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Emenda 9
Juozas Imbrasas

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

(2) Il-Kumitat Permanenti għall-Prekursuri, 
stabbilit mill-Kummissjoni fl-2008, 
identifika diversi prekursuri tal-isplussivi li 
huma suxxettibbli li jiġu użati sabiex 
jitwettqu attakki terroristiċi u rrakkomanda 
azzjoni adattata fuq il-livell tal-Unjoni.

(2) Il-Kumitat Permanenti għall-Prekursuri, 
stabbilit mill-Kummissjoni fl-2008, 
identifika diversi prekursuri tal-isplussivi li 
huma suxxettibbli li jiġu użati sabiex 
jitwettqu attakki terroristiċi u atti kriminali 
oħra u rrakkomanda azzjoni adattata fuq il-
livell tal-Unjoni.

Or. lt

Emenda 10
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

(2a) Il-Pjan ta’ Azzjoni tal-2010 dwar it-
Tisħiħ tas-Sigurtà Kimika, Bijoloġika, 
Radjoloġika u Nukleari (CBRN) fl-Unjoni 
Ewropea jipprevedi l-fatturi li jiffurmaw 
il-bażi li fuqha għandhom japplikaw il-
prinċipji tas-solidarjetà u tal-
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u 
jipprevedi modi kif tali koordinazzjoni 
għandha sseħħ, mil-lat prattiku, rigward 
is-sustanzi kollha kimiċi, bijoloġiċi, 
radjoloġiċi u nukleari. Għalhekk, jeħtieġ 
li r-Regolament preżenti jkun konformi 
mat-taqsima tas-sustanzi kimiċi ta' dak il-
Pjan ta' Azzjoni.

Or. en
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Emenda 11
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

(5) Peress li kull modifika ta’ Direttiva u l-
Annessi tagħha tkun teħtieġ miżuri 
nazzjonali ta’ traspożizzjoni f’27 Stat 
Membru u l-operaturi ekonomiċi kollha 
jkunu soġġetti għall-istess regoli, huwa 
iktar xieraq li jintuża Regolament bħala l-
istrument legali biex jirregola t-tqegħid fis-
suq u l-użu tal-prekursuri tal-isplussivi.

(5) Peress li kull modifika ta’ Direttiva u l-
Annessi tagħha tkun teħtieġ miżuri 
nazzjonali ta’ traspożizzjoni f’27 Stat 
Membru u l-operaturi ekonomiċi kollha 
jkunu soġġetti għall-istess regoli, huwa 
iktar xieraq li jintuża Regolament bħala l-
istrument legali biex jirregola t-
tranżazzjonijiet li jirrigwardaw il-
prekursuri tal-isplussivi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mhijiex kwistjoni ta’ regolamentar tal-utilizzazzjoni tal-prekursuri tal-isplussivi imma tat-
tranżazzjonijiet ta’ dawn il-prekursuri.

Emenda 12
Jan Mulder, Ana Gomes

Proposta għal regolament
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

(5a) L-iskema tal-għoti ta’ liċenzji u l-
obbligu tar-rappurtar ta’ tranżazzjonijiet 
suspettużi għandhom jippermettu lill-
operaturi ekonomiċi jkomplu jinnegozjaw 
fil-prekursuri kollha, u b’hekk jillimitaw 
l-impatt fuq il-libertà li wieħed imexxi 
negozju.

Or. en

Emenda 13
Véronique Mathieu
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Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

(6) L-affidabilità u l-potenzja ta’ splussivi 
home-made għandhom jitnaqqsu billi jiġu 
stabbiliti limiti tal-konċentrazzjoni ta' 
ċerti sustanzi. Il-membri tal-pubbliku 
ġenerali għandhom ikunu jistgħu jużaw 
biss dawk is-sustanzi bil–
konċentrazzjonijiet li jaqbżu l-limiti 
speċifikati meta jkollhom liċenzja biex 
jagħmlu dan. Dawn is-sustanzi għandhom 
jiġu pprovduti biss lid-detenturi ta’ din il-
liċenzja.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il est proposé d’instaurer une réglementation sans délivrance de licence.Le système de 
licence est en effet peu adapté en pratique. Les contraintes, en termes de délais d’attente pour 
obtenir l’autorisation, pour des produits dont il est fait application dans la vie quotidienne 
seraient extrêmement lourdes pour les citoyens. Sans mentionner celles pesant sur 
l’administration des Etats membres et inhérentes à la mise en place d’un tel système.La 
création d’un système européen de prévention et de contrôle plus souple qui ferait obligation 
aux acheteurs des produits listés de justifier auprès des vendeurs de leur identité et de 
déclarer l’usage légitime qu’ils souhaitent faire du produit apparait préférable.Il est 
également proposé, afin de sécuriser toute la chaîne d’approvisionnement, que le champ 
d’application du projet de règlement ne se limite pas au seul grand public mais soit étendu à 
toutes transactions de précurseurs d’explosifs, y compris celles effectuées par les 
professionnels. Dans cette perspective, ce considérant n’a pas lieu d’être.

Emenda 14
Jan Mulder, Ana Gomes

Proposta għal regolament
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

(6a) Ir-restrizzjoni fuq il-bejgħ ta’ dawk 
is-sustanzi kimiċi li jaqbżu l-limiti tal-
konċentrazzjonijiet lill-utenti li jistgħu 
jagħtu prova li għandhom ħtieġa leġittima 
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li jużaw is-sustanza kimika għandha 
tipprovdi sigurtà ogħla fl-ikkummerċjar u 
l-użu tal-prekursuri tal-isplussivi.

Or. en

Emenda 15
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

(7) Peress li jkun sproporzjonat li jiġi 
pprojbit l-użu ta’ prekursuri tal-isplussivi 
f’attivitajiet professjonali, il-miżuri 
relatati mal-importazzjoni, it-tqegħid fis-
suq u l-użu ta’ dawn il-prekursuri tal-
isplussivi għandhom japplikaw biss għall-
pubbliku ġenerali.

(7) Peress li jkun sproporzjonat li jiġu 
pprojbiti t-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ 
prekursuri tal-isplussivi, iridu jittieħdu 
miżuri biex tissaħħaħ is-sikurezza tal-
katina tal-provvista tagħhom kollha 
kemm hi. Miżuri li jkunu applikabbli biss 
għall-utenti aħħarija ta’ dawn is-sustanzi 
ma jistgħux jippermettu li jintlaħqu 
għalkollox l-objettivi tar-Regolament 
preżenti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

La restriction du champ d’application au grand public n’apparaît pas justifiée au regard de 
l’objectif poursuivi. Il suffirait par exemple à une organisation terroriste de se déclarer au 
registre du commerce et des sociétés d'un Etat membre quelconque pour se voir reconnaître 
le statut de professionnel et acquérir ainsi, sans contrôle, n’importe quel produit listé. En 
outre, l’article 3 définit le « membre du grand public » comme « toute personne physique ». 
Ainsi, une association, personne morale, qui pourrait avoir un usage légitime d’un produit 
listé serait actuellement exclue du champ du projet de règlement. Or la création d’une 
association, comme l’obtention de certains statuts de professionnel s’effectue assez 
simplement et rapidement en Europe où la tendance est forte à la simplification des formalités 
administratives. C’est pourquoi il convient d’étendre le champ d’application du règlement à 
tous, particuliers membres du grand public et professionnels, personnes physiques et morales. 
Une telle modification est indispensable pour mieux sécuriser toute la chaîne de 
commercialisation des produits dangereux listés.



AM\873814MT.doc 7/49 PE469.861v01-00

MT

Emenda 16
Juozas Imbrasas

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

(8) Il-limiti tal-konċentrazzjoni fuq il-
hexamine f’pilloli tal-karburant 
teknikament mhumiex fattibbli. Għandhom 
jiġu adottati miżuri sabiex jiffaċilitaw ir-
rappurtar ta’ tranżazzjonijiet suspettużi fl-
istadju tal-bejgħ bl-imnut għal pilloli tal-
karburant tal-hexamine u prekursuri oħra li 
m’għandhomx alternattivi siguri u adattati.

(8) Il-limiti tal-konċentrazzjoni fuq il-
hexamine f’pilloli tal-karburant 
teknikament mhumiex fattibbli. Għandhom 
jiġu adottati miżuri sabiex jiffaċilitaw ir-
rappurtar tas-serq jew ta’ tranżazzjonijiet 
suspettużi fl-istadju tal-bejgħ bl-imnut għal 
pilloli tal-karburant tal-hexamine u 
prekursuri oħra li m’għandhomx 
alternattivi siguri u adattati.

Or. lt

Emenda 17
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

(10) Għall-finijiet ta’ simplifikazzjoni, 
dispożizzjonijiet eżistenti relatati man-
nitrat tal-ammonja għandhom jiġu inklużi 
f’dan ir-Regolament u l-paragrafi 2 u 3 
tal-entratura 58 għall-Anness XVII tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-
Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ 
Sustanzi Kimiċi (REACH) għandhom 
jitħassru.

imħassar

Or. fr

Justification

Emenda ta’ koordinazzjoni mar-Regolament REACH.
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Emenda 18
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

(11) Dan ir-Regolament jirrekjedi l-
ipproċessar ta’ dejta personali u d-
distribuzzjoni ulterjuri tagħha lil terzi 
persuni f’każ ta’ tranżazzjonijiet suspettużi. 
Dan l-ipproċessar jimplika interferenza 
serja mad-drittijiet fundamenti għall-ħajja 
privata u d-dritt għall-protezzjoni tad-dejta 
personali. Id-Direttiva 95/46/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ 
Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali u dwar il-moviment liberu 
ta’ dik id-dejta tirregola l-ipproċessar ta’ 
dejta personali mwettaq fil-qafas ta’ dan ir-
Regolament. Skont dan għandu jiġi żgurat 
li d-dritt fundamentali għall-protezzjoni 
tad-dejta personali ta’ individwi li d-data 
personali tagħhom hija pproċessata fl-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan 
ir-Regolament hija protetta kif għandu 
jkun, b’mod partikolari l-ipproċessar ta’ 
data personali li l-għoti ta’ liċenzji u r-
rappurtar ta’ tranżazzjonijiet kkunsidrati
suspettużi għandhom jinvolvu.

