżguraw il-konformità mal-obbligu 
stipulat fil-paragrafu -1 billi jużaw qafas 
ta' proċeduri u miżuri, minn issa 'l quddiem 
imsejħa “sistema ta' diliġenza dovuta” kif 
dispost fl-Artikolu 5. Din is-sistema ta’ 
diliġenza dovuta għandha tiġi stabbilita 
mill-operatur jew minn organizzazzjoni 
ta' monitoraġġ kif imsemmi fl-Artikolu 7.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tistabbilixxi rabta bejn l-obbligu ta' diliġenza dovuta u l-projbizzjoni. Issaħħaħ iċ-ċertezza 
legali kif ukoll id-difiża legali tal-operaturi. Tagħeml il-projbizzjoni proporzjonali għall-
problema, filwaqt li tittratta direttament il-kwistjonijiet mqajma mill-Kummissjoni rigward l-
implimentazzjoni u l-infurzar ta' projbizzjoni indipendenti.

Emenda 116
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Kull operatur għandu jżomm u jevalwa 
regolarment is-sistema ta' diliġenza dovuta 
li juża, ħlief jekk l-operatur juża sistema ta' 
diliġenza dovuta stabbilita minn 
organizzazzjoni ta' monitoraġġ imsemmija 
fl-Artikolu 7.

2. Kull operatur għandu jżomm u jevalwa 
regolarment is-sistema ta' diliġenza dovuta 
li juża, ħlief jekk l-operatur juża sistema ta' 
diliġenza dovuta stabbilita minn 
organizzazzjoni ta' monitoraġġ imsemmija 
fl-Artikolu 7. Superviżjoni leġiżlattiva 
nazzjonali eżistenti u kull mekkaniżmu 
volontarju ta' katina ta' kustodja li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' dan ir-
Regolament jistgħu jintużaw bħala bażi 
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għas-sistema ta' diliġenza dovuta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 42 tal-ewwel qari tal-PE. 

Emenda 117
Theodoros Skylakakis, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2a. L-operaturi, bl-eċċezzjoni tal-SMEs, li 
jqiegħdu għad-dispożizzjoni fis-suq injam 
u prodotti tal-injam ta' valur ogħla minn 
EUR 100 000 kull sena, għandhom, fil-
katina tal-forniment kollha, ikunu 
jistgħu:
(i) jidentifikaw kemm lill-operatur li jkun 
forna l-injam u l-prodotti tal-injam, kif 
ukoll lill-operatur li jkun ġie fornut bl-
injam u l-prodotti tal-injam;
(ii) jipprovdu, meta jintalbu, 
informazzjoni dwar l-isem tal-ispeċi, il-
pajjiż/i fejn ikun inqata' u, fejn ikun 
japplika, il-konċessjoni tal-oriġini;
(iii) jaċċertaw, fejn ikun meħtieġ, li l-
operatur li jkun forna l-injam u l-prodotti 
tal-injam ikun issodisfa l-obbligi tiegħu 
skont dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operaturi li jqiegħdu għad-dispożizzjoni fis-suq injam u prodotti tal-injam, ħlief l-SMEs, 
għandhom - għal volumi sostanzjali ta' tranżazzjonijiet - jeżerċitaw attenzjoni xierqa f'dan ir-
rigward u għandhom jintlabu jipprovdu informazzjoni bażika dwar il-prodotti, l-oriġini 
tagħhom u lil min ifornu.
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Emenda 118
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Jekk l-operatur ikun jaf, jissuspetta jew 
ikollu raġunijiet raġonevoli għalxiex 
jissuspetta li injam jew prodotti tal-injam 
maqtugħ illegalment ikun qed jitqiegħed 
jew jitqiegħed għad-dispożizzjoni fis-suq, 
għandu jinforma lill-awtoritajiet 
kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Obbligu ta' rappurtar biex jitħeġġeġ l-infurzar, filwaqt li l-projbizzjoni ssir proporzjonali u 
fattibbli, billi jitwaqqaf it-tqegħid għad-dispożizzjoni sussegwenti ta' injam maqtugħ 
illegalment.

Emenda 119
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b) proċeduri ta' stima tar-riskju li 
jippermettu lill-operatur janalizza, u 
jagħmel stima tar-riskju li jitqiegħdu fis-
suq injam maħsud b'mod illegali jew 
prodotti tal-injam li ġejjin minn dan l-
injam.

(b) proċeduri ta' stima tar-riskju li 
jippermettu lill-operatur janalizza, u 
jagħmel stima tar-riskju li jitqiegħdu fis-
suq injam maħsud b'mod illegali jew 
prodotti tal-injam li ġejjin minn dan l-
injam.

Dawk il-proċeduri għandhom jieħdu kont 
tal-informazzjoni msemmija fil-punt (a) kif 
ukoll ta' kriterji rilevanti ta' stima tar-
riskju, li jinkludu:

Dawk il-proċeduri għandhom jieħdu kont 
tal-informazzjoni msemmija fil-punt (a) kif 
ukoll ta' kriterji rilevanti ta' stima tar-
riskju, li jinkludu:

– garanzija ta' konformità mal-leġislazzjoni 
applikabbli, li tista' tinkludi ċertifikazzjoni 
jew skemi oħra verifikati minn parti terza li 
jkopru l-konformità mal-leġislazzjoni 

– garanzija ta' konformità mal-leġislazzjoni 
applikabbli, li tista' tinkludi ċertifikazzjoni 
jew skemi oħra verifikati minn parti terza li 
jkopru l-konformità mal-leġislazzjoni 
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applikabbli; applikabbli;

– prevalenza ta' ħsad illegali ta' speċi ta' 
siġar speċifiċi;

– il-livell ta' konsultazzjoni tal-partijiet 
interessati;

– prevalenza ta' ħsad jew prattika illegali 
fil-pajjiż tal-ħsad u/jew fir-reġjun sub-
nazzjonali fejn ġie maħsud l-injam;

– prevalenza ta' ħsad jew prattika illegali 
fil-pajjiż tal-ħsad u/jew fir-reġjun sub-
nazzjonali fejn ġie maħsud l-injam, inkluża 
l-konsiderazzjoni tal-prevalenza ta' 
kunflitt armat, ta' nuqqasijiet 
iddokumentati ta' governanza tal-foresti u 
ta' livelli għoljin ta' korruzzjoni;

– projbizzjonijiet eżistenti mill-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti jew mill-
Kunsill tal-Unjoni Ewropea fuq 
importazzjonijiet u esportazzjonijiet tal-
injam;

– kumplessità tal-katina ta' forniment tal-
prodotti tal-injam;

– kumplessità tal-katina ta' forniment tal-
prodotti tal-injam;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjoni tal-partijiet interessati hija karatteristika ewlenija tal-Pjan ta' Azzjoni dwar 
il-FLEGT. Il-fatt li sistema ta' diliġenza dovuta tkun miftuħa huwa fattur li jista' 
jikkontribwixxi ferm għas-suċċess tagħha fil-valutazzjoni effikaċi tar-riskju. Anke, l-Emenda 
47 tal-ewwel qari dwar iż-żoni ta' kunflitt. Il-konsiderazzjoni ta' kunflitt armat għandha tkun 
parti espliċita mill-proċedura ta' valutazzjoni tar-riskju. Il-proċedura għandha tqis ukoll 
projbizzjonijiet rilevanti.

Emenda 120
Paolo Bartolozzi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b) proċeduri ta' stima tar-riskju li 
jippermettu lill-operatur janalizza, u 
jagħmel stima tar-riskju li jitqiegħdu fis-
suq injam maħsud b'mod illegali jew 
prodotti tal-injam li ġejjin minn dan l-
injam. 

(b) proċeduri ta' stima tar-riskju li 
jippermettu lill-operatur janalizza, u 
jagħmel stima tar-riskju li jitqiegħdu fis-
suq injam maħsud b'mod illegali jew 
prodotti tal-injam li ġejjin minn dan l-
injam.

