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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Din il-proposta għal regolament tindirizza l-bżonn għall-Unjoni Ewropea li tittrasponi fil-liġi 
tal-Unjoni l-Artikolu 10 tal-Protokoll tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-manifattura t-traffikar 
illegali u tal-armi tan-nar, il-partijiet, il-komponenti u l-munizzjon tagħhom, u tissupplimenta 
l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali.

Dan il-Protokoll, innegozjat u ffirmat mill-Kummissjoni fis-16 ta' Jannar 2002 f'isem il-
Komunità Ewropea, jipprevedi fl-Artikolu 10 tiegħu t-tisħiħ tal-kontroll fuq l-esportazzjoni , 
l-importazzjonijiet u l-miżuri ta' transitu lejn pajjiż terz ta' armi tan-nar b'użu ċivili, kif ukoll 
il-partijiet, il-komponenti u l-munizzjon tagħhom. Dan l-Artikolu jipprovdi b'mod partikolari 
li "kull Stat li huwa parti għandu jistabbilixxi jew imantni sistema effettiva ta' liċenzjar jew 
awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' armi tan-nar, il-partijiet u l-
komponenti tagħhom u l-munizzjon".

Bħalisssa, il-leġiżlazzjonijiet nazzjonali fis-seħħ fil-qasam tal-esportazzjoni, l-importazzjoni u 
t-transitu extrakomunitarji ta' armi tan-nar b'użu ċivili jvarjaw minn Stat Membru għal ieħor.   
L-imsemmi Protokoll jipprevedi għalhekk sensiela ta' miżuri riprodotti f'din il-proposta għal 
regolament intiżi li jistabbilixxi prinċipji unformi għall-Istati Membri kollha. L-għan 
essenzjali ta' dawn il-miżuri kollha huwa li tissaħħaħ il-ġlieda kontra t-traffiku illegali tal-
armi tan-nar billi jkun hemm kontroll iktar strett tat-trasferimenti legali u billi tiġi infurzata l-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali.

Ir-Rapporteur hija tal-opinjoni li huwa importanti li tiżdied is-sigurtà interna tal-Unjoni 
Ewropea billi jitnaqqsu r-riskji ta' devjazzjoni tal-armi tan-nar mis-suq legali.  Din l-
inizjattiva hija biss l-implimentazzjoni tal-Programm ta' Stokkolma li jelenka t-traffikar tal-
armi fost l-attivitajiet illegali li jheddu s-sigurtà interna tal-Unjoni. Mandankollu, dan ma 
jistax iseħħ għad-detriment tal-impriżi żgħar u ta' daqs medju Ewropej stabbiliti f'dan is-suq. 
L-adozzjoni ta' miżuri armonizzati fil-livell Ewropew ma għandhiex tinvolvi l-adozzjoni ta' 
piżijiet amministrattivi inutli u eċċessivi li jikkawżaw ħsara lill-kompetittività tal-industrija 
Ewropea. Peress li l-Unjoni Ewropea bħalissa għaddejja minn kriżi ekonomika li qatt ma 
għaddiet minnha qabel, huwa importanti li jiġi evitat li l-SMEs stabbiliti fit-territorju 
Komunitarju jiġu suġġetti għal piżijiet amministrattivi addizzjonali sabiex jiġu żgurati lilhom 
il-kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni leali mal-impriżi stabbiliti f'pajjiżi terzi. 

F'dan ir-rigward, ir-Rapporteur tilqa' l-introduzzjoni ta' proċeduri ssimplifikati fil-proposta 
għal regolament ippreżentata lilha iżda tqis li dawn il-proċeduri għandhom japplikaw għal 
kull każ ta' esportazzjoni temporanja tal-armi tan-nar għal skopijiet legali verifikabbli inklużi 
l-evalwazzjoni, il-wirja u t-tiswija tal-armi tan-nar. Dawn l-esportazzjonijiet huma diġà 
suġġetti għal-leġiżlazzjoni eżistenti fil-qasam ta' kontroll doganali u għandhom ikun eżenti 
minn kull piż amministrattiv inutli.