(11) Dan ir-Regolament jirrekjedi l-
ipproċessar ta’ dejta personali u d-
distribuzzjoni ulterjuri tagħha lil terzi 
persuni f’każ ta’ tranżazzjonijiet suspettużi. 
Dan l-ipproċessar jimplika interferenza 
serja mad-drittijiet fundamenti għall-ħajja 
privata u d-dritt għall-protezzjoni tad-dejta 
personali. Id-Direttiva 95/46/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ 
Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali u dwar il-moviment liberu 
ta’ dik id-dejta tirregola l-ipproċessar ta’ 
dejta personali mwettaq fil-qafas ta’ dan ir-
Regolament. Skont dan għandu jiġi żgurat 
li d-dritt fundamentali għall-protezzjoni 
tad-dejta personali ta’ individwi li d-data 
personali tagħhom hija pproċessata fl-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan 
ir-Regolament hija protetta kif għandu 
jkun, b’mod partikolari l-ipproċessar ta’ 
data personali li r-reġistrar tat-
tranżazzjonijiet u r-rappurtar ta’ 
tranżazzjonijiet ikkunsidrati suspettużi 
għandhom jinvolvu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sostituzzjoni tas-sistema tal-ħruġ ta’ liċenzja b'sistema ta' reġistrar ta' kull tranżazzjoni ta' 
prekursuri tal-isplussivi.

Emenda 19
Véronique Mathieu
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Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

(13) Għalhekk, il-Kummissjoni għandu 
jkollha l-poter li tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għall-
iskop tal-emendar tal-Annessi ta’ dan ir-
Regolament.

(13) Sabiex jiġu akkomodati l-iżviluppi 
osservati fl-użu ħażin ta’ sustanzi kimiċi 
bħala prekursuri tal-isplussivi, jew fuq il-
bażi ta’ riċerka u ttestjar, il-Kummissjoni
għandha tingħata l-poter li tadotta atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea f’dak li 
għandu x’jaqsam mal-emendi tal-Anness
ta’ dan ir-Regolament. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-
livell tal-esperti.  Il-Kummissjoni, meta 
tkun qed tħejji u tfassal l-atti delegati, 
għandha tiżgura t-trażmissjoni 
simultanja, f’waqtha u b’mod xierqa, tad-
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Applikazzjoni tal-Qbil Komuni bejn it-tliet istituzzjonijiet rigward il-modalitajiet prattiċi ta’ 
utilizzazzjoni tal-atti delegati. Barra minn hekk, fil-perspettiva li tiġi stabbilita lista unika ta’ 
sustanzi kimiċi, jeħtieġ li jkun hemm anness wieħed biss.

Emenda 20
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

(14) Peress li l-għan ta’ dan ir-Regolament, 
jiġifieri l-limitu fuq l-aċċess tal-pubbliku 
ġenerali għal kimiki li jistgħu jiġu użati
sabiex isiru splussivi home-made, ma jistax 
jiġi miksub b’mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri u jista’ għalhekk, minħabba l-

(14) Peress li l-għan ta’ dan ir-Regolament, 
jiġifieri s-sorveljanza tat-tranżazzjonijiet li 
jirrigwardaw is-sustanzi kimiki li jistgħu 
jiġu utilizzati sabiex isiru splussivi home-
made bil-għan li jiġi evitat li jiġu utilizzati 
ħażin, ma jistax jiġi miksub b’mod 
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iskala tal-azzjoni, jinkiseb aħjar fuq livell 
tal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea 
tista’ tadotta miżuri skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak li hu neċessarju 
sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

suffiċjenti mill-Istati Membri u jista’
għalhekk, minħabba l-iskala tal-azzjoni, 
jinkiseb aħjar fuq livell tal-Unjoni 
Ewropea, l-Unjoni Ewropea tista’ tadotta 
miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà. 
Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, dan 
ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak 
li hu neċessarju sabiex jinkisbu dawk l-
għanijiet.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jekk l-implimentazzjoni tar-Regolament preżenti jista’ jkollha bħala riżultat tnaqqis tal-
utilizzazzjonijiet mhux indispensabbli tas-sustanzi elenkati fl-anness mill-pubbliku ġenerali, 
b’daqshekk l-għan tiegħu mhuwiex “il-limitu” tal-aċċess, peress li l-utilizzazzjoni ta' dawn is-
sustanzi hija waħda komuni.   Għall-kuntrarju, hija kwistjoni ta’ kontoll tal-bejgħ u 
konsegwentement  ta’ sorveljanza tat-tranżazzjonijiet li jirrigwardaw dawn is-sustanzi.

Emenda 21
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 1 

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
armonizzati li jikkonċernaw it-tqegħid 
għad-disponibilità fis-suq ta’ sustanzi jew 
taħlitiet li jistgħu jiġu użati ħażin għall-
manifattura illeċita tal-isplussivi, sabiex 
jillimitaw id-disponibilità tagħhom għall-
pubbliku ġenerali.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
armonizzati li jikkonċernaw it-tqegħid 
għad-disponibilità kif ukoll il-kontroll u s-
sorveljanza tat-tranżazzjonijiet ta’ sustanzi 
jew taħlitiet li jistgħu jiġu użati ħażin 
għall-manifattura illeċita tal-isplussivi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament għandu s-setgħa li jiġi applikata għat-tranżazzjonijiet kollha (tal-pubbliku 
ġenerali u professjonali).

Emenda 22
Véronique Mathieu
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

1. Dan ir-Regolament japplika għas-
sustanzi mniżżla fl-Annessi u t-taħlitiet li 
jinkludu dawn is-sustanzi.

1. Dan ir-Regolament japplika għas-
sustanzi mniżżla fl-Anness u t-taħlitiet li 
jinkludu dawn is-sustanzi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta’ żewġ elenki distinti ma għandux ġustifikazzjoni xjentifika. Il-perikolożità 
tal-prodotti elenkati fl-Anness II hija rikonoxxuta imma huma mhumiex ikklassifikati fost il-
prodotti tal-ewwel anness għax ma seta’ jiġi determinat l-ebda limitu ta’ konċentrazzjoni li ’l 
isfel minnu hija stabbilita n-nonperikolożità tagħhom. B’hekk, jekk ma jistgħux jiġu pprojbiti, 
dawn il-prodotti se jkunu, ħaġa tal-iskantament, sottomessi għal sistema ġuridika inqas 
restrittiva mill-prodotti tal-Anness I.

Emenda 23
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

c) sustanzi mniżżla fl-Annessi u taħlitiet li 
fihom dawn is-sustanzi li huma użati mill-
forzi armati jew l-awtoritajiet tal-infurzar 
tal-liġi.

c) sustanzi mniżżla fl-Anness u taħlitiet li 
fihom dawn is-sustanzi li huma użati mill-
forzi armati jew l-awtoritajiet tal-infurzar 
tal-liġi.

Or. fr

Emenda 24
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

(2) ‘użu’ tfisser kwalunkwe pproċessar, 
formulazzjoni, ħażna, trattament, taħlit, 

imħassar
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produzzjoni ta’ oġġett jew kwalunkwe 
utilizzazzjoni oħra;

Or. fr

Emenda 25
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

(3) ‘membru tal-pubbliku ġenerali’ tfisser 
kwalunkwe persuna naturali li qed taġixxi 
għal finijiet li huma barra n-negozju, 
kummerċ jew professjoni tiegħu;

imħassar

Or. fr

Emenda 26
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

(4) ‘tranżazzjoni suspettuża’ tfisser 
kwalunkwe tranżazzjoni li tikkonċerna s-
sustanzi mniżżla fl-Annessi, jew taħlitiet li 
fihom dawn is-sustanzi, meta jkun hemm 
raġunijiet raġonevoli għas-suspett li s-
sustanza jew taħlita hija intiża għall-
produzzjoni ta’ splussivi home-made;

(4) 'tranżazzjoni suspettuża’ tfisser 
kwalunkwe tranżazzjoni li tikkonċerna s-
sustanzi mniżżla fl-Annessi, jew taħlitiet li 
fihom dawn is-sustanzi, meta jkun hemm 
tagħrif, suspett jew raġunijiet raġonevoli 
għas-suspett li s-sustanza jew taħlita hija 
intiża għall-fabbrikazzjoni illegali ta’ 
splussivi jew għal kwalunkwe fini illeċita 
oħra, bħalma hu t-trasferiment ta’ dawk 
is-sustanzi lil partijiet terzi; il-kuntest li 
fih tranżazzjoni titqies li hi ta' natura 
suspettuża huwa definit fil-livell tal-
Unjoni mir-Regolament preżenti;

Or. en
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Emenda 27
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

(4) ‘tranżazzjoni suspettuża’ tfisser 
kwalunkwe tranżazzjoni li tikkonċerna s-
sustanzi mniżżla fl-Annessi, jew taħlitiet li 
fihom dawn is-sustanzi, meta jkun hemm 
raġunijiet raġonevoli għas-suspett li s-
sustanza jew taħlita hija intiża għall-
produzzjoni ta’ splussivi home-made;

(4) ‘tranżazzjoni suspettuża’ tfisser 
kwalunkwe tranżazzjoni li tikkonċerna s-
sustanzi mniżżla fl-Annessi, jew taħlitiet li 
fihom dawn is-sustanzi, meta jkun hemm 
raġunijiet raġonevoli għas-suspett li s-
sustanza jew taħlita hija intiża għall-
produzzjoni ta’ splussivi home-made, 
notevolment minħabba l-kwantità, il-
konċentrazzjoni, il-kombinazzjoni u l-
frekwenza mhux tas-soltu tagħha;

Or. en

Emenda 28
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

(4) ‘tranżazzjoni suspettuża’ tfisser 
kwalunkwe tranżazzjoni li tikkonċerna s-
sustanzi mniżżla fl-Annessi, jew taħlitiet li 
fihom dawn is-sustanzi, meta jkun hemm 
raġunijiet raġonevoli għas-suspett li s-
sustanza jew taħlita hija intiża għall-
produzzjoni ta’ splussivi home-made;

(4) ‘tranżazzjoni suspettuża’ tfisser 
kwalunkwe tranżazzjoni li tikkonċerna s-
sustanzi mniżżla fl-Annessi, jew taħlitiet li 
fihom dawn is-sustanzi, meta jkun hemm 
raġunijiet raġonevoli għas-suspett, 
minħabba l-kwantità, il-konċentrazzjoni, 
il-frekwenza jew il-metodu tal-ħlas tagħha 
jew kwalunkwe ċirkostanza 
partikolarment straordinarja relatata mat-
tranżazzjoni, li s-sustanza jew taħlita hija 
intiża għall-produzzjoni ta’ splussivi home-
made; l-eżistenza ta’ tali raġunijiet 
raġonevoli għandha tiġi eżaminata bir-
reqqa fuq il-bażi ta' kull każ meħud 
għalih, filwaqt li jitqiesu għalkollox iċ-
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ċirkostanzi speċifiċi ta' kull tranżazzjoni 
separata;

Or. en

Emenda 29
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

(4) ‘tranżazzjoni suspettuża’ tfisser 
kwalunkwe tranżazzjoni li tikkonċerna s-
sustanzi mniżżla fl-Annessi, jew taħlitiet li 
fihom dawn is-sustanzi, meta jkun hemm 
raġunijiet raġonevoli għas-suspett li s-
sustanza jew taħlita hija intiża għall-
produzzjoni ta’ splussivi home-made;