Dawk il-proċeduri għandhom jieħdu kont Dawk il-proċeduri għandhom jieħdu kont 
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tal-informazzjoni msemmija fil-punt (a) kif 
ukoll ta' kriterji rilevanti ta' stima tar-
riskju, li jinkludu:

tal-informazzjoni msemmija fil-punt (a) kif 
ukoll ta' kriterji rilevanti ta' stima tar-
riskju, li jinkludu:

– garanzija ta' konformità mal-leġislazzjoni 
applikabbli, li tista' tinkludi ċertifikazzjoni 
jew skemi oħra verifikati minn parti terza li 
jkopru l-konformità mal-leġislazzjoni 
applikabbli;

– garanzija ta' konformità mal-leġiżlazzjoni 
applikabbli, li tista' tinkludi ċertifikazzjoni 
jew skemi oħra verifikati minn parti terza li 
jkopru l-konformità mal-leġiżlazzjoni 
applikabbli;

– prevalenza ta' ħsad illegali ta' speċi ta' 
siġar speċifiċi;

– prevalenza ta' ħsad illegali ta' speċi ta' 
siġar speċifiċi;

– prevalenza ta' ħsad jew prattika illegali 
fil-pajjiż tal-ħsad u/jew fir-reġjun sub-
nazzjonali fejn ġie maħsud l-injam;

– prevalenza ta' ħsad illegali fil-pajjiż tal-
ħsad u/jew fir-reġjun sub-nazzjonali fejn 
ġie maħsud l-injam;

– kumplessità tal-katina ta' forniment tal-
prodotti tal-injam;

– kumplessità tal-katina ta' forniment tal-
prodotti tal-injam;

Or. en

Emenda 121
Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) ħlief fejn ikun negliġibbli r-riskju 
identifikat matul il-proċeduri ta' stima tar-
riskju imsemmija fil-punt (b), il-proċeduri 
ta' mitigazzjoni tar-riskju li huma 
magħmulin minn sett ta' miżuri u proċeduri 
li huma adegwati u proporzjonati biex 
jimminimizzaw b'mod effettiv dak ir-riskju 
u li jistgħu jinkludu l-ħtieġa ta' 
informazzjoni jew dokumenti addizzjonali 
u/jew il-ħtieġa ta' verifika minn parti terza.

(c) ħlief fejn ikun negliġibbli r-riskju 
identifikat matul il-proċeduri ta' stima tar-
riskju imsemmija fil-punt (b) jew abbażi 
ta' kriterji oġġettivi, il-proċeduri ta' 
mitigazzjoni tar-riskju li huma magħmulin 
minn sett ta' miżuri u proċeduri li huma 
adegwati u proporzjonati biex 
jimminimizzaw b'mod effettiv dak ir-riskju 
u li jistgħu jinkludu l-ħtieġa ta' 
informazzjoni jew dokumenti addizzjonali 
u/jew il-ħtieġa ta' verifika minn parti terza.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'ħafna każijiet, bħala riżultat ta' rekwiżiti statutarji u tar-rabta partikulari ta' sidien il-
foresti maż-żoni tal-foresti tagħhom, ir-riskju ta' qtugħ illegali ma jeżistix jew huwa 
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negliġibbli. Huwa possibbli li r-riskju jiġi vvalutat b'mod xieraq permezz ta' proċeduri ta' 
valutazzjoni tar-riskju iżda wkoll abbażi ta' kriterji oġġettivi (eż. fejn is-sid ikollu partijiet 
żgħar minn foresta). Dan jippermetti li l-implimentazzjoni jkollha bilanċ xieraq bejn l-ispejjeż 
u l-benefiċċji. 

Emenda 122
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Sabiex jittieħed kont tal-iżviluppi tas-
suq u l-esperjenza miksuba fl-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
b'mod partikolari kif identifikati permezz 
tar-rappurtar imsemmi fl-Artikolu 18(3), il-
Kummissjoni tista' tadotta atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE 
rigward kriterji rilevanti oħrajn ta' stima 
tar-riskju li jistgħu jkunu meħtieġa biex 
jiġu ssupplimentati dawk imsemmijin fit-
tieni paragrafu tal-punt (b) tal-paragrafu 
1 ta’ dan l-Artikolu.  Fl-adozzjoni ta' dawn 
l-atti delegati, il-Kummissjoni għandha 
taġixxi f'konformità mad-dispożizzjonijiet 
rilevanti ta' dan ir-Regolament.

3. Filwaqt li jittieħed kont tal-iżviluppi tas-
suq u l-esperjenza miksuba fl-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
b'mod partikolari kif identifikati permezz 
tar-rappurtar imsemmi fl-Artikolu 18(3), il-
Kummissjoni tista' tadotta atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE 
biex jissupplemenatw il-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu bil-għan li tiżdied l-
effikaċja tas-sistemi ta' diliġenza dovuta 
fil-prevenzjoni tat-tqegħid fis-suq intern 
ta' injam jew prodotti tal-injam maqtugħ 
illegalment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu "tqegħid għad-dispożizzjoni fis-suq intern", li ġie ssuġġerit mir-Rapporteur huwa 
wiesa' wisq u jimplika inċertezza legali. It-terminu "tqegħid fis-suq" huwa definit u applikat 
fl-acquis communautaire, filwaqt li "tqegħid għad-dispożizzjoni" mhuwiex. "Tqegħid għad-
dispożizjoni" jista' jfisser l-operaturi kollha fil-katina ta' kustodja mill-bidwi żgħir sal-
bejjiegħ tal-għamara lokali).
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Emenda 123
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Sabiex jittieħed kont tal-iżviluppi tas-
suq u l-esperjenza miksuba fl-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
b'mod partikolari kif identifikati permezz 
tar-rappurtar imsemmi fl-Artikolu 18(3), il-
Kummissjoni tista' tadotta atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE 
rigward kriterji rilevanti oħrajn ta' stima 
tar-riskju li jistgħu jkunu meħtieġa biex 
jiġu ssupplimentati dawk imsemmijin fit-
tieni paragrafu tal-punt (b) tal-paragrafu 1 
ta’ dan l-Artikolu.  Fl-adozzjoni ta' dawn l-
atti delegati, il-Kummissjoni għandha 
taġixxi f'konformità mad-dispożizzjonijiet 
rilevanti ta' dan ir-Regolament.

3. Sabiex jittieħed kont tal-iżviluppi tas-
suq u l-esperjenza miksuba fl-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
b'mod partikolari kif identifikati permezz 
tal-iskambju ta' informazzjoni msemmi fl-
Artikolu 11a1 u tar-rappurtar imsemmi fl-
Artikolu 18(3), il-Kummissjoni tista' 
tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 290 tat-TFUE rigward kriterji 
rilevanti oħrajn ta' stima tar-riskju li jistgħu 
jkunu meħtieġa biex jiġu ssupplimentati 
dawk imsemmijin fit-tieni paragrafu tal-
punt (b) tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.  
Fl-adozzjoni ta' dawn l-atti delegati, il-
Kummissjoni għandha taġixxi f'konformità 
mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-
Regolament.

______________
1 Artikolu 11a (ġdid)
1. L-awtoritajiet kompetenti megħjuna 
mill-Kummissjoni għandhom jipprovdu 
għajnuna teknika u gwida lill-operaturi, 
filwaqt li titqies is-sitwazzjoni ta' impriżi 
ta' daqs żgħir u medju, sabiex tkun 
iffaċilitata l-konformità mar-rekwiżiti ta' 
dan ir-Regolament, partikolarment 
b'rabta mal-implimentazzjoni ta' sistema 
ta' diliġenza dovuta skont l-Artikolu 5.
2. L-awtoritajiet kompetenti megħjuna 
mill-Kummissjoni għandhom jiffaċilitaw 
l-iskambju ta' informazzjoni dwar l-aħjar 
prattiki rigward l-implimentazzjoni ta' 
dan ir-Regolament u jqiegħdu għad-
dispożizzjoni, jekk jintalbu, tali 
informazzjoni lill-operaturi, b'mod 
partikulari lill-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju.
3. L-awtoritajiet kompetenti u l-
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Kummissjoni għandhom jamministraw u 
jxerrdu informazzjoni dwar il-qtugħ 
illegali u l-kummerċ marbut miegħu bil-
għan li jgħinu lill-operaturi fil-
valutazzjoni tar-riskju sistematiku kif 
stipulat fl-Artikolu 5(1)(b).
4. Fit-tixrid ta' tali informazzjoni, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw ir-rispett tas-
segretezza professjonali u għandhom 
jiggarantixxu l-kunfidenzjalità ta' kull 
dejta personali li jkollhom jew li jsiru jafu 
biha, skont id-Direttiva 95/46.
5. L-għajnuna għandha tingħata b'mod li 
ma jikkompromettix ir-responsabilitajiet 
tal-awtoritajiet kompetenti u li tħares l-
indipendenza tagħhom fl-infurzar tar-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza miksuba mill-għajnuna teknika u l-gwida għanda titqies ukoll meta jiġu 
ssupplementati l-kriterji ta' valutazzjoni tar-riskju.