(4) ‘tranżazzjoni suspettuża’ tfisser 
kwalunkwe tranżazzjoni li tikkonċerna s-
sustanzi mniżżla fl-Anness, jew taħlitiet li 
fihom dawn is-sustanzi, meta jkun hemm 
raġunijiet raġonevoli għas-suspett li s-
sustanza jew taħlita hija intiża għall-
produzzjoni ta’ splussivi home-made;

Or. fr

Emenda 30
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

(5) ‘sustanza mhux skedata’ tfisser 
kwalunkwe sustanza li, għalkemm mhux 
imniżżla fl-Annessi, hija identifikata 
bħala li ntużat għall-manifattura ta’ 
splussivi home-made;

imħassar

Or. fr

Emenda 31
Véronique Mathieu
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

(6) ‘operatur ekonomiku’ tfisser 
kwalunkwe persuna naturali jew legali jew 
entità pubblika jew grupp ta’ dawn il-
persuni u/jew entitajiet li tikkonsenja 
xogħlijiet, prodotti jew servizzi fis-suq;

(6) ‘operatur ekonomiku’ tfisser 
kwalunkwe persuna naturali jew ġuridika li
toffri prodotti jew servizzi fis-suq;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fid-definizzjoni ta’ “operatur ekonomiku”, it-termini “jew (kwalunkwe) entità pubblika jew 
grupp ta’ dawn il-persuni u/jew entitajiet li tikkonsenja xogħlijiet” huma mħassra għax 
mhemmx bżonnhom, peress li ma jirreferu għall-ebda realità jew nuqqas ta' ċarezza.

Emenda 32
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

(7) ‘bidwi’ tfisser persuna naturali jew 
legali, jew grupp ta’ persuni naturali jew 
legali, hu x’inhu l-istejtus legali mogħti lil 
dan il-grupp u l-membri tiegħu mil-liġi 
nazzjonali, li l-ażjenda tiegħu hija 
allokata fit-territorju tal-Komunità, kif 
imsemmi fl-Artikolu 52 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, u li jeżerċita attività 
agrikola;

imħassar

Or. fr

Emenda 33
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 8
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Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

(8) ‘attività agrikola’ tfisser il-
produzzjoni, trobbija jew tkabbir ta’ 
prodotti agrikoli inklużi l-ħsad, 
produzzjoni tal-ħalib, trobbija ta’ 
annimali u ż-żamma ta’ annimali għal 
skop ta’ biedja, jew iż-żamma tal-art 
f’kondizzjoni agrikola u ambjentali tajba 
kif stabbilit taħt l-Artikolu 5 tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1782/2003.

imħassar

Or. fr

Emenda 34
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

1. Is-sustanzi mniżżla fl-Anness I, jew 
taħlitiet li fihom dawk is-sustanzi, 
m’għandhomx isiru disponibbli għall-
membri tal-pubbliku ġenerali, jew ikunu 
pposseduti jew użati minnhom, ħlief jekk 
il-konċentrazzjoni tas-sustanza fil-forma 
li biha ssir disponibbli tkun iktar baxxa 
jew ekwivalenti għal-limitu stabbilit fl-
Anness I.

1. Kull operatur ekonomiku li jagħmel 
disponibbli xi sustanza msemmija fl-
Anness jew xi taħlita li fiha dik is-
sustanza għandu jirreġistra t-tranżazzjoni.

2. Minkejja l-paragrafu 1, is-sustanzi 
mniżżla fl-Anness I, jew taħlitiet li 
jinkludu dawk is-sustanzi, jistgħu jsiru 
disponibbli għall-membri tal-pubbliku 
ġenerali, u jkunu pposeduti u użati 
minnhom, sakemm il-membru tal-
pubbliku ġenerali jippreżenta liċenzja 
għall-kisba tas-sustanza, jew taħlita li 
tinkludi s-sustanza, maħruġa minn 
awtorità kompetenti ta’ Stat Membru.

2. Id-dokumenti relatati mar-
reġistrazzjoni tat-tranżazzjonijiet għandu 
jkun fihom l-informazzjoni li ġejja:
a) meta x-xerrej huwa:
i) persuna ġuridika: id-denominazzjoni 
tiegħu, in-numru ta’ identifikazzjoni 
tiegħu u l-indirizz tal-uffiċċju reġistrat 
tiegħu;
ii) persuna fiżika: il-kunjomijiet u l-
ismijiet tiegħu, id-data u l-post tat-twelid 
tiegħu u l-indirizz tiegħu;
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b) l-isem tas-sustanza jew tat-taħlita, 
inkluż il-livell ta’ konċentrazzjoni tagħha;
c) il-kwantità tas-sustanza jew tat-taħlita;
d) l-użu tas-sustanza jew tat-taħlita 
fornuta, kif iddikjarat mix-xerrej;
e) id-data meta saret it-tranżazzjoni;
f) il-firma tax-xerrej jew, meta huwa każ 
ta’ persuna ġuridika, il-firma tal-persuna 
fiżika li fl-interess tagħha u f’isimha 
tirċievi s-sustanza jew it-taħlita kif ukoll 
il-kunjomijiet u l-ismijiet tagħha.

3. Meta membru tal-pubbliku ġenerali 
jkollu l-intenzjoni li jimporta s-sustanzi 
mniżżla fl-Anness I, jew taħlitiet li fihom 
dawk is-sustanzi, fit-territorju Doganali 
tal-Unjoni Ewropea, u l-konċentrazzjoni 
tas-sustanza jew taħlita fil-forma li fiha 
hija importata hija ogħla mil-limitu 
stabbilit fl-Anness I, dik il-persuna 
għandha tippreżenta liċenzja kif imsemmi 
fil-paragrafu 2 fl-Uffiċċju doganali tad-
dħul. F’każ ta’ dubji relatati mal-
awtentiċità jew korrettezza tal-liċenzja 
maħruġa skont il-paragrafu 2 kif ukoll 
meta jkun meħtieġ parir ulterjuri, l-
awtoritajiet doganali għandhom 
jikkuntattjaw lill-awtoritajiet kompetenti 
magħżula mill-Istat Membru għall-ħruġ 
tal-liċenzji skont l-Artikolu 5.

3. Meta tkun qed issir tranżazzjoni, ix-
xerrej għandu jippreżenta lill-operatur 
ekonomiku li jkun qed ifornih bis-
sustanza jew bit-taħlita:
a) meta x-xerrej huwa persuna ġuridika: 
dokument uffiċjali li jiċċertifika l-
eżistenza ġuridika tiegħu;
b) meta x-xerrej huwa persuna fiżika: 
dokument uffiċjali li jiċċertifika l-identità 
tiegħu.

4. Minkejja l-paragrafu 1, in-nitrat tal-
ammonja u taħlitiet li fihom nitrat tal-
ammonja jistgħu jitqiegħdu għad-
disponibiltà tal-bdiewa u jkunu pposseduti 
mill-bdiewa, sabiex jintużaw bħala 
fertilizzanti f’attivitajiet agrikoli, 
f’konċentrazzjonijiet li jaqbżu l-limitu 
mniżżel fl-Anness I.

4. Persuna ġuridika li tixtri regolarment 
mingħand l-istess operatur ekonomiku xi 
sustanza msemmija fl-Anness, jew xi 
taħlita li jkun fiha dik is-sustanza, mhijiex 
soġġetta għall-obbligu previst fil-
paragrafu 3, soġġett għall-kundizzjonijiet 
li ġejjin:

a) l-operatur ekonomiku jkun forna lil din 
il-persuna ġuridika l-istess sustanza jew l-
istess taħlita mill-anqas fi tliet 
okkażjonijiet matul it-tnax-il xahar 
preċedenti;
b) ma jkun hemm xejn li jħalli lill-
operatur ekonomiku jissopponi li s-
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sustanza jew it-taħlita huma ddestinati 
għall-produzzjoni ta’ splussivi maħduma 
fid-djar (home-made);
c) l-operatur ekonomiku jkun aċċerta 
ruħu li l-kwantitajiet fornuti mhumiex 
barra mis-soltu għal din il-persuna 
ġuridika.

5. Operatur ekonomiku li jagħmel 
sustanza jew taħlita disponibbli għal 
membru liċenzjat tal-pubbliku ġenerali 
skont il-paragrafu 2 għandu jivverifika l-
liċenzja u jżomm rekord tat-tranżazzjoni.

5. Id-dokumenti relatati mar-
reġistrazzjoni tat-tranżazzjonijiet 
għandhom jintrefgħu għal perjodu ta’ 
mill-anqas [ħames snin] li jibda jgħodd 
mill-aħħar tas-sena kalendarja li matulha 
tkun saret it-tranżazzjoni. Matul dan il-
perjodu, dawn id-dokumenti għandhom 
ikunu immedjatament disponibbli għall-
iċċekkjar possibbli fuq talba tal-
awtoritajiet kompetenti.

6. Operatur ekonomiku li għandu l-
intenzjoni li jagħmel is-sustanzi mniżżla 
fl-Anness I, jew taħlitiet li fihom dawk is-
sustanzi, disponibbli għall-pubbliku 
ġenerali, meta l-konċentrazzjoni tas-
sustanza fil-forma li biha tkun imqiegħda 
għad-dispożizzjoni tkun ogħla mil-limitu 
stabbilit fl-Anness I, għandha tindika 
b’mod ċar fuq il-pakkett li x-xiri, pussess 
jew użu ta’ dik is-sustanza jew taħlita 
huwa suġġett għal liċenzja kif imsemmi 
fil-paragrafu 2.

6. Id-dokumenti relatati mar-
reġistrazzjoni tat-tranżazzjonijiet jistgħu 
jintrefgħu taħt is-sura ta’ 
riproduzzjonijiet fuq mezz viżwali jew 
kwalunkwe mezz ieħor li jista’ jżomm id-
dejta. Jeħtieġ li jiġi żgurat li d-dejta 
merfugħa b’dan il-mod:

a) tikkorrispondi għad-dokumenti kemm 
f’dik li hi forma u kemm f’dak li hu 
kontenut meta tiġi riprodotta għall-qari; u
b) tkun disponibbli immedjatament f’kull 
ħin, tkun tista’ tiġi kkonsultata f'modalità 
ta’ qari mingħajr dewmien u analizzata 
b’mezzi awtomatiċi, tul il-perjodu kollu 
previst fil-paragrafu 5.

Or. fr
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Emenda 35
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

3. Meta membru tal-pubbliku ġenerali 
jkollu l-intenzjoni li jimporta s-sustanzi 
mniżżla fl-Anness I, jew taħlitiet li fihom 
dawk is-sustanzi, fit-territorju Doganali tal-
Unjoni Ewropea, u l-konċentrazzjoni tas-
sustanza jew taħlita fil-forma li fiha hija 
importata hija ogħla mil-limitu stabbilit fl-
Anness I, dik il-persuna għandha 
tippreżenta liċenzja kif imsemmi fil-
paragrafu 2 fl-Uffiċċju doganali tad-dħul. 
F’każ ta’ dubji relatati mal-awtentiċità 
jew korrettezza tal-liċenzja maħruġa skont 
il-paragrafu 2 kif ukoll meta jkun meħtieġ 
parir ulterjuri, l-awtoritajiet doganali 
għandhom jikkuntattjaw lill-awtoritajiet 
kompetenti magħżula mill-Istat Membru 
għall-ħruġ tal-liċenzji skont l-Artikolu 5.

3. Meta membru tal-pubbliku ġenerali 
jkollu l-intenzjoni li jimporta s-sustanzi 
mniżżla fl-Anness I, jew taħlitiet li fihom 
dawk is-sustanzi, fit-territorju Doganali tal-
Unjoni Ewropea, u l-konċentrazzjoni tas-
sustanza jew taħlita fil-forma li fiha hija 
importata hija ogħla mil-limitu stabbilit fl-
Anness I, dik il-persuna għandha 
tippreżenta liċenzja kif imsemmi fil-
paragrafu 2 fl-Uffiċċju doganali tad-dħul. 
Bil-għan li jiċċekkjaw l-awtentiċità jew 
korrettezza tal-liċenzja maħruġa skont il-
paragrafu 2, l-awtoritajiet doganali 
għandhom jikkuntattjaw lill-awtoritajiet 
kompetenti magħżula mill-Istat Membru 
għall-ħruġ tal-liċenzji skont l-Artikolu 5.

Or. en

Emenda 36
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

4. Minkejja l-paragrafu 1, in-nitrat tal-
ammonja u taħlitiet li fihom nitrat tal-
ammonja jistgħu jitqiegħdu għad-
disponibiltà tal-bdiewa u jkunu pposseduti 
mill-bdiewa, sabiex jintużaw bħala 
fertilizzanti f’attivitajiet agrikoli, 
f’konċentrazzjonijiet li jaqbżu l-limitu 
mniżżel fl-Anness I.

4. Minkejja l-paragrafu 1, in-nitrat tal-
ammonja u taħlitiet li fihom nitrat tal-
ammonja jistgħu jitqiegħdu għad-
disponibiltà tal-bdiewa u jkunu pposseduti 
mill-bdiewa, sabiex jintużaw bħala 
fertilizzanti f’attivitajiet agrikoli, 
f’konċentrazzjonijiet li jaqbżu l-limitu 
mniżżel fl-Anness I. Hija, madankollu, 
f’idejn l-awtoritajiet kompetenti maħtura 
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mill-Istat Membru li jwettqu 
operazzjonijiet xierqa u regolari ta’ 
spezzjonar biex jiżguraw li l-użu tan-nitrat 
tal-ammonju min-naħa tal-bdiewa jkun 
leġittimu u li l-liċenzji tal-bdiewa ma 
jintużawx biex jostru tranżazzjonijiet 
u/jew attivitajiet illeċiti ħalli jidhru li 
huma mod ieħor.

Or. en

Emenda 37
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

4a. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
tranżazzjoni għandha titqies suspettuża 
meta, fiż-żmien meta jsir ix-xiri:
(a) membru tal-pubbliku ġenerali li jixtri 
jew li jkollu l-ħsieb li jixtri dawn is-
sustanzi ma jkunx irid jipprovdi prova tal-
identità u liċenzja;
(b) membru tal-pubbliku ġenerali li jixtri 
jew li jkollu l-ħsieb li jixtri kwantitajiet 
u/jew konċentrazzjonijiet li mhumiex tas-
solu għall-prodotti jew sustanzi speċifiċi;
(c) membru tal-pubbliku ġenerali li jixtri 
jew li jkollu l-ħsieb li jixtri 
kumbinazzjonijiet mhux tas-soltu ta’ 
dawk is-sustanzi;
(d) membru tal-pubbliku ġenerali li jixtri 
jew li jkollu l-ħsieb li jixtri dawk is-
sustanzi u li mhuwiex ċar dwar l-użu 
finali tas-sustanzi;
(e) membru tal-pubbliku ġenerali li jixtri 
jew li jkollu l-ħsieb li jixtri dawk is-
sustanzi ma jkunx jista’ juri li hu jew hi 
hija familjari mal-użu speċifiku tas-
sustanza;
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(f) membru tal-pubbliku ġenerali li jixtri 
jew li jkollu l-ħsieb li jixtri dawk is-
sustanzi jinsisti li jħalla fi flus kontanti.

Or. en

Emenda 38
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

5. Operatur ekonomiku li jagħmel sustanza 
jew taħlita disponibbli għal membru 
liċenzjat tal-pubbliku ġenerali skont il-
paragrafu 2 għandu jivverifika l-liċenzja u 
jżomm rekord tat-tranżazzjoni.

5. Operatur ekonomiku li jagħmel sustanza 
jew taħlita disponibbli għal membru 
liċenzjat tal-pubbliku ġenerali skont il-
paragrafu 2 għandu jivverifika l-liċenzja u 
jżomm rekord tat-tranżazzjoni. Jekk hemm 
raġuni għala dak li jkun għandu 
jissuspetta li nħarġu liċenzji foloz, l-
operatur ekonomiku għandu jikkuntattja 
lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru kkonċernat, filwaqt li jirrapporta 
għandhom kif jixraq u għand kwalunkwe 
awtoritajiet maħtura oħra tal-infurzar tal-
liġi. Jekk il-qagħda tibqa’ waħda mhix 
ċara, l-operatur ekonomiku għandu jkun 
marbut li jirrifjuta t-tranżazzjoni 
maħsuba. Huwa f’idejn l-industrija tal-
bejgħ bl-imnut li tiżgura li l-operaturi 
ekonomiċi li jista’ jkun li jkollhom 
jittrattaw tranżazzjonijiet ta’ prekursuri 
huma mħarrġa u mgħarrfa kif jixraq 
dwar it-theddid u li huma fil-fatt konxji 
tar-riskji involuti permezz ta’ valutazzjoni 
tar-riskji. Huwa f’idejn l-awtoritajiet 
nazzjonali maħtura li jiżguraw l-infurzar 
tat-termini ta’ dan il-paragrafu u 
possibilment li jaraw li jittieħdu passi 
legali kontra dawk l-operaturi ekonomiċi 
li ma jirrispettawx it-termini ta’ dan ir-
Regolament, li b'hekk ikunu qed jaġixxu 
b’mod laxk fir-rigward tal-karatteristiċi 
ta’ sigurtà u ta’ sikurezza tat-
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tranżazzjonijiet tal-prekursuri tal-
isplussivi.

Or. en

Emenda 39
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

5. Operatur ekonomiku li jagħmel sustanza 
jew taħlita disponibbli għal membru 
liċenzjat tal-pubbliku ġenerali skont il-
paragrafu 2 għandu jivverifika l-liċenzja u 
jżomm rekord tat-tranżazzjoni.

5. Operatur ekonomiku li jagħmel sustanza 
jew taħlita disponibbli għal membru 
liċenzjat tal-pubbliku ġenerali skont il-
paragrafu 2 għandu jivverifika l-liċenzja u 
jżomm rekord tat-tranżazzjoni. L-Istati 
Membri għandhom jipprovdu kull 
għajnuna li jista’ jkun hemm bżonn lill-
intrapriżi żgħar u medji (SMEs) biex 
jikkonformaw ma’ dawk il-ħtiġijiet ta’ 
verifika u żamma ta’ reġistri. 

Or. en

Emenda 40
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 5 

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
r-regoli għall-għoti tal-liċenzja pprovduta 
fl-Artikolu 4 (2). Meta tqis jekk tagħtix 
liċenzja jew le, l-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru għandha tikkunsidra b’mod 
partikolari l-leġittimità tal-użu maħsub 
tas-sustanza. Il-liċenzja għandha tiġi 
rifjutata jekk ikun hemm raġunijiet 
raġonevoli għad-dubji dwar il-leġittimità 

imħassar



AM\873814MT.doc 23/49 PE469.861v01-00

MT

tal-użu maħsub.
2. L-awtorità kompetenti tista’ jew 
tillimita l-validità tal-liċenzja għal perjodu 
li ma jaqbiżx tliet snin jew tista’ tobbliga 
lid-detentur tal-liċenzja biex juri, 
f’intervalli li ma jaqbżux tliet snin, li l-
kundizzjonijiet li taħthom ingħatat il-
liċenzja għadhom qed ikunu ssodisfati. Il-
liċenzja għandha ssemmi s-sustanzi 
kkonċernati.
3. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jirrikjedu li l-applikanti jħallsu miżata 
għall-applikazzjoni tagħhom għal 
liċenzja. Dawn il-miżati m’għandhomx 
jkunu iktar mill-ħlas għall-ipproċessar 
tal-applikazzjoni.
4. Il-liċenzja tista’ tiġi sospiża jew 
revokata mill-awtorità kompetenti kull 
meta jkun hemm bażi raġonevoli li wieħed 
ikollu għaliex jaħseb li l-kundizzjonijiet li 
fihom ingħatat il-liċenzja m’għadhomx 
qed jiġu ssodisfati.
5. L-appelli kontra kwalunkwe deċiżjoni 
tal-awtorità kompetenti, u kwistjonijiet li 
jikkonċernaw il-konformità mal-
kundizzjonijiet tal-liċenzji, għandhom 
jinstemgħu mill-entità adattata 
responsabbli skont il-liġi nazzjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Tneħħija tas-sistema tal-ħruġ ta’ liċenzja mill-awtoritajiet pubbliċi.

Emenda 41
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi r-
regoli għall-għoti tal-liċenzja pprovduta fl-

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi r-
regoli għall-għoti tal-liċenzja pprovduta fl-
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Artikolu 4 (2). Meta tqis jekk tagħtix 
liċenzja jew le, l-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru għandha tikkunsidra b’mod 
partikolari l-leġittimità tal-użu maħsub tas-
sustanza. Il-liċenzja għandha tiġi rifjutata 
jekk ikun hemm raġunijiet raġonevoli 
għad-dubji dwar il-leġittimità tal-użu 
maħsub.

Artikolu 4 (2), skont il-linji gwida tal-
Unjoni msemmija fil-paragrafu 1a. Meta 
tqis jekk tagħtix liċenzja jew le, l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru għandha 
tikkunsidra b’mod partikolari l-leġittimità 
tal-użu maħsub tas-sustanza. Il-liċenzja 
għandha tiġi rifjutata jekk ikun hemm 
raġunijiet raġonevoli għad-dubji dwar il-
leġittimità tal-użu maħsub.