Emenda 124
Julie Girling

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 5 – paragrafu 3 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3a. Stati Membri individwali 
m'għandhomx jitwaqqfu, fir-rigward tal-
aċċess għas-suq tal-injam u l-prodotti tal-
injam, milli jistabbilixxu rekwiżiti aktar 
stretti għall-qtugħ u l-oriġini tal-injam 
minn dawk stipulati f’dan ir-Regolament, 
inklużi rekwiżiti li jipprevedu l-
immaniġġjar sostenibbli tal-foresti, il-
protezzjoni tal-ambjent, il-konservazzjoni 
tal-bijodiversità u l-ekosistemi, il-ħarsien 
tal-komunitajiet lokali u l-ħabitats 
tagħhom, il-protezzjoni tal-komunitajiet li 
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jiddependu mill-foresti, u r-rispett tad-
drittijiet tal-popli indiġeni u tad-drittijiet 
tal-bniedem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda terġa' ddaħħal l-emendi tal-ewwel qari tal-Parlament sabiex l-Istati Membri jkunu 
jistgħu jadottaw rekwiżiti nazzjonali aktar stretti meta jkun xieraq.

Emenda 125
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 5 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 5a
It-tikkettar

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li sa 
...* l-injam kollu u l-prodotti tal-injam 
kollha li jitqiegħdu fis-suq ikunu 
ttikkettati, kif jixraq, bl-informazzjoni 
speċifikata fl-Artikolu 4(2a)(i) u (ii).
Il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz ta’ 
atti delegati, regoli dettaljati sabiex ikun 
garantit l-iffunzjonar effikaċi tas-sistema 
ta’ tikkettar. Għall-atti delegati 
msemmijin f'dan il-paragrafu għandhom 
japplikaw il-proċeduri stabbiliti fl-Artikoli 
13, 14 u 15.
* ĠU: sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu "tqegħid għad-dispożizzjoni fis-suq intern", li ġie ssuġġerit mir-Rapporteur 
(Emenda 35) huwa wiesa' wisq u jimplika inċertezza legali. It-terminu "tqegħid fis-suq" huwa 
definit u applikat fl-acquis communautaire, filwaqt li "tqegħid għad-dispożizzjoni" mhuwiex. 
"Tqegħid għad-dispożizjoni" jista' jfisser l-operaturi kollha fil-katina ta' kustodja mill-bidwi 
żgħir sal-bejjiegħ tal-għamara lokali.
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Emenda 126
Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 5 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 5 a
L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
partijiet interessati fis-suq jittikkettaw 
injam li ġie prodott legalment u b'mod 
sostenibbli, fuq bażi volontarja biss, u li 
jadottaw għal dak l-għan regoli għaż-żona 
tagħhom biex ikunu esklużi l-abbuż jew 
il-falsifikazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri inklużi fir-Regolament jipprovdu garanzija biżżejjed li l-injam li ġie prodott 
legalment u b'mod sostenibbli biss jitqiegħed fis-suq fl-UE. Konsegwentement mhuwiex 
meħtieġ tikkettar addizzjonali, li jkun ifisser sforz u burokrazija mhux meħtieġa għall-partijiet 
interessati fis-suq. Jekk xi Stati Membri jkunu jridu jużaw dan l-istrument għal raġunijiet ta' 
kummerċjalizzazzjoni, għandhom jitħallew jużawh fuq bażi volontarja. 

Emenda 127
Judith A. Merkies

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

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

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar l-
awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti 
responsabbli għall-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament. Dawk l-awtoritajiet 
għandhom jingħataw biżżejjed setgħat 
biex jinfurzaw dan ir-Regolament billi 
jimmonitorjaw l-applikazzjoni tiegħu, 
jinvestigaw allegazzjonijiet ta' ksur 
b'koperazzjoni mal-awtoritajiet tad-
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dwana, u jirrapportaw ir-reati lill-awtorità 
ta' prosekuzzjoni fil-ħin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal it-test tal-ewwel qari tal-PE. L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom 
sehem kruċjali fl-iżgurar ta' implimentazzjoni effikaċi u bir-reqqa tar-Regolament. Għalhekk 
huwa essenzjali li jingħataw is-setgħat meħtieġa iżda wkoll perjodu ta' żmien ċar biex ikunu 
jistgħu jippreparaw sew għall-implimentazzjoni tar-Regolament.

Emenda 128
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Dawn l-awtoritajiet għandhom jingħataw 
biżżejjed setgħat biex jinfurzaw dan ir-
Regolament billi jimmonitorjaw l-
applikazzjoni tiegħu, jinvestigaw 
allegazzjonijiet ta' ksur b'koperazzjoni 
mal-awtoritajiet tad-dwana, u 
jirrapportaw ir-reati lill-awtorità ta' 
prosekuzzjoni fil-ħin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 63 tal-ewwel qari.

Emenda 129
Gerben-Jan Gerbrandy

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 7 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Organizzazzjoni ta' monitoraġġ għandha 1. Organizzazzjoni ta' monitoraġġ għandha:
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teżerċita l-funzjonijiet li ġejjin:
(a) iżżomm u tevalwa regolarment sistema 
ta' diliġenza dovuta f'konformità mal-
Artikolu 5 u tagħti d-dritt lill-operaturi biex 
jużawha;

(a) iżżomm u tevalwa regolarment sistema 
ta' diliġenza dovuta f'konformità mal-
Artikolu 5 u tagħti d-dritt lill-operaturi biex 
jużawha;

(b) tivverifika l-użu korrett tas-sistema 
tagħha ta' diliġenza dovuta minn dawk l-
operaturi; 

(b) tivverifika l-użu korrett tas-sistema 
tagħha ta' diliġenza dovuta minn dawk l-
operaturi;

(c) tieħu miżuri adatti fil-każ fejn operatur 
jonqos milli juża korrettament is-sistema 
tagħha ta' diliġenza dovuta, inkluża n-
notifika tal-awtoritajiet kompetenti fil-każ 
ta' nuqqas serju jew ripetut mill-operatur.

(c) tieħu miżuri adatti fil-każ fejn operatur 
jonqos milli juża korrettament is-sistema 
tagħha ta' diliġenza dovuta, inkluża n-
notifika tal-awtoritajiet kompetenti fil-każ 
ta' nuqqas mill-operatur.

Or. en

Emenda 130
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b) tivverifika l-użu korrett tas-sistema
tagħha ta' diliġenza dovuta minn dawk l-
operaturi;

(b) ikollha fis-seħħ mekkaniżmu ta' 
monitoraġġ biex jiġi żgurat l-użu tas-
sistemi ta' diliġenza dovuta mill-operaturi 
li tkun iċċertifikat li qed jużaw is-sistema 
ta' diliġenza dovuta tagħha;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kliem oriġinali tal-Kummissjoni u tal-emenda 51 tal-ewwel qari.
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Emenda 131
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) tieħu miżuri adatti fil-każ fejn operatur 
jonqos milli juża korrettament is-sistema
tagħha ta' diliġenza dovuta, inkluża n-
notifika tal-awtoritajiet kompetenti fil-każ 
ta' nuqqas serju jew ripetut mill-operatur.

(c) tieħu miżuri dixxiplinarji xierqa kontra 
kull operatur iċċertifikat li ma 
jikkonformax mas-sistema tagħha ta' 
diliġenza dovuta; il-miżuri dixxiplinarji 
għandhom jinkludu r-rappurtar tal-
kwistjoni lill-awtoritatà kompetenti 
nazzjonali rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kliem oriġinali tal-Kummissjoni u tal-emenda 51 tal-ewwel qari.