Or. en

Emenda 42
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
linji gwida tal-Unjoni rigward il-
kundizzjonijiet li għandhom jirregolaw l-
attivitajiet tal-għoti tal-liċenzji fil-livell 
nazzjonali, wara li tikkonsulta lill-Kumitat 
Permanenti għall-Prekursuri. F’dawn il-
linji gwida, il-Kummissjoni għandha 
tispjega d-dettalji tekniċi tal-liċenzi bil-
għan li tiffaċilita r-rikonoxximent  
tagħhom minn kulħadd fl-Istati Membri 
kollha.

Or. en

Emenda 43
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

1b. Kull Stat Membru għandu joħloq jew 
jaħtar awtorità li tkun responsabbli għall-
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ħruġ ta’ liċenzji lill-pubbliku ġenerali. 
Dik l-awtorità għandha wkoll tassumi r-
responsabilità għall-implimentazzjoni tal-
Pjan ta’ Azzjoni dwar it-Titjib tas-Sigurtà 
Kimika, Bijoloġika, Radjoloġika u 
Nukleari u s-superviżjoni tiegħu.

Or. en

Emenda 44
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

4. Il-liċenzja tista’ tiġi sospiża jew revokata 
mill-awtorità kompetenti kull meta jkun 
hemm bażi raġonevoli li wieħed ikollu 
għaliex jaħseb li l-kundizzjonijiet li fihom 
ingħatat il-liċenzja m’għadhomx qed jiġu 
ssodisfati.

4. Il-liċenzja tista’ tiġi sospiża jew revokata 
mill-awtorità kompetenti kull meta jkun 
hemm bażi li wieħed ikollu għaliex jaħseb 
li l-kundizzjonijiet li fihom ingħatat il-
liċenzja m’għadhomx qed jiġu ssodisfati.

Or. en

Emenda 45
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

4a. L-awtorità tal-ħruġ tal-liċenzji 
għandha tiżgura li d-drittijiet 
fundamentali tal-individwi li jitolbu 
liċenzja, jiġifieri d-dritt li ma jiġux 
diskriminati fuq bażi ta’ razza, sess, 
twemmin reliġjuż, orjentament sesswali 
jew età, jiġu rispettati f’kull ħin.

Or. en
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Emenda 46
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

Rappurtar ta’ tranżazzjonijiet suspettużi u 
serq

Rappurtar tat-tranżazzjonijiet suspettużi, 
tal-għajbien u tas-serq

Or. fr

Emenda 47
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

1. Tranżazzjonijiet suspettużi bis-sustanzi 
mniżżla fl-Annessi, jew taħlitiet li fihom 
dawn is-sustanzi, għandhom jiġu 
rrappurtati immedjatament skont dan l-
Artikolu.

1. Tranżazzjonijiet suspettużi bis-sustanzi 
mniżżla fl-Anness, jew taħlitiet li fihom 
dawn is-sustanzi, għandhom jiġu 
rrappurtati immedjatament skont dan l-
Artikolu.

Or. fr

Emenda 48
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jwaqqaf punt 
ta’ kuntatt nazzjonali b’numru tat-telefown 
u indirizz elettroniku identifikati b’mod ċar 
għar-rappurtar ta’ tranżazzjonijiet 
suspettużi.

2. Kull Stat Membru għandu jwaqqaf punt 
ta’ kuntatt nazzjonali b’numru tat-telefown 
u indirizz elettroniku identifikati b’mod ċar 
għar-rappurtar ta’ tranżazzjonijiet 
suspettużi. Tali punti ta’ kuntatt għandu 
jkollhom l-istaff magħmul minn persunal 
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tal-aġenziji tal-infurzar tal-liġi.

Or. en

Emenda 49
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jwaqqaf punt 
ta’ kuntatt nazzjonali b’numru tat-telefown 
u indirizz elettroniku identifikati b’mod ċar 
għar-rappurtar ta’ tranżazzjonijiet 
suspettużi.

2. L-Istati Membri għandhom 
jippromulgaw leġiżlazzjoni li tistabbilixxi 
fid-dettall il-proċeduri li għandhom 
jintużaw fil-każ li jsir rappurtar dwar 
tranżazzjonijiet suspettużi. Kull Stat 
Membru għandu jwaqqaf punt ta’ kuntatt 
nazzjonali b’numru tat-telefown u indirizz 
elettroniku identifikati b’mod ċar għar-
rappurtar ta’ tranżazzjonijiet suspettużi.

Or. en

Emenda 50
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jwaqqaf punt 
ta’ kuntatt nazzjonali b’numru tat-telefown 
u indirizz elettroniku identifikati b’mod ċar 
għar-rappurtar ta’ tranżazzjonijiet 
suspettużi.

2. Kull Stat Membru għandu jwaqqaf punt 
ta’ kuntatt nazzjonali b’numru tat-telefown 
u indirizz elettroniku identifikati b’mod ċar
għar-rappurtar ta’ tranżazzjonijiet 
suspettużi. Huwa biss servizz tal-infurzar 
tal-liġi li jista’ jiġi assenjat bħala punt ta’ 
kuntatt nazzjonali.

Or. lt
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Emenda 51
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

3. L-operaturi ekonomiċi li għandhom 
raġuni biex jaħsbu li tranżazzjoni proposta 
li tinvolvi wieħed jew iktar minn wieħed 
mis-sustanzi mniżżla fl-Annessi, jew 
taħlitiet li fihom dawk is-sustanzi, hija 
tranżazzjoni suspettuża, għandhom 
jirrappurtaw dan mingħajr dewmien, inkluż 
jekk ikun possibbli l-identità tal-klijent, 
lill-punt ta’ kuntatt nazzjonali tal-Istat 
Membru fejn tkun ġiet proposta t-
tranżazzjoni.

3. L-operaturi ekonomiċi li għandhom 
raġuni biex jaħsbu li tranżazzjoni proposta 
li tinvolvi wieħed jew iktar minn wieħed 
mis-sustanzi mniżżla fl-Anness, jew 
taħlitiet li fihom dawk is-sustanzi, hija 
tranżazzjoni suspettuża, għandhom 
jirrappurtaw dan mingħajr dewmien, inkluż 
jekk ikun possibbli l-identità tal-klijent, 
lill-punt ta’ kuntatt nazzjonali tal-Istat 
Membru fejn tkun ġiet proposta t-
tranżazzjoni.

Or. fr

Emenda 52
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

3. L-operaturi ekonomiċi li għandhom 
raġuni biex jaħsbu li tranżazzjoni proposta 
li tinvolvi wieħed jew iktar minn wieħed 
mis-sustanzi mniżżla fl-Annessi, jew 
taħlitiet li fihom dawk is-sustanzi, hija 
tranżazzjoni suspettuża, għandhom 
jirrappurtaw dan mingħajr dewmien, inkluż 
jekk ikun possibbli l-identità tal-klijent, 
lill-punt ta’ kuntatt nazzjonali tal-Istat 
Membru fejn tkun ġiet proposta t-
tranżazzjoni.

3. L-operaturi ekonomiċi li għandhom 
raġuni biex jaħsbu li tranżazzjoni proposta 
li tinvolvi wieħed jew iktar minn wieħed 
mis-sustanzi mniżżla fl-Annessi, jew 
taħlitiet li fihom dawk is-sustanzi, hija 
tranżazzjoni suspettuża, għandhom 
jirrappurtaw dan mingħajr dewmien lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
(jiġifieri, lill-awtorità tal-ħruġ tal-liċenzji 
u lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi), 
inkluż jekk ikun possibbli l-identità tal-
klijent, lill-punt ta’ kuntatt nazzjonali tal-
Istat Membru fejn tkun ġiet proposta t-
tranżazzjoni.

Or. en
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Emenda 53
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

3. L-operaturi ekonomiċi li għandhom 
raġuni biex jaħsbu li tranżazzjoni proposta 
li tinvolvi wieħed jew iktar minn wieħed 
mis-sustanzi mniżżla fl-Annessi, jew 
taħlitiet li fihom dawk is-sustanzi, hija 
tranżazzjoni suspettuża, għandhom 
jirrappurtaw dan mingħajr dewmien, 
inkluż jekk ikun possibbli l-identità tal-
klijent, lill-punt ta’ kuntatt nazzjonali tal-
Istat Membru fejn tkun ġiet proposta t-
tranżazzjoni.

3. L-operaturi ekonomiċi li għandhom 
raġuni biex jaħsbu li tranżazzjoni proposta 
li tinvolvi wieħed jew iktar minn wieħed 
mis-sustanzi mniżżla fl-Annessi, jew 
taħlitiet li fihom dawk is-sustanzi, hija 
tranżazzjoni suspettuża, minħabba l-
kwantità, il-konċentrazzjoni, il-frekwenza, 
il-metodu ta’ ħlas tagħha jew kwalunkwe 
ċirkostanza partikolarment straordinarja, 
għandhom jirrappurtaw dan meta jkun il-
waqt u skont il-kapaċitajiet loġistiċi 
tagħhom, inkluż jekk ikun possibbli l-
identità tal-klijent, lill-punt ta’ kuntatt 
nazzjonali tal-Istat Membru fejn tkun ġiet 
proposta t-tranżazzjoni.

Or. en

Emenda 54
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

4. L-operaturi ekonomiċi għandhom 
jirrappurtaw kwalunkwe tranżazzjonijiet 
suspettużi oħra rigward sustanza mhux 
skedata, u taħlitiet li jinkludu sustanzi 
bħal dawn.

imħassar

Or. fr
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Emenda 55
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

4. L-operaturi ekonomiċi għandhom 
jirrappurtaw kwalunkwe tranżazzjonijiet 
suspettużi oħra rigward sustanza mhux 
skedata, u taħlitiet li jinkludu sustanzi 
bħal dawn.

imħassar

Or. en

Emenda 56
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

4. L-operaturi ekonomiċi għandhom 
jirrappurtaw kwalunkwe tranżazzjonijiet 
suspettużi oħra rigward sustanza mhux 
skedata, u taħlitiet li jinkludu sustanzi bħal 
dawn.

4. L-operaturi ekonomiċi għandhom 
jirrappurtaw kwalunkwe tranżazzjonijiet 
suspettużi oħra rigward sustanza mhux 
skedata, u taħlitiet li jinkludu sustanzi bħal 
dawn, skont id-definizzjoni ta’ 
tranżazzjoni suspettuża stabbilita fir-
Regolament preżenti kif ukoll skont ir-
regolament fil-livell nazzjonali li jirregola 
l-proċeduri fil-każ ta’ tranżazzjonijiet 
suspettużi.

Or. en

Emenda 57
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

5. L-operaturi ekonomiċi għandhom 
jirrappurtaw ukoll serq sinifikanti tas-
sustanzi mniżżla fl-Annessi u taħlitiet li 
jinkludu dawk is-sustanzi lill-punt ta’ 
kuntatt nazzjonali tal-Istat Membru fejn 
seħħ is-serq.