Emenda 132
Paolo Bartolozzi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) twettaq il-funzjonijiet tagħha 
b'manjiera li tevita kwalunkwe konflitt 
tal-interess.

imħassar

Or. en

Emenda 133
Judith A. Merkies

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 7 – paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 4. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
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iwettqu kontrolli f'intervalli regolari biex 
jivverifikaw li l-organizzazzjonijiet ta' 
monitoraġġ li joperaw fil-ġurisdizzjoni tal-
awtoritajiet kompetenti jkomplu 
jissodisfaw il-funzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 u jikkonformaw mar-rekwiżiti 
stabbiliti fil-paragrafu 2.

iwettqu kontrolli f'intervalli regolari, 
inklużi verifiki fil-post, skont pjan 
annwali jew abbażi ta' 
preokkupazzjonijiet issostanzjati minn 
partijiet terzi, biex jivverifikaw li l-
organizzazzjonijiet ta' monitoraġġ li 
joperaw fil-ġurisdizzjoni tal-awtoritajiet 
kompetenti jkomplu jissodisfaw il-
funzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 u 
jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fil-
paragrafu 2. Dawn il-kontrolli għandhom 
ikunu kkomunikati lill-Kummissjoni u 
analizzati minnha fuq bażi annwali. Ir-
rapporti tal-kontrolli għandhom ikunu 
disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda terġa' ddaħħal it-test tal-ewwel qari tal-PE. Biex tissaħħaħ l-effikaċja ta' din il-liġi, 
huwa essenzjali li l-kontrolli ma jsirux biss mill-uffiċċju. Biex ikunu żgurati t-trasparenza tal-
informazzjoni u l-aċċess għaliha, ir-rapporti tal-verifiki għandhom ikunu aċċessibbli għall-
pubbliku. L-awtoritajiet kompetenti għandhom sehem importanti ħafna fl-implimentazzjoni 
tar-Regolament. Għalhekk il-qafas ta' attivitajiet tagħhom għandu jkun deskritt b'mod ċar –
biex ikun żgurat ukoll li l-miżuri ta' implimentazzjoni jkunu paragunabbli fl-UE kollha.

Emenda 134
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 7 – paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu kontrolli f'intervalli regolari biex 
jivverifikaw li l-organizzazzjonijiet ta' 
monitoraġġ li joperaw fil-ġurisdizzjoni tal-
awtoritajiet kompetenti jkomplu 
jissodisfaw il-funzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 u jikkonformaw mar-rekwiżiti 
stabbiliti fil-paragrafu 2.

4. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu kontrolli, f'intervalli regolari jew 
abbażi ta' preokkupazzjonijiet 
issostanzjati minn pajjiżi terzi, biex 
jivverifikaw li l-organizzazzjonijiet ta' 
monitoraġġ li joperaw fil-ġurisdizzjoni tal-
awtoritajiet kompetenti jkomplu 
jissodisfaw il-funzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 u jikkonformaw mar-rekwiżiti 
stabbiliti fil-paragrafu 2. Ir-rapporti tal-
kontrolli għandhom ikunu disponibbli 
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għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 54 tal-ewwel qari tal-PE.

Emenda 135
Gerben-Jan Gerbrandy

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 7 – paragrafu 6

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

6. L-awtoritajiet kompetenti jew il-
Kummissjoni jistgħu jirtiraw
rikonoxximent meta l-awtorità kompetenti 
jew il-Kummissjoni tkun iddeterminat li 
organizzazzjoni ta' monitoraġġ ma 
għadhiex twettaq il-funzjonijiet stipulati 
fil-paragrafu 1 jew ir-rekwiżiti stipulati fil-
paragrafu 2. L-awtorità kompetenti jew il-
Kummissjoni tista’ tirtira biss 
rikonoxximent li tkun ħarġet hija stess.
Qabel l-irtirar ta’ rikonoxximent, il-
Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istati 
Membri konċernati. L-Istati Membri 
għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-
irtirar ta' rikonoxximent.

6. Il-Kummissjoni għandha tissospendi 
jew tirtira rikonoxximent meta l-awtorità 
kompetenti jew il-Kummissjoni tkun 
iddeterminat li organizzazzjoni ta' 
monitoraġġ ma għadhiex twettaq il-
funzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1 jew ir-
rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 2. Qabel is-
sospensjoni jew l-irtirar ta’ rikonoxximent, 
il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istati 
Membri konċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 55 tal-ewwel qari tal-PE, filwaqt li tiżdied għażla oħra – is-sospensjoni jew l-irtirar 
(skont il-gravità tar-reati u jekk kinux reċidivi) – fatt li għandu jkun konformi mar-
rikonoxximent ċentralizzat tal-organizzazzjonijiet ta' monitoraġġ.
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Emenda 136
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 9 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu kontrolli biex jivverifikaw jekk l-
operaturi humiex konformi mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5.

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu kontrolli f'intervalli raġonevoli 
adatti għall-komplessità tal-katina ta' 
forniment tal-injam u tal-prodotti tal-
injam, i.e. b'attenzjoni partikulari għall-
istadji bikrin tagħha, biex jivverifikaw 
jekk l-operaturi humiex konformi mar-
rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-effikaċja tas-sistema għandha tkun imsejsa fuq monitoraġġ strett u xieraq imwettaq minn 
kull Stat Membru kif il-prodotti jitqiegħdu fis-suq, b'attenzjoni partikulari għall-istadji bikrin 
tal-katina ta' forniment. 

Emenda 137
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 9 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu kontrolli biex jivverifikaw jekk l-
operaturi humiex konformi mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5.

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu kontrolli, ibbażati fuq analiżi tar-
riskju u f'intervalli xierqa, biex 
jivverifikaw jekk l-operaturi humiex 
konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikoli 4 u 5. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-effikaċja tas-sistema għandha tkun imsejsa fuq monitoraġġ strett u xieraq imwettaq minn 
kull Stat Membru malli l-prodotti jitqiegħdu fis-suq.
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Emenda 138
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 9 – paragrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1a. Il-kontrolli jistgħu jinkludu, inter alia:
(a) l-eżami tal-miżuri u l-proċeduri li 
jagħmlu parti mis-sistema ta' diliġenza 
dovuta;
(b) l-eżami ta’ dokumentazzjoni u rekords 
li juru t-tħaddim kif suppost tas-sistema 
ta' diliġenza dovuta;
(c) kontrolli għal għarrieda, inklużi 
kontrolli fil-post, jekk meħtieġa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-effikaċja tas-sistema għandha tkun imsejsa fuq monitoraġġ strett u xieraq imwettaq minn 
kull Stat Membru malli l-prodotti jitqiegħdu fis-suq. 

Emenda 139
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 9 – paragrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1a. Il-kontrolli jistgħu jinkludu, inter alia:
(a) l-eżami tal-miżuri u l-proċeduri li 
jagħmlu parti mis-sistema ta' diliġenza 
dovuta;
(b) l-eżami ta’ dokumentazzjoni u rekords 
li juru t-tħaddim kif suppost tas-sistema 
ta' diliġenza dovuta;
(c) kontrolli għal għarrieda, inklużi 
kontrolli fil-post, jekk meħtieġa.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-effikaċja tas-sistema għandha tkun imsejsa fuq monitoraġġ strett u xieraq imwettaq minn 
kull Stat Membru malli l-prodotti jitqiegħdu fis-suq, b'attenzjoni partikulari għall-istadji 
bikrin tal-katina ta' forniment. 

Emenda 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 9 – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. L-operaturi għandhom joffru l-għajnuna 
kollha meħtieġa biex jiffaċilitaw it-twettiq 
tal-kontrolli msemmijin fil-paragrafu 1.

2. L-operaturi għandhom joffru l-għajnuna 
kollha meħtieġa biex jiffaċilitaw it-twettiq 
tal-kontrolli msemmijin fil-paragrafu 1, 
b'mod partikolari rigward l-aċċess għall-
bini u għad-dokumentazzjoni u r-rekords.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-effikaċja tas-sistema għandha tkun imsejsa fuq monitoraġġ strett u xieraq imwettaq minn 
kull Stat Membru malli l-prodotti jitqiegħdu fis-suq, b'attenzjoni partikulari għall-istadji 
bikrin tal-katina ta' forniment.

Emenda 141
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 9 – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. L-operaturi għandhom joffru l-għajnuna 
kollha meħtieġa biex jiffaċilitaw it-twettiq 
tal-kontrolli msemmijin fil-paragrafu 1.

2. L-operaturi għandhom joffru l-għajnuna 
kollha meħtieġa biex jiffaċilitaw it-twettiq 
tal-kontrolli msemmijin fil-paragrafu 1, 
b'mod partikolari rigward l-aċċess għall-
bini u għad-dokumentazzjoni u r-rekords.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-effikaċja tas-sistema għandha tkun imsejsa fuq monitoraġġ strett u xieraq imwettaq minn 
kull Stat Membru malli l-prodotti jitqiegħdu fis-suq. 