5. L-operaturi ekonomiċi għandhom 
jirrappurtaw ukoll kull serq u kull għajbien 
sinifikanti tas-sustanzi mniżżla fl-Anness,
jew ta’ taħlitiet li jinkludu dawk is-
sustanzi, lill-punt ta’ kuntatt nazzjonali tal-
Istat Membru fejn seħħ is-serq jew l-
għajbien.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Qed jiġi  propost li jiġi miżjud l-obbligu tar-rappurtar tal-għajbien tas-sustanzi, minbarra l-
obbligu tar-rappurtar tas-serq. Verament, dak li jkun jista’ jimmaġina li operatur ekonomiku 
ma jsibx, probabilment għal żmien ftit jew wisq twil, is-sustanzi kkonċernati mingħajr 
b’daqshekk ma jissuspetta serq.

Emenda 58
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

5. L-operaturi ekonomiċi għandhom 
jirrappurtaw ukoll serq sinifikanti tas-
sustanzi mniżżla fl-Annessi u taħlitiet li 
jinkludu dawk is-sustanzi lill-punt ta’ 
kuntatt nazzjonali tal-Istat Membru fejn 
seħħ is-serq.

5. L-operaturi ekonomiċi għandhom 
jirrappurtaw ukoll kull serq tas-sustanzi 
mniżżla fl-Annessi u taħlitiet li jinkludu 
dawk is-sustanzi lill-punt ta’ kuntatt 
nazzjonali tal-Istat Membru fejn seħħ is-
serq.

Or. en

Emenda 59
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

5a. Il-punt ta’ kuntatt nazzjonali għandu 
jżomm f’post sikur u b’mod kunfidenzjali 
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l-informazzjoni li jkun irċieva dwar it-
tranżazzjonijiet suspettużi, skont l-
Artikolu 7, u ma jistax jagħti din l-
informazzjoni ħlief fuq talba tas-servizz 
tal-infurzar tal-liġi kompetenti li jkun qed 
jinvestiga xi attività terroristika jew 
kwalunkwe utilizzazzjoni kriminali 
suspettuża ta’ prekursuri tal-isplussivi.
L-informazzjoni ma tistax tiġi utilizzata 
għal finijiet oħra ħlief dawk indikati fl-
ewwel paragrafu.

Or. lt

Emenda 60
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

6. Sabiex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-operaturi 
ekonomiċi, b’mod partikolari rigward 
sustanzi mhux skedati, il-Kummissjoni 
għandha, wara li tikkonsulta l-Kumitat 
Permanenti għall-Prekursuri, tfassal u 
taġġorna linji gwida biex jassistu l-katina 
tal-provvista kimika. Il-linji gwida 
għandhom jipprovdu b’mod partikolari:

6. Sabiex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-operaturi 
ekonomiċi, il-Kummissjoni għandha, wara 
li tikkonsulta l-Kumitat Permanenti għall-
Prekursuri, tfassal u taġġorna linji gwida 
biex jassistu l-katina tal-provvista kimika. 
Il-linji gwida għandhom jipprovdu b’mod 
partikolari:

a) informazzjoni dwar kif tirrikonoxxi u 
tinnotifika tranżazzjonijiet suspettużi;

a) informazzjoni dwar kif tirrikonoxxi u 
tinnotifika t-tranżazzjonijiet suspettużi u s-
serq jew l-għajbien sinifikanti;

b) lista aġġornata regolarment ta’ 
sustanzi mhux skedati sabiex tippermetti 
lill-katina ta’ provvista tissorvelja fuq bażi 
volontarja l-kummerċ ta’ dawn is-
sustanzi;
c) informazzjoni oħra li tista’ tiġi 
kkunsidrata bżonnjuża.

b) informazzjoni jew rakkomandazzjonijiet 
oħra li jistgħu jiġu kkunsidrati bżonnjużi.

Or. fr



AM\873814MT.doc 33/49 PE469.861v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Tgħin biex jiġu kkjarifikati t-test u s-suppożizzjonijiet dwar l-ambitu tar-rekwiżit ta’ 
rappurtar. Għalhekk qed jiġi propost li jitneħħa l-kunċett li ftit jista' jinftiehem ta' "sustanzi 
mhux elenkati". Kemm jekk is-sustanzi huma prekursuri tal-isplussivi u għalhekk huma 
perikolużi, u jridu allura jiġu regolamentati f’konformità mal-abbozz ta’ regolament, kemm 
jekk mhumiex perikolużi u allura ma hemmx lok li jiġi applikat lilhom reġim speċifiku.

Emenda 61
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

(b) lista aġġornata regolarment ta’ sustanzi 
mhux skedati sabiex tippermetti lill-katina 
ta’ provvista tissorvelja fuq bażi volontarja
l-kummerċ ta’ dawn is-sustanzi;

(b) lista aġġornata regolarment ta’ sustanzi 
mhux skedati sabiex tippermetti lill-katina 
ta’ provvista tissorvelja l-kummerċ ta’ 
dawn is-sustanzi;

Or. en

Emenda 62
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

7. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-linji gwida 
pprovduti fil-paragrafu 6 u l-lista ta’ 
sustanzi mhux skedati qed ikunu 
distribwiti regolarment b’mod ikkunsidrat 
adattat mill-awtoritajiet kompetenti skont l-
għanijiet tal-linji gwida.

7. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati
Membri għandhom jiżguraw li l-linji gwida 
pprovduti fil-paragrafu 6 qed ikunu 
distribwiti regolarment b’mod ikkunsidrat 
adattat mill-awtoritajiet kompetenti skont l-
għanijiet tal-linji gwida.

Or. fr
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Emenda 63
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

7a. Ir-rappurtar skont dan l-Artikolu 
għandu jkun limitat għall-isem, in-numru 
tal-liċenzja, l-oġġetti mixtrija, l-ammont 
tat-tranżazzjoni u l-metodu tal-ħlas u r-
raġunijiet mogħtija li taw lok għas-
suspett, għal perjodu massimu ta’ sentejn, 
kemm-il darba ma jkunx il-każ li 
tranżazzjoni suspettuża jew serq ikunu 
wasslu għal investigazzjoni li tkun għadda 
għaddejja. L-ipproċessar ta’ data 
personali li tiżvela l-oriġini razzjali jew 
etnika, l-opinjonijiet politiċi, it-twemmin 
reliġjuż jew filosofiku, sħubija fi 
trejdjunjin, kif ukoll l-ipproċessar ta’ data 
li tikkonċerna s-saħħa jew il-ħajja 
sesswali, huwa pprojbit.

Or. en

Emenda 64
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 7 

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
ipproċessar tad-dejta personali mwettaq fl-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandu jkun skont id-Direttiva 95/46/KE. 
B’mod partikolari, kull Stat Membru 
għandu jiżgura li l-ipproċessar tad-dejta 
personali meħtieġ għall-għoti tal-liċenzji 
skont l-Artikoli 4 u 5 ta’ dan ir-
Regolament, u r-rappurtar ta’ 
tranżazzjonijiet suspettużi skont l-Artikolu 
6 ta’ dan ir-Regolament, għandu 

Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
ipproċessar tad-dejta personali mwettaq fl-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandu jkun skont id-Direttiva 95/46/KE. 
B’mod partikolari, kull Stat Membru 
għandu jiżgura li l-ipproċessar tad-dejta 
personali meħtieġ għall-għoti tal-liċenzji 
skont l-Artikoli 4 u 5 ta’ dan ir-
Regolament, u r-rappurtar ta’ 
tranżazzjonijiet suspettużi skont l-Artikolu 
6 ta’ dan ir-Regolament, għandhom 
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jikkonforma mad-Direttiva 95/46/KE. jikkonformaw mad-Direttiva 95/46/KE.

Il-linji gwida li jinsabu fid-deċiżjonijiet ta’ 
implimentazzjoni msemmija fl-Artikoli 
5(6) u 6(6) għandhom jiżguraw li:
- id-dejta hija żvelata biss lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-infurzar tal-liġi għall-fini 
ta' investigar ta' attivitajiet terroristiċi jew 
xi abbuż kriminali ssuspettat ieħor ta' 
prekursuri tal-isplussivi;
- l-awtorità tal-ħruġ tal-liċenzji għandha 
tgħarraf lid-detenturi tal-liċenzji bil-fatt li 
x-xirjiet tagħhom se jiġu rreġistrati u li 
jistgħu jiġu soġġetti għar-rappurtar jekk 
jinstabu li huma suspettużi;
- jiġu pprovduti definizzjoni ċara u 
konkreta ta’ tranżazzjonijiet suspettużi, kif 
ukoll kriterji biex dawn jiġu identifikati;
- tkun iggarantita s-sigurtà tad-dejta;
- id-dejta hija aċċessibbli biss fuq il-bażi li 
dak li jkun ikollu bżonn ikun jaf u l-lista 
tar-riċevituri tiġi ppubblikata;
- is-suġġetti tad-dejta jkollhom dritt ta’ 
aċċess, tiswija jew tħassir, meta jkun 
xieraq, u jiġi previst mekkaniżmu ta’ 
rimedju.
Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data għandu jiġi kkonsultat qabel ma 
jiġu mfassla dawn il-linji gwida.

Or. en

Emenda 65
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
ipproċessar tad-dejta personali mwettaq fl-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandu jkun skont id-Direttiva 95/46/KE. 

Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
ipproċessar tad-dejta personali mwettaq fl-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandu jkun skont id-Direttiva 95/46/KE. 
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B’mod partikolari, kull Stat Membru 
għandu jiżgura li l-ipproċessar tad-dejta 
personali meħtieġ għall-għoti tal-liċenzji
skont l-Artikoli 4 u 5 ta’ dan ir-
Regolament, u r-rappurtar ta’ 
tranżazzjonijiet suspettużi skont l-Artikolu 
6 ta’ dan ir-Regolament, għandu 
jikkonforma mad-Direttiva 95/46/KE.

B’mod partikolari, kull Stat Membru 
għandu jiżgura li l-ipproċessar tad-dejta 
personali meħtieġ għar-reġistrazzjoni tat-
tranżazzjonijiet skont l-Artikolu 4 ta’ dan 
ir-Regolament, u r-rappurtar ta’ 
tranżazzjonijiet suspettużi skont l-Artikolu 
6 ta’ dan ir-Regolament, għandhom
jikkonformaw mad-Direttiva 95/46/KE.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sostituzzjoni tas-sistema ta’ ħruġ ta’ liċenzja b’sistema ta’ reġistrazzjoni tat-tranżazzjonijiet.