Emenda 142
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 9 – paragrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Meta, wara l-kontrolli msemmijin fil-
paragrafu 1, jinstabu xi nuqqasijiet, l-
awtoritajiet kompetenti jistgħu joħorġu 
notifika ta' azzjonijiet ta' rimedju li jridu 
jittieħdu mill-operatur. Kull nuqqas mill-
operatur li jieħu tali azzjoni ta' rimedju 
jista' jagħti lok għal pieni f'konformità mal-
Artikolu 17.

3. Meta, wara l-kontrolli msemmijin fil-
paragrafu 1, jinstabu xi nuqqasijiet, bħall-
użu ta' sistema ta' diliġenza dovuta 
inkompleta jew ineffikaċi biex 
timminimizza r-riskju tat-tqegħid fis-suq 
ta' injam jew prodotti tal-injam maqtugħ 
illegalment, l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu joħorġu notifika ta' azzjonijiet ta' 
rimedju li jridu jittieħdu mill-operatur.   
Kull nuqqas mill-operatur li jieħu tali 
azzjoni ta' rimedju jista' jagħti lok għal 
pieni f'konformità mal-Artikolu 17.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-effikaċja tas-sistema għandha tkun imsejsa fuq monitoraġġ strett u xieraq imwettaq minn 
kull Stat Membru malli l-prodotti jitqiegħdu fis-suq, b'attenzjoni partikulari għall-istadji 
bikrin tal-katina ta' forniment. 

Emenda 143
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 9 – paragrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Meta, wara l-kontrolli msemmijin fil-
paragrafu 1, jinstabu xi nuqqasijiet, l-
awtoritajiet kompetenti jistgħu mingħajr 

3. Meta, wara l-kontrolli msemmijin fil-
paragrafu 1, jinstabu xi nuqqasijiet, bħall-
użu ta' sistema ta' diliġenza dovuta 
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ħsara għall-Artikolu 17, joħorġu notifika ta' 
azzjonijiet ta' rimedju li jridu jittieħdu mill-
operatur. Kull nuqqas mill-operatur li jieħu 
tali azzjoni ta' rimedju jista' jagħti lok għal 
pieni f'konformità mal-Artikolu 17.

inkompleta jew ineffikaċi biex 
timminimizza r-riskju tat-tqegħid fis-suq 
ta' injam jew prodotti tal-injam maqtugħ 
illegalment, l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu joħorġu notifika ta' azzjonijiet ta' 
rimedju li jridu jittieħdu mill-operatur.   
Kull nuqqas mill-operatur li jieħu tali 
azzjoni ta' rimedju jista' jagħti lok għal 
pieni f'konformità mal-Artikolu 17.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-effikaċja tas-sistema għandha tkun imsejsa fuq monitoraġġ strett u xieraq imwettaq minn 
kull Stat Membru malli l-prodotti jitqiegħdu fis-suq. 

Emenda 144
Elena Oana Antonescu

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 9 – paragrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Meta, wara l-kontrolli msemmijin fil-
paragrafu 1, jinstabu xi nuqqasijiet, l-
awtoritajiet kompetenti jistgħu mingħajr 
ħsara għall-Artikolu 17, joħorġu notifika ta' 
azzjonijiet ta' rimedju li jridu jittieħdu mill-
operatur. Kull nuqqas mill-operatur li jieħu 
tali azzjoni ta' rimedju jista' jagħti lok għal 
pieni f'konformità mal-Artikolu 17.

3. Meta, wara l-kontrolli msemmijin fil-
paragrafu 1, jinstabu xi nuqqasijiet, l-
awtoritajiet kompetenti jistgħu mingħajr 
ħsara għall-Artikolu 17, joħorġu notifika ta' 
azzjonijiet ta' rimedju li jridu jittieħdu mill-
operatur. Kull nuqqas mill-operatur li jieħu 
tali azzjoni ta' rimedju jista' jagħti lok għal 
pieni f'konformità mal-Artikolu 17. Meta l-
awtoritajiet kompetenti jkunu sabu li l-
operatur naqas milli jimplimenta sistema 
ta' diliġenza dovuta, l-organizzazzjoni ta' 
monitoraġġ responsabbli titqies li naqset 
milli twettaq il-funzjonijiet tagħha skont l-
Artikolu 7(1)(a), (b) u (c) ta' dan ir-
Regolament u, għaldaqstant, ir-
rikonoxximent tagħha jista' jkun irtirat
skont l-Artikolu 7(6).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Meta l-awtorità kompetenti ssib li operatur jonqos milli jimplimenta sistema ta' diliġenza 
dovuta, l-organizzazzjoni ta' monitoraġġ responsabbli għandha titqies ukoll li naqset milli 
tissodisfa l-obbligi tagħha skont l-Artikolu 7(a), (b) u (c).

Emenda 145
Judith A. Merkies

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 9 – paragrafu 3 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3a. Il-kontrolli jistgħu jinkludu, fost l-
oħrajn:
(a) eżami tas-sistema ta’ diliġenza dovuta, 
inklużi l-valutazzjoni tar-riskju u l-
proċeduri tal-mitigazzjoni tar-riskju;
(b) eżami ta’ dokumentazzjoni u rekords li 
juru t-tħaddim kif suppost tas-sistemi u l-
proċeduri;
(c) kontrolli għal għarrieda, inklużi 
verifiki fil-post.
Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-
mod li bih l-Istati Membri jwettqu dawn 
ir-responsabilitajiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-Istati Membri jikkoperaw u sakemm ikun possibbli jikkoordinaw l-attivitajiet 
tagħhom ta' kontroll u spezzjoni. Il-Kummissjoni għandha tgħin l-iżgurar li din il-
koperazzjoni ssir. Fl-aħħar nett, l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandha tkun 
flessibbli fir-rigward tal-mekkaniżmi li għandhom ikunu applikati u għandha tkun miftuħa 
għal teknoloġija ġdida li żżid l-eżattezza tal-kontrolli fil-ġejjieni.
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Emenda 146
Judith A. Merkies

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 9 – paragrafu 3 b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3b. Il-Kummissjoni tista’ tadotta regoli 
dwar il-frekwenza u n-natura tal-kontrolli 
msemmija fil-paragrafu 3a, sabiex tiżgura 
sorveljanza effikaċi tal-operaturi.
Għall-atti delegati msemmijin f'dan il-
paragrafu għandhom japplikaw il-
proċeduri stabbiliti fl-Artikoli 13, 14 u 15.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-Istati Membri jikkoperaw u sakemm ikun possibbli jikkoordinaw l-attivitajiet 
tagħhom ta' kontroll u spezzjoni. Il-Kummissjoni għandha tgħin l-iżgurar li din il-
koperazzjoni ssir. Fl-aħħar nett, l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandha tkun 
flessibbli fir-rigward tal-mekkaniżmi li għandhom ikunu applikati u għandha tkun miftuħa 
għal teknoloġija ġdida li żżid l-eżattezza tal-kontrolli fil-ġejjieni.

Emenda 147
Judith A. Merkies

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 9 – paragrafu 3 c (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3c. Meta jsiru disponibbli teknoloġiji 
rilevanti, l-ispetturi jistgħu jużawhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-Istati Membri jikkoperaw u sakemm ikun possibbli jikkoordinaw l-attivitajiet 
tagħhom ta' kontroll u spezzjoni. Il-Kummissjoni għandha tgħin l-iżgurar li din il-
koperazzjoni ssir. Fl-aħħar nett, l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandha tkun 
flessibbli fir-rigward tal-mekkaniżmi li għandhom ikunu applikati u għandha tkun miftuħa 
għal teknoloġija ġdida li żżid l-eżattezza tal-kontrolli fil-ġejjieni.
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Emenda 148
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 11 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jikkoperaw ma' xulxin, mal-awtoritajiet 
amministrattivi ta' pajjiżi terzi u mal-
Kummissjoni sabiex jiżguraw konformità 
ma' dan ir-Regolament.

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jikkoperaw ma' xulxin, ma' korpi oħra 
f'amministrazzjonijiet nazzjonali, mal-
awtoritajiet amministrattivi ta' pajjiżi terzi 
u mal-Kummissjoni sabiex jiżguraw 
konformità ma' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-natura multidimensjonali tal-problema tal-qtugħ illegali tirrikjedi wkoll koperazzjoni bejn 
partijiet differenti tal-amministrazzjonijiet nazzjonali. Dan l-aspett għandu jkun espliċitu fir-
Regolament.

Emenda 149
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 11 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 11a
Grupp Konsultattiv

1. Għandu jiġi stabbilit Grupp 
Konsultattiv, li jkun jikkonsisti minn 
rappreżentanti tal-partijiet interessati 
anke, fost l-oħrajn, rappreżentanti tal-
industrija bbażata fuq il-forestrija, sidien 
tal-foresti, il-kummerċ tal-injam, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi 
(NGOs) u gruppi tal-konsumaturi, 
ippresedut minn rappreżentant tal-
Kummissjoni.
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2. Rappreżentanti tal-Istati Membri u tal-
Parlament Ewropew jistgħu jipparteċipaw 
fil-laqgħat tal-Grupp Konsultattiv.
3. Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta 
lill-Grupp Konsultattiv qabel ma tieħu 
deċiżjonijiet skont dan ir-Regolament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li l-konsultazzjonijiet li ilhom għaddejjin bilateralment u informalment isiru 
uffiċjali.

Emenda 150
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 11 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 11a
Għajnuna teknika, gwida u skambju ta' 

informazzjoni
1. L-awtoritajiet kompetenti megħjuna 
mill-Kummissjoni għandhom jipprovdu 
għajnuna teknkika u għajnuna u gwida 
oħrajn lill-operaturi, filwaqt li titqies is-
sitwazzjoni ta' impriżi ta' daqs żgħir u 
medju, sabiex tkun iffaċilitata l-
konformità mar-rekwiżiti ta' dan ir-
Regolament, partikolarment b'rabta mal-
implimentazzjoni ta' sistema ta' diliġenza 
dovuta skont l-Artikolu 5.
2. L-awtoritajiet kompetenti megħjuna 
mill-Kummissjoni għandhom jiffaċilitaw 
l-iskambju ta' informazzjoni dwar l-aħjar 
prattiki rigward l-implimentazzjoni ta' 
dan ir-Regolament u għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni tal-operaturi tali 
informazzjoni, jekk jintalbu jaħmlu dan.
3. L-awtoritajiet kompetenti u l-
Kummissjoni għandhom jamministraw u 
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jxerrdu informazzjoni dwar il-qtugħ 
illegali u l-kummerċ marbut miegħu bil-
għan li jgħinu lill-operaturi fil-
valutazzjoni tar-riskju sistematiku kif 
stipulat fl-Artikolu 5(1)(b).
4. Fit-tixrid ta' tali informazzjoni, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw ir-rispett 
għall-interessi kummerċjali u għandhom 
jiggarantixxu l-kunfidenzjalità ta' kull 
dejta personali li jkollhom jew li jsiru jafu 
biha, skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u 
tal-Unjoni.
5. L-għajnuna għandha tingħata b'mod li 
ma jikkompromettix ir-responsabilitajiet 
tal-awtoritajiet kompetenti u li jħares l-
indipendenza tagħhom fl-infurzar ta' dan 
ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-approċċ jistabbilixxi qafas għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv, filwaqt li titqies is-
sitwazzjoni ta' operaturi ta' daqs żgħir u medju billi jipprovdi għajnuna teknika u jiżgura li 
tinxtered l-informazzjoni, inklużi l-aħjar prattiki.

Emenda 151
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 12 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Sabiex jittieħed kont tal-esperjenza 
miksuba fl-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, b'mod partikolari dik 
identifikata fir-rappurtar imsemmi fl-
Artikolu 18(3), u l-iżviluppi fir-rigward ta' 
karatteristiċi tekniċi, l-utenti finali u l-
proċessi ta' produzzjoni tal-injam u l-
prodotti tal-injam, il-Kummissjoni tista' 
tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 290 tat-TFUE billi temenda u 
tissupplimenta l-lista ta' injam jew prodotti 

Sabiex jittieħed kont tal-esperjenza 
miksuba fl-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, b'mod partikolari dik 
identifikata fir-rappurtar imsemmi fl-
Artikolu 18(3) u l-iskambju ta' 
informazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 
11a1, u l-iżviluppi fir-rigward ta' 
karatteristiċi tekniċi, l-utenti finali u l-
proċessi ta' produzzjoni tal-injam u l-
prodotti tal-injam, il-Kummissjoni tista' 
tadotta atti delegati f'konformità mal-
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tal-injam stabbiliti fl-Anness. Dawn l-atti 
m’ għandhomx joħolqu piż sproporzjonat 
fuq l-operaturi.  Fl-adozzjoni ta' dawn l-
atti delegati, il-Kummissjoni għandha 
taġixxi f'konformità mad-dispożizzjonijiet 
rilevanti ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 290 tat-TFUE billi temenda u 
tissupplimenta l-lista ta' injam jew prodotti 
tal-injam stabbiliti fl-Anness. Fl-adozzjoni 
ta' dawn l-atti delegati, il-Kummissjoni 
għandha taġixxi f'konformità mad-
dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-
Regolament.

_________________
1Artikolu 11a (ġdid)
1. L-awtoritajiet kompetenti megħjuna 
mill-Kummissjoni għandhom jipprovdu 
għajnuna teknika u gwida lill-operaturi, 
filwaqt li titqies is-sitwazzjoni ta' impriżi 
ta' daqs żgħir u medju, sabiex tkun 
iffaċilitata l-konformità mar-rekwiżiti ta' 
dan ir-Regolament, partikolarment 
b'rabta mal-implimentazzjoni ta' sistema 
ta' diliġenza dovuta skont l-Artikolu 5.
2. L-awtoritajiet kompetenti megħjuna 
mill-Kummissjoni għandhom jiffaċilitaw 
l-iskambju ta' informazzjoni dwar l-aħjar 
prattiki rigward l-implimentazzjoni ta' 
dan ir-Regolament u jqiegħdu għad-
dispożizzjoni, jekk jintalbu, tali 
informazzjoni lill-operaturi, b'mod 
partikulari lill-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju.
3. L-awtoritajiet kompetenti u l-
Kummissjoni għandhom jamministraw u 
jxerrdu informazzjoni dwar il-qtugħ 
illegali u l-kummerċ marbut miegħu bil-
għan li jgħinu lill-operaturi fil-
valutazzjoni tar-riskju sistematiku kif 
stipulat fl-Artikolu 5(1)(b).
4. Fit-tixrid ta' tali informazzjoni, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw ir-rispett 
għall-interessi kummerċjali u għandhom 
jiggarantixxu l-kunfidenzjalità ta' kull 
dejta personali li jkollhom jew li jsiru jafu 
biha, skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u 
Komunitarja.
5. L-għajnuna għandha tingħata b'mod li 
ma jikkompromettix ir-responsabilitajiet 
tal-awtoritajiet kompetenti u li jħares l-
indipendenza tagħhom fl-infurzar tar-
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Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 68 tal-ewwel qari tal-PE filwaqt li jitqies l-Artikolu 11a (ġdid). 

Emenda 152
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Is-setgħat ta’ adozzjoni tal-atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 5(3), 6(7) u 12 
għandhom jingħataw lill-Kummissjoni għal 
perijodu ta’ seba' snin wara d-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni 
għandha tagħmel rapport dwar is-setgħat 
delegati mhux iktar tard minn minn tliet 
xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ tliet 
snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament. Id-delegazzjoni tas-setgħat 
għandha tiġġedded awtomatikament għal 
perijodi ta’ żmien identiċi, sakemm il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
jirrevokahiex f'konformità mal-Artikolu 
14. 

1. Is-setgħat ta’ adozzjoni tal-atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 2(g), 5(3), 7(7) u 12 
għandhom jingħataw lill-Kummissjoni għal 
perijodu ta’ seba' snin wara d-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni 
għandha tagħmel rapport dwar is-setgħat 
delegati mhux iktar tard minn tliet xhur 
qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ tliet snin 
wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament. Id-delegazzjoni tas-setgħat 
għandha tiġġedded awtomatikament għal 
perijodi ta’ żmien identiċi, sakemm il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
jirrevokahiex f'konformità mal-Artikolu 
14.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-delega għandha tinkludi wkoll speċifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni applikabbli.
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Emenda 153
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 14 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 5(3), 7(7) u 12 tista' tiġi revokata 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

1. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 2(g), 5(3), 7(7) u 12 tista' tiġi 
revokata mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-delega għandha tinkludi wkoll speċifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni applikabbli.