Emenda 66
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
ipproċessar tad-dejta personali mwettaq fl-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandu jkun skont id-Direttiva 95/46/KE. 
B’mod partikolari, kull Stat Membru 
għandu jiżgura li l-ipproċessar tad-dejta 
personali meħtieġ għall-għoti tal-liċenzji 
skont l-Artikoli 4 u 5 ta’ dan ir-
Regolament, u r-rappurtar ta’ 
tranżazzjonijiet suspettużi skont l-Artikolu 
6 ta’ dan ir-Regolament, għandu 
jikkonforma mad-Direttiva 95/46/KE.

Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
ipproċessar tad-dejta personali mwettaq fl-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandu jkun skont id-Direttiva 95/46/KE. 
B’mod partikolari, kull Stat Membru 
għandu jiżgura li l-ipproċessar tad-dejta 
personali meħtieġ għall-għoti tal-liċenzji 
skont l-Artikoli 4 u 5 ta’ dan ir-
Regolament, u r-rappurtar ta’ 
tranżazzjonijiet suspettużi skont l-Artikolu 
6 ta’ dan ir-Regolament, għandhom 
jikkonformaw mad-Direttiva 95/46/KE u 
mal-prinċipji ġenerali tal-protezzjoni tad-
dejta tal-minimizzazzjoni tad-dejta, il-
limitazzjoni tal-fini, is-sussidjarjetà, il-
proporzjonalità u l-ħtieġa u r-rekwiżit li 
jintwera r-rispett dovut għad-drittijiet ta’ 
aċċess, rettifika u tħassir li għandu s-
suġġett tad-dejta.

Or. en
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Emenda 67
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
ipproċessar tad-dejta personali mwettaq fl-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandu jkun skont id-Direttiva 95/46/KE18. 
B’mod partikolari, kull Stat Membru 
għandu jiżgura li l-ipproċessar tad-dejta 
personali meħtieġ għall-għoti tal-liċenzji 
skont l-Artikoli 4 u 5 ta’ dan ir-
Regolament, u r-rappurtar ta’ 
tranżazzjonijiet suspettużi skont l-Artikolu 
6 ta’ dan ir-Regolament, għandu 
jikkonforma mad-Direttiva 95/46/KE.

Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
ipproċessar tad-dejta personali mwettaq fl-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandu jkun skont id-Direttiva 95/46/KE. 
B’mod partikolari, kull Stat Membru 
għandu jiżgura li l-ipproċessar tad-dejta 
personali meħtieġ għall-għoti tal-liċenzji 
skont l-Artikoli 4 u 5 ta’ dan ir-
Regolament, u r-rappurtar ta’ 
tranżazzjonijiet suspettużi skont l-Artikolu 
6 ta’ dan ir-Regolament, għandhom 
jikkonformaw mad-Direttiva 95/46/KE.
Għandu jkun ipprojbit li jinġabru u jiġu 
ttrattati kategoriji partikulari ta' dejta.

Or. lt

Emenda 68
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

Emendar tal-Annessi Emendar tal-Anness

Or. fr

Emenda 69
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 9
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Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

Sabiex jiġu akkomodati l-iżviluppi fl-użu 
ħażin ta’ sustanzi kimiċi bħala prekursuri 
għall-isplussivi, jew fuq il-bażi ta’ riċerka 
u ttestjar, il-Kummissjoni tista’ tadotta 
emendi għall-Annessi permezz ta’ atti
delegati skont l-Artikoli 10, 11 u 12. Meta 
raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jkunu 
jitolbu, b’mod partikolari meta jkun 
hemm tibdil f’daqqa fl-evalwazzjoni tar-
riskju fir-rigward tal-użu ħażin ta’ 
sustanzi kimiċi sabiex isiru splussivi 
home-made, għandu japplika l-Artikolu 
13.

Sabiex jiġu akkomodati l-iżviluppi fl-użu 
ħażin ta’ sustanzi kimiċi bħala prekursuri 
tal-isplussivi, jew fuq il-bażi ta’ riċerka u 
ttestjar, il-Kummissjoni għandha tingħata 
l-poter li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 10 f’dak li jirrigwarda l-emendi 
li jridu jsiru għall-Anness ta' dan ir-
Regolament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Applikazzjoni tal-Qbil Komuni bejn it-tliet istituzzjonijiet rigward il-modalitajiet prattiċi ta’ 
utilizzazzjoni tal-atti delegati.

Emenda 70
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

Meta, raġunijiet imperattivi ta’ urġenza 
jkunu jitolbu, b’mod partikolari meta 
jkun hemm tibdil f’daqqa fl-evalwazzjoni 
tar-riskji fir-rigward tal-użu ħażin ta’ 
sustanzi kimiċi għall-fabbrikazzjoni ta’ 
splussivi home-made, il-proċedura 
prevista fl-Artikolu 13 għandha tapplika 
għall-atti delegati adottati skont dan l-
Artikolu.

Or. fr
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Emenda 71
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

1. Il-poteri għall-adottar tal-atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 9 għandhom 
jingħataw lill-Kummissjoni għal perjodu 
ta’ żmien indeterminat.

1. Il-poteri kkonferiti lill-Kummissjoni
għall-adottar tal-atti delegati  għandhom 
ikunu suġġetti għall-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu preżenti.
2. Id-delega ta’ poteri msemmija fl-
Artikolu 9 għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ tul
indeterminat minn …*.

3. Id-delega tal-poteri msemmija fl-
Artikolu 9 tista’ tiġi revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
u mill-Kunsill. Id-Deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delega tal-poteri 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Ir-revoka 
għandha tidħol fis-seħħ il-jum ta’ wara l-
pubblikazzjoni tal-imsemmija deċiżjoni 
f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f'data aktar tard speċifikata fl-
imsemmija deċiżjoni. Hija ma għandhiex 
tkun ta’ ħsara għall-validità tal-atti 
delegati li diġà huma fis-seħħ.

2. Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni 
għandha tinnotifikah simultanjament lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
simultanjament.

3. Il-poteri biex tadotta atti delegati huma 
kkonferiti fuq il-Kummissjoni suġġetti 
għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 
11 u 12.

4. Att delegat adottat skont l-Artikolu 9 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk l-ebda 
oġġezzjoni ma tkun ġiet espressa jew min-
naħa tal-Parlament Ewropew jew min-
naħa tal-Kunsill fi żmien perjodu ta’ 
xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 
jekk, qabel jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill it-tnejn 
ikunu informaw lill-Kummissjoni bl-
intenzjoni tagħhom li ma jesprimux 
oġġezzjonijiet. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-
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Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 

Or. fr

Emenda 72
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 11 

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

1. Id-delega tal-poter imsemmi fl-Artikolu 
9 tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe ħin 
mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill.

imħassar

2. L-istituzzjoni li bdiet proċedura interna 
sabiex tiddeċiedi jekk tirrevokax id-delega 
tal-poter għandha tipprova tinforma lill-
istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni 
f’ħin raġonevoli qabel ma tittieħed id-
deċiżjoni finali, filwaqt li tindika l-poteri 
ddelegati li jistgħu jkunu suġġetti għal 
revoka u raġunijiet possibbli għal revoka.
3. Id-deċiżjoni għal revoka għandha 
twassal fi tmiem id-delega tal-poteri 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din 
għandha tidħol fis-seħħ immedjatament 
jew f’data iktar tard speċifikata fiha. Din 
m’għandhiex taffettwa l-validità tal-atti 
delegati diġà fis-seħħ. Din għandha tiġi 
ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

Or. fr

Emenda 73
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 12 
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Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għall-att delegat 
f’perjodu ta’ xahrejn mid-data tan-
notifika. Fuq l-inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill, dan il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahar.

imħassar

2. Jekk, meta jiskadi dak il-perjodu, la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill 
ma jkunu oġġezzjonaw għall-att delegat, 
dan għandu jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu 
jidħol fis-seħħ fid-data ddikjarata fih.
3. L-att delegat jista’ jiġi ppubblikat f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
jidħol fis-seħħ qabel ma jiskadi dak il-
perjodu jekk il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ikunu infurmaw it-tnejn li huma 
lill-Kummissjoni dwar l-intenzjoni 
tagħhom li ma jqajmux oġġezzjonijiet.
4. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjonaw għal att delegat, dan 
m’għandux jidħol fis-seħħ. L-istituzzjoni 
li toġġezzjona għandha tiddikjara r-
raġunijiet li għalihom tkun qed 
toġġezzjona għall-att delegat.

Or. fr

Emenda 74
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu f’perjodu ta’ sitt ġimgħat mid-data 
tan-notifika joġġezzjonaw għall-att 
delegat. F’dan il-każ, l-att ma għandux 
jibqa’ iktar applikabbli. L-istituzzjoni li 
toġġezzjona għandha tiddikjara r-

2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu jesprimu oġġezzjonijiet għal att 
delegat, skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 10(5). F’każ bħal dan, il-
Kummissjoni għandha tabroga l-att 
mingħajr dewmien wara li l-Parlament 
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raġunijiet li għalihom tkun qed 
toġġezzjona għall-att delegat.

Ewropew jew il-Kunsill ikunu 
innotifikawha bid-deċiżjoni li jesprimu 
oġġezzjonijiet.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Applikazzjoni tal-Qbil Komuni bejn it-tliet istituzzjonijiet rigward il-modalitajiet prattiċi ta’ 
utilizzazzjoni tal-atti delegati.

Emenda 75
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 15 

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

Artikolu 15
Dispożizzjoni tranżizzjonali

imħassar

Il-pussess u l-użu minn membri tal-
pubbliku ġenerali tas-sustanzi mniżżla fl-
Anness I, jew taħlitiet ta’ dawk is-
sustanzi, li jaqbżu l-limiti tal-
konċentrazzjoni stabbiliti fl-Anness I, 
għandhom jibqgħu jiġu awtorizzati sa [36 
xahar wara l-adozzjoni]

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjoni tranżizzjonali ma għadx baqa’ lok għaliha jekk titneħħa s-sistema tal-liċenzja, 
kif inhu propost. Wieħed jista’ jistaqsi għalhekk x’inhuma l-konsegwenzi ladarba tkun 
għaddiet l-iskadenza ta’ 36 xahar li hemm prevista: il-membri tal-pubbliku ġenerali 
għandhom jirrappurtaw (għand min?) is-sustanzi kkonċernati? Għandhom, huma, jitolbu 
liċenzja? Is-setgħat pubbliċi verament li se jivverifikaw għand il-persuni fiżiċi jekk 
għandhomx, mingħajr liċenzja, is-sustanzi kkonċernati akkwistati qabel id-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament?

Emenda 76
Jan Mulder
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

Għandha ssir reviżjoni ta’ dan ir-
Regolament [5 snin wara l-adozzjoni].

Għandha ssir reviżjoni ta’ dan ir-
Regolament [4 snin wara l-adozzjoni].