Emenda 154
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 17

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament 
u għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex jiżguraw li jiġu 
implimentati. Il-pieni previsti għandhom 
ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. 
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
u għandhom jinnotifikawha mingħajr 
dewmien bi kwalunkwe emenda 
sussegwenti li tolqothom.

(a) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu r-regoli dwar il-pieni 
applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet 
ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
jiġu implimentati. 

(b) Il-pieni previsti għandhom ikunu 
effettivi, proporzjonati u dissważivi u 
jistgħu jinkludu, fost affarijiet oħra:
(i) multi proporzjoanli għall-ħsara 
ambjentali, il-valur tal-injam jew tal-
prodotti tal-injam konċernati u t-telf ta' 
taxxi u d-detriment ekonomiku li 
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jirriżultaw mill-ksur; il-livell tal-pieni 
għandu jkun ikkalkulat b'tali mod li jkun 
żgurat li jċaħħdu b'mod effikaċi lil min 
hu responsabbli mill-benefiċċji ekonomiċi 
li joriġinaw mill-ksur gravi tagħhom, bla 
ħsara għad-dritt leġittimu li jeżerċitaw 
professjoni; il-multi għal ksur gravi 
ripetut jiżdiedu gradwalment;
(ii) il-konfiska tal-injam u prodotti tal-
injam konċernati;
(iii) is-sospensjoni immedjata tal-
awtorizzazzjoni għall-kummerċ. 
(c) L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
u għandhom jinnotifikawha mingħajr 
dewmien bi kwalunkwe emenda 
sussegwenti li tolqothom. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M'għandu jkun hemm punti dgħajfin imkien fl-Ewropa. Ir-Regolament irid jinkludi 
dispożizzjoni għal sistema ta' pieni stretti, dissważivi u konsistenti fl-UE, skont ma huwa 
stipulat fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 dwar is-sajd illegali, li ġie adottat 
unanimament.  

Emenda 155
Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 17

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament 
u għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex jiżguraw li jiġu 
implimentati. Il-pieni previsti għandhom 
ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. 
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
u għandhom jinnotifikawha mingħajr 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament 
u għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex jiżguraw li jiġu implimentati 
minnufih. Il-pieni previsti għandhom 
ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. 
Fil-qafas tal-leġiżlazzjoni nazzjonali u l-
kompetenzi nazzjonali, il-multi, il-
konfiska tal-injam u l-irtirar tal-liċenzji 
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dewmien bi kwalunkwe emenda 
sussegwenti li tolqothom.

tal-kummerċ għas-suq intern jistgħu 
jitqiesu strumenti xierqa. Miżuri interim 
meħuda mill-awtoritajiet kompetenti jridu 
jkunu tali li jwaqqfu l-ksur ripetut. L-
Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
u għandhom jinnotifikawha mingħajr 
dewmien bi kwalunkwe emenda 
sussegwenti li tolqothom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex l-għanijiet tar-Regolament jiġu implimentati b'mod effikaċi, huwa essenzjali li r-regoli li 
jiggvernaw il-pieni jiġu implimentati minnufih. Fl-istabbiliment tal-pieni, huwa l-kompitu tal-
Istati Membri, filwaqt li jaġixxu fil-qafas tal-leġiżlazzjoni nazzjonali u l-kompetenzi 
nazzjonali (sussidjarjetà), li jiżguraw li jkunu effikaċi.

Emenda 156
Judith A. Merkies

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 18 – paragrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Sa...*, u kull sitt snin wara dan, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi, fuq il-bażi 
tar-rappurtar u l-esperjenza tal-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-
funzjonament u l-effikaċja ta' dan ir-
Regolament, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-konsegwenzi amministrattivi għall-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u fir-
rigward tal-kopertura tal-prodott. Ir-
rapporti jistgħu jkunu akkumpanjati, jekk 
meħtieġ, minn proposti leġislattivi 
adegwati.

3. Sa...*, u kull sitt snin wara dan, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi, fuq il-bażi 
tar-rappurtar u l-esperjenza tal-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-
funzjonament u l-effikaċja ta' dan ir-
Regolament fil-prevenzjoni tat-tqegħid jew 
tat-tqegħid għad-dispożizzjoni fis-suq 
intern ta' injam jew prodotti tal-injam 
maqtugħ illegalment. B'mod partikulari 
għandu jqis:

- il-konsegwenzi amministrattivi għall-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju kif ukoll 
il-kopertura tal-prodott; kif ukoll
- il-kontribut tiegħu għall-għanijiet tat-
twaqqif tad-deforestazzjoni u tad-
degradazzjoni tal-foresti u l-emissjonijiet 
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relatati tal-karbonju u tat-telf tal-
bijodiversità fid-dinja, tal-promozzjoni 
sostenibbli tat-tkabbir ekonomiku, l-
iżvilupp sostenibbli tal-bniedem u r-rispett 
għall-komunitajiet indiġeni u lokali tal-
foresti, kif ukoll l-issodisfar tal-obbligi u 
l-impenji internazzjonali tal-UE.
Ir-rapporti jistgħu jkunu akkumpanjati, 
jekk meħtieġ, minn proposti leġislattivi 
adegwati.

_____________
* Nota lill-ĠU: daħħal id-data 36+30 xahar wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

_______________
* Nota lill-ĠU: daħħal id-data 36+12 xahar wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Justification

During the review process the Commission should equally assess the negative and positive 
effects of the Regulation and address economic, social and environmental aspects in a 
balanced manner. The report of the Commission should not be limited to an assessment of the 
economic impacts and administrative consequences on SMEs and to whether certain 
categories of products should be removed from the scope of the Regulation. The analysis 
should be extended to evaluate the potential benefits of the Regulation from an economic, 
social and environmental point of view (i.e. its contribution to the objectives of stopping 
deforestation and forest degradation and related carbon emissions and biodiversity loss 
globally, promoting sustainable economic growth, sustainable human development and 
respect for indigenous and local forest communities).

Emenda 157
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 18 – paragrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Sa...*, u kull sitt snin wara dan, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi, fuq il-bażi 
tar-rappurtar u l-esperjenza tal-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-
funzjonament u l-effikaċja ta' dan ir-
Regolament, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-konsegwenzi amministrattivi għall-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u fir-

3. Sa...*, u kull sitt snin wara dan, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi, fuq il-bażi 
tar-rappurtar u l-esperjenza tal-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-
funzjonament u l-effikaċja ta' dan ir-
Regolament fil-prevenzjoni tat-tqegħid fis-
suq intern ta' injam jew prodotti tal-injam 
maqtugħ illegalment. B’mod partikulari 
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rigward tal-kopertura tal-prodott. Ir-
rapporti jistgħu jkunu akkumpanjati, jekk 
meħtieġ, minn proposti leġislattivi 
adegwati.

għandha tqis il-konsegwenzi
amministrattivi għall-intrapriżi żgħar u ta' 
daqs medju u l-kopertura tal-prodott. Ir-
rapporti jistgħu jkunu akkumpanjati, jekk 
meħtieġ, minn proposti leġislattivi 
adegwati.

_______________
* Nota lill-ĠU: daħħal id-data 36+30 xahar wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament

_______________
* Nota lill-ĠU: daħħal id-data 36+12 xahar wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu "tqegħid għad-dispożizzjoni fis-suq intern", li ġie ssuġġerit mir-Rapporteur 
(Emenda 68) huwa wiesa' wisq u jimplika inċertezza legali. It-terminu "tqegħid fis-suq" huwa 
definit u applikat fl-acquis communautaire, filwaqt li "tqegħid għad-dispożizzjoni" mhuwiex. 
"Tqegħid għad-dispożizjoni" jista' jfisser l-operaturi kollha fil-katina ta' kustodja mill-bidwi 
żgħir sal-bejjiegħ tal-għamara lokali.

Emenda 158
Kartika Tamara Liotard

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 19 – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Huwa għandu japplika minn ...*. 
Madankollu, l-Artikoli 5(2), 6(1), 7(7) u 
7(8) għandhom japplikaw mid-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Huwa għandu japplika minn ...*. 
Madankollu, l-Artikoli 3(1), 6(1), 7(7) u 
7(8) għandhom japplikaw mid-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

____________
* Nota lill-ĠU: Daħħal id-data 30 xahar wara d-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

______________
* Nota lill-ĠU: Daħħal id-data 12-il xahar wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Justification

According the Commission, it will take approximately 18 months to adopt delegated acts for 
implementation of the due-diligence system. It is not unreasonable to require those delegated 
acts to be adopted sooner, within a period of 12 months, to provide guidance to the operators 
and to entities candidate to become monitoring organisations. This is particularly reasonable 
given the additional time the regulation is under legislative consideration. Knowing that the 
accreditation of monitoring organisations will take another six months after the publication of 
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the implementing measures, the application of the regulation will only be fully effective 18 
months after its entry into force. The overriding prohibition (article 3(1)), however, should 
have more immediate application since it is not dependent on delegated acts.