Or. en

Emenda 77
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

Għandha ssir reviżjoni ta’ dan ir-
Regolament [5 snin wara l-adozzjoni].

Għandu jsir rieżami ta’ dan ir-Regolament 
...*. Meta jkun qed jiġi rieżaminat, jeħtieġ 
li ssir evalwazzjoni tal-effikaċità ta’ dan 
ir-Regolament kif ukoll ir-
riperkussjonijiet tiegħu fuq id-drittijiet 
fundamentali.

 ĠU, daħħal id-data: 5 snin wara d-
data ta’ adozzjoni ta’ dan ir-Regolament

Or. lt

Emenda 78
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Anness I

Test propost mill-Kummissjoni  

Isem tas-sustanza 
u n-Numru tar-
Reġistru tas-
Servizz tat-
Taqsiriet tas-

Ammont minimu 
preżenti

Kodiċi tan-
Nomenklatura 
Magħquda (CN) 
għal kompost 
separat definit 

Kodiċi tan-
Nomenklatura 
Magħquda (NM) 
għal taħlita jew 
preparazzjoni 
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Sustanzi Kimiċi 
(CAS RN)

b’mod kimiku li 
jissodisfa r-
rekwiżiti tan-Nota 
1 tal-Kapitolu 28 
jew 29 tan-NM, 
rispettivament 
{ara r-
Regolament (KE) 
Nru 948/2009 tat-
30 ta’ Settembru 
2009, ĠU L 287 
tal- 31.10.2009}

mingħajr 
kostitwenti (eż. 
merkurju, metalli 
prezzjużi jew 
metalli rari jew 
sustanzi 
radjoattivi) li 
jiddeterminaw il-
klassifikazzjoni 
taħt kodiċi ieħor 
tan-NM {ara r-
Regolament (KE) 
Nru 948/2009 tat-
30 ta’ Settembru 
2009, ĠU L 287 
tal- 31.10.2009} 

Perossidu tal-
idroġenu (CAS 
RN 7722-84-1) 

12 % w/w 2847 00 00 3824 90 97

Nitrometanu 
(CAS RN 75-52-
5) 

30 % w/w 2904 20 00 3824 90 97

Aċidu nitriku 
(CAS RN 7697-
37-2) 

3 % w/w 2808 00 00 3824 90 97

Klorat tal-
potassju (CAS 
RN 3811-04-9) 

40 % w/w 2829 19 00 3824 90 97

Perklorat tal-
potassju (CAS 
RN 7778-74-7)

40 % w/w 2829 90 10 3824 90 97

Klorat tas-sodju 
(CAS RN 7775-
09-9) 

40 % w/w 2829 11 00 3824 90 97

Perklorat tas-
sodju (CAS RN 
7601-89-0)

40 % w/w 2829 90 10 3824 90 97

Nitrat tal-
ammonju (CAS 
RN 6484-52-2) 

16% bil-piż ta' 
nitroġenu meta 
mqabbel man-
nitrat tal-
ammonju

3102 30 10 
(f'soluzzjoni tal-
ilma) 3102 30 90 
(ieħor)

3824 90 97
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Emenda

Isem tas-sustanza 
u n-Numru tar-
Reġistru tas-
Servizz tat-
Taqsiriet tas-
Sustanzi Kimiċi 
(CAS RN)

Kodiċi tan-
Nomenklatura 
Magħquda (CN) 
għal kompost 
separat definit 
b’mod kimiku li 
jissodisfa r-
rekwiżiti tan-Nota 
1 tal-Kapitolu 28 
jew 29 tan-NM, 
rispettivament 
{ara r-
Regolament (KE) 
Nru 948/2009 tat-
30 ta’ Settembru 
2009, ĠU L 287 
tal- 31.10.2009}

Kodiċi tan-
Nomenklatura 
Magħquda (NM) 
għal taħlita jew 
preparazzjoni 
mingħajr 
kostitwenti (eż. 
merkurju, metalli 
prezzjużi jew 
metalli rari jew 
sustanzi 
radjoattivi) li 
jiddeterminaw il-
klassifikazzjoni 
taħt kodiċi ieħor 
tan-NM {ara r-
Regolament (KE) 
Nru 948/2009 tat-
30 ta’ Settembru 
2009, ĠU L 287 
tal- 31.10.2009} 

Perossidu tal-
idroġenu (CAS 
RN 7722-84-1) 
meta l-kontenut 
minimu tiegħu 
hu ta’ aktar minn 
12% w/w

2847 00 00 3824 90 97

Nitrometanu 
(CAS RN 75-52-
5) meta l-
kontenut minimu 
tiegħu hu ta’ 
aktar minn
 20 % vol/vol

2904 20 00 3824 90 97

Aċidu nitriku 
(CAS RN 7697-
37-2) meta l-
kontenut minimu 
tiegħu hu ta’ 
aktar minn
3 % w/w

2808 00 00 3824 90 97

Klorat tal- 2829 19 00 3824 90 97
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potassju (CAS 
RN 3811-04-9) 
meta l-kontenut 
minimu tiegħu 
hu ta’ aktar minn
40 % w/w  
Perklorat tal-
potassju (CAS 
RN 7778-74-7) 
meta l-kontenut 
minimu tiegħu 
hu ta’ aktar minn
40 % w/w  

2829 90 10 3824 90 97

Perklorat tas-
sodju (CAS RN 
7601-89-0) meta 
l-kontenut 
minimu tiegħu 
hu ta’ aktar minn
40 % w/w

2829 90 10 3824 90 97

Nitrat tal-
ammonju (CAS 
RN 6484-52-2) 
meta l-kontenut 
minimu tiegħu 
hu ta’ aktar minn
16% f’piż ta' 
nitroġenu ġej 
min-nitrat tal-
ammonju

3102 30 10 
(f'soluzzjoni tal-
ilma) 3102 30 90 
(ieħor)

3824 90 97

Hexamine (CAS 
RN 100-97-0) 2921 29 00 3824 90 97

Aċidu sulfuriku 
(n° CAS 7664-
93-9) meta l-
kontenut minimu 
tiegħu hu ta’ 
aktar minn 30% 
w/w

2807 00 10 3824 90 97

Aċetun (n° CAS 
67-64-1) meta l-
kontenut minimu 
tiegħu hu ta’ 
aktar minn 95% 
w/w

2914 11 00 3824 90 97

Nitrat tal-
potassju (n° CAS 
7757-79-1) meta 

2834 21 00 3824 90 97
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l-kontenut 
minimu tiegħu 
hu ta’ aktar minn 
5% f’piż ta’ 
nitroġenu ġej 
min-nitrat tal-
potassju
Nitrat tas-sodju 
(n° CAS 7631-
99-4) meta l-
kontenut minimu 
tiegħu hu ta’ 
aktar minn 5% 
f’piż ta’ 
nitroġenu ġej 
min-nitrat tas-
sodju

3102 50 10 
(naturali)
3102 50 90 
(oħrajn)

3824 90 97
3824 90 97

Nitrat tal-kalċju 
(n° CAS 10124-
37-5) meta l-
kontenut minimu
tiegħu hu ta’ 
aktar minn 5% 
f’piż ta’ 
nitroġenu ġej 
min-nitrat tal-
kalċju

2834 29 80 3824 90 97

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il est proposé d’établir une seule liste de substances, afin d’unifier le régime juridique qui 
leur est applicable. En effet, l’établissement de deux listes distinctes de substances, soumises 
à deux régimes juridiques différents (autorisation d’une part, siganlement des transactions 
suspectes d’autre part), n’a pas de fondement scientifique. Les substances de l’annexe II du 
projet de la Commission sont aussi dangereuses que celles de l’annexe I. 

L’héxamine est un excellent exemple car c’est un précurseur commun à plusieurs explosifs 
artisanaux. Il a été démontré expérimentalement  qu’il n’y avait pas qu’en combinaison avec 
l’acétone que cette substance pouvait conduire à des explosifs. Or le projet de règlement 
inclut dans l’annexe 2 la majorité des précurseurs nécessaires à la synthèse des explosifs 
basés sur l’héxamine. La possibilité de détournement de ce précurseur, pourtant dangereux 
sans minimum de concentration, semble donc être moins prise en compte par le règlement que 
pour d’autres substances, et ce sans réelle justification.
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Emenda 79
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Anness II

Test propost mill-Kummissjoni  

Anness II
Sustanzi waħedhom jew f’taħlitiet li għandhom jiġu rrapurtati rigward tranżazzjonijiet 
suspettużi tagħhom
Kodiċi tan-Nomenklatura 
Magħquda (CN) għal 
kompost separat definit 
b’mod kimiku li jissodisfa 
r-rekwiżiti tan-Nota 1 tal-
Kapitolu 28, in-Nota 1 
tal-Kapitolu 29 jew in-
Nota 1(b) tal-Kapitolu 31 
tan-NM, rispettivament 
{ara r-Regolament (KE) 
Nru 948/2009 tat-30 ta’
Settembru 2009, ĠU L 
287 tal- 31.10.2009}

Kodiċi tan-Nomenklatura 
Magħquda (CN) għal 
kompost separat definit 
b’mod kimiku li jissodisfa 
r-rekwiżiti tan-Nota 1 tal-
Kapitolu 28, in-Nota 1 
tal-Kapitolu 29 jew in-
Nota 1(b) tal-Kapitolu 31 
tan-NM, rispettivament 
{ara r-Regolament (KE) 
Nru 948/2009 tat-30 ta’ 
Settembru 2009, ĠU L 
287 tal- 31.10.2009}

Kodiċi tan-Nomenklatura 
Magħquda (NM) għal 
taħlitiet jew 
preparazzjonijiet 
mingħajr kostitwenti (eż. 
merkurju, metalli 
prezzjużi jew metalli rari 
jew sustanzi radjoattivi) li 
jiddetermina l-
klassifikazzjoni taħt 
kodiċi ieħor tan-NM {ara 
r-Regolament (KE) Nru 
948/2009 tat- 30 ta’ 
Settembru 2009, ĠU L 
287 tal- 31.10.2009}

Hexamine (CAS RN 100-
97-0)

2921 29 00 3824 90 97

Aċidu sulfuriku (CAS RN 
7664-93-9)

2807 00 10 3824 90 97

Aċetun (CAS RN 67-64-
1)

2914 11 00 3824 90 97

Nitrat tal-potassju (CAS 
RN 7757-79-1)

2834 21 00 3824 90 97

Nitrat tas-sodju (CAS RN 
7631-99-4)

3102 50 10 (naturali)
3102 50 90 (mhux 
naturali)

3824 90 97
3824 90 97

Nitrat tal-kalċju (CAS 
RN 10124-37-5)

2834 29 80 3824 90 97

Nitrat tal-ammonju tal-
kalċju (CAS RN 15245-
12-2)

3102 60 00 3824 90 97
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Emenda

imħassar

Or. fr