Emenda 159
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness – inċiż 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

- 4404 Injam għaċ-ċrieki; arbli 
maqsumin; puntali, pali u bsaten tal-
injam, bil-ponta iżda mhux isserrati mit-
tul; bsaten tal-injam, mirqumin raff iżda 
mhux inturnati, milwijin jew maħdumin 
mod ieħor, tajbin għall-manifattura tal-
bsaten tal-mixi, umbrelel, manek tal-
għodod jew bħalhom; injam f'laqx u 
bħalu;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament, sakemm ikun possibbli, għandu japplika għall-prodotti kollha tal-injam. Kull 
ommissjoni hija lakuna potenzjali u għajn ta' inugwaljanzi fis-settur.

Emenda 160
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness – inċiż 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

- 4404 Injam għaċ-ċrieki; arbli 
maqsumin; puntali, pali u bsaten tal-
injam, bil-ponta iżda mhux isserrati mit-
tul; bsaten tal-injam, mirqumin raff iżda 
mhux inturnati, milwijin jew maħdumin 
mod ieħor, tajbin għall-manifattura tal-
bsaten tal-mixi, umbrelel, manek tal-
għodod jew bħalhom; injam f'laqx u 
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bħalu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu japplika għall-ikbar numru possibbli ta' kategoriji ta' prodotti tal-
injam sabiex ma jinħolqux lakuni u kompetizzjoni inġusta. Kodifikazzjoni ssegwi n-
Nomenklatura Magħquda bħall-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87.

Emenda 161
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness – inċiż 2 b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

- 4405 00 00 Ċana rqiqa; trab tal-injam;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament, sakemm ikun possibbli, għandu japplika għall-prodotti kollha tal-injam. Kull 
ommissjoni hija lakuna potenzjali u għajn ta' inugwaljanzi fis-settur.

Emenda 162
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness – inċiż 2 b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

- 4405 00 00 Ċana rqiqa; trab tal-injam;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu japplika għall-ikbar numru possibbli ta' kategoriji ta' prodotti tal-
injam sabiex ma jinħolqux lakuni u kompetizzjoni inġusta. Kodifikazzjoni ssegwi n-
Nomenklatura Magħquda bħall-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87.
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Emenda 163
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness – inċiż 13 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

- 4417 00 00 Għodod, il-partijiet prinċipali 
ta’ għodod, manek ta’ għodod, xkupi jew 
xkupilji proprja u l-manek tagħhom, ta’ 
injam; forom ta’ bwiez jew żraben, ta’ 
injam;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament, sakemm ikun possibbli, għandu japplika għall-prodotti kollha tal-injam. Kull 
ommissjoni hija lakuna potenzjali u għajn ta' inugwaljanzi fis-settur.

Emenda 164
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness – inċiż 13 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

- 4417 00 00 Għodod,il-partijiet prinċipali 
ta’ għodod, manek ta’ għodod, xkupi jew 
xkupilji proprja u l-manek tagħhom, ta’ 
injam; forom ta’ bwiez jew żraben, ta’ 
injam;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu japplika għall-ikbar numru possibbli ta' kategoriji ta' prodotti tal-
injam sabiex ma jinħolqux lakuni u kompetizzjoni inġusta. Kodifikazzjoni ssegwi n-
Nomenklatura Magħquda bħall-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87.
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Emenda 165
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness – inċiż 14 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

- 4419 00 Oġġetti tal-mejda u tal-kċina, 
tal-injam;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament, sakemm ikun possibbli, għandu japplika għall-prodotti kollha tal-injam. Kull 
ommissjoni hija lakuna potenzjali u għajn ta' inugwaljanzi fis-settur.

Emenda 166
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness – inċiż 14 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

- 4419 00 Oġġetti tal-mejda u tal-kċina, 
tal-injam;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu japplika għall-ikbar numru possibbli ta' kategoriji ta' prodotti tal-
injam sabiex ma jinħolqux lakuni u kompetizzjoni inġusta. Kodifikazzjoni ssegwi n-
Nomenklatura Magħquda bħall-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87.
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Emenda 167
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness – inċiż 14 b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

- 4420 Intarsjar fl-injam u injam 
intarsjat; kaxxetti u kaxxi għal ġojjelli u 
pożati, u oġġetti bħalhom, ta’ injam; 
statwetti u ornamenti oħrajn, ta’ injam; 
oġġetti tal-injam tal-għamara li ma 
jaqgħux taħt il-Kapitolu 94;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament, sakemm ikun possibbli, għandu japplika għall-prodotti kollha tal-injam. Kull 
ommissjoni hija lakuna potenzjali u għajn ta' inugwaljanzi fis-settur.

Emenda 168
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness – inċiż 14 b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

- 4420 Intarsjar fl-injam u injam 
intarsjat; kaxxetti u kaxxi għal ġojjelli u 
pożati, u oġġetti bħalhom, ta’ injam; 
statwetti u ornamenti oħrajn, ta’ injam; 
oġġetti tal-injam tal-għamara li ma 
jaqgħux taħt il-Kapitolu 94;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu japplika għall-ikbar numru possibbli ta' kategoriji ta' prodotti tal-
injam sabiex ma jinħolqux lakuni u kompetizzjoni inġusta. Kodifikazzjoni ssegwi n-
Nomenklatura Magħquda bħall-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87.
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Emenda 169
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness – inċiż 14 c (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

- 4421 Oġġetti oħra tal-injam (spallieri, 
eċċ.);

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament, sakemm ikun possibbli, għandu japplika għall-prodotti kollha tal-injam. Kull 
ommissjoni hija lakuna potenzjali u għajn ta' inugwaljanzi fis-settur.

Emenda 170
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness – inċiż 14 c (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

- 4421 Oġġetti oħra tal-injam (spallieri u 
oħrajn);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu japplika għall-ikbar numru possibbli ta' kategoriji ta' prodotti tal-
injam sabiex ma jinħolqux lakuni u kompetizzjoni inġusta. Kodifikazzjoni ssegwi n-
Nomenklatura Magħquda bħall-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87.

Emenda 171
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness – inċiż 15

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

- Polpa u karta tal-Kapitoli 47 u 48 tan- - Polpa u karta tal-Kapitoli 47, 48 u 49 tan-
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Nomenklatura Magħquda, għajr għal 
prodotti li għandhom bażi ta' bambù u 
rkuprati (rimi u skart); 

Nomenklatura Magħquda, għajr għal 
prodotti li għandhom bażi ta' bambù u 
prodotti rkuprati (rimi u skart); 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament, sakemm ikun possibbli, għandu japplika għall-prodotti kollha tal-injam. Kull 
ommissjoni hija lakuna potenzjali u għajn ta' inugwaljanzi fis-settur.

Emenda 172
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness – inċiż 16

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

- Għamara tal-injam 9403 30, 9403 40, 
9403 50 00, 9403 60 u 9403 90 30; 

- Għamara tal-injam 9401 61 00, 9401 69 
00, 9401 90 30, 9403 30, 9403 40, 9403 50 
00, 9403 60 u 9403 90 30; 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament, sakemm ikun possibbli, għandu japplika għall-prodotti kollha tal-injam. Kull 
ommissjoni hija lakuna potenzjali u għajn ta' inugwaljanzi fis-settur.

Emenda 173
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness – inċiż 16

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

- Għamara tal-injam 9403 30, 9403 40, 
9403 50 00, 9403 60 u 9403 90 30;

- Għamara tal-injam 9401 61 00, 9401 69 
00, 9401 90 30, 9403 30, 9403 40, 9403 50 
00, 9403 60 u 9403 90 30;

Or. en



AM\814446MT.doc 69/69 PE440.145v02-00

MT

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu japplika għall-ikbar numru possibbli ta' kategoriji ta' prodotti tal-
injam sabiex ma jinħolqux lakuni u kompetizzjoni inġusta. Kodifikazzjoni ssegwi n-
Nomenklatura Magħquda bħall-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87.