Ir-Rapporteur tilqa' wkoll l-eżistenza ta' terminu ta' żmien massimu għall-ipproċessar tat-
talbiet ta' awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni. Jidhrilha neċessarju mandankollu li dan it-terminu 
jitqassar għal sittin ġurnata kalendarja ħalli jiġi evitat li jittawlu inutilment il-proċeduri ta' 
esportazzjoni u sabiex jiġi evitat li l-kompetittività tal-impriżi Ewropej tkun affettwata ħażin 
meta mqabbla ma' impriżi kompetittivi stabbiliti f'pajjiżi terzi li ta' spiss jibbenefikaw minn 
termini ta' ħruġ ta' awtorizzazzjoni qosra ħafna.  



PE456.611v01-00 4/19 PA\852875MT.doc

MT

Fl-aħħar nett, ir-Rapporteur tqis li t-terminu inizjali ta' 120 ġurnata previst għad-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament mhuwiex realistiku u tipproponi terminu ta' sitta u tletin xhar.

EMENDI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli 
dwar l-awtorizzazzjoni tal-esportazzjoni, u 
l-miżuri ta' importazzjoni u transitu ta' armi 
tan-nar, il-partijiet u kompoenti essenzjali
tagħhom u munizzjon, bil-għan li jiġi 
implimentat l-Artikolu 10 tal-Protokoll tan-
Nazzjonijiet Uniti kontra l-Manifattura 
Illegali u t-Traffikar tal-Armi tan-Nar, il-
Partijiet u l-Komponenti Tagħhom u 
munizzjon, u jissupplimenta l-Konvenzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Kriminalità 
Orgaizzata Transnazzjonali (minn hawn 'il 
quddiem "il-Protokoll tan-NU dwar l-Armi 
tan-Nar").

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli 
dwar l-awtorizzazzjoni tal-esportazzjoni, u 
l-miżuri ta' importazzjoni u transitu ta' armi 
tan-nar, il-partijiet essenzjali tagħhom u 
munizzjon, bil-għan li jiġi implimentat l-
Artikolu 10 tal-Protokoll tan-Nazzjonijiet 
Uniti kontra l-Manifattura Illegali u t-
Traffikar tal-Armi tan-Nar, il-Partijiet u l-
Komponenti Tagħhom u munizzjon, u 
jissupplimenta l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti kontra l-Kriminalità
Organizzata Transnazzjonali (minn hawn 
'il quddiem "il-Protokoll tan-NU dwar l-
Armi tan-Nar").

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
inkwistjoni kollu: l-adozzjoni tagħha se 
tinvolvi bidliet tekniċi fit-test kollu)

Or. fr

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. 'arma tan-nar' tfisser kull arma b'kanna 1. 'arma tan-nar' tfisser kull arma b'kanna 
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portabbli li titfa' 'l barra, hija disinjata biex 
titfa' 'l barra jew tista' faċilment tiġi 
konvertita biex titfa' 'l barra sparatura, 
bullit jew projettili bl-azzjoni ta' splussiv.

portabbli li titfa' 'l barra, hija disinjata biex 
titfa' 'l barra jew tista' faċilment tiġi 
konvertita biex titfa' 'l barra projettili bl-
azzjoni ta' splussiv.

Oġġett għandu jitqies bħala kapaċi li jiġi 
konvertit biex jispara tir, balla jew
projettili permezz ta’ l-azzjoni ta' 
propellant kombustibbli jekk:

Oġġett għandu jitqies bħala kapaċi li jiġi 
konvertit biex jispara projettili permezz tal-
azzjoni ta' propellant kombustibbli jekk:

—ikollu l-apparenza ta’ arma tan-nar, u ikollu l-apparenza ta’ arma tan-nar, u 
—bħala riżultat tal-kostruzzjoni tiegħu jew 
tal-materjal li jkun magħmul minnu jkun 
jista’ jiġi faċilment konvertit hekk;

—bħala riżultat tal-kostruzzjoni tiegħu jew 
tal-materjal li jkun magħmul minnu jkun 
jista’ jiġi faċilment konvertit hekk permezz 
ta' għodda normali;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-frażi "titfa' 'l barra sparatura" li żbaljata u tista' tirreferi għal armi tan-nar li jisparaw in 
bjank. "Bullit" u "projettili" huma sinomini u t-terminu "projettili" huwa biżżejjed. Għal dak li 
jikkonċerna l-possibbiltà ta' konverżjoni, huwa ċar li kull persuna li għandha l-kompetenza 
teknika neċessarja tista' tikkonverti kwalunkwe oġġett metalliku f'arma tan-nar.  Il-kategorija 
ta' armi tan-nar għandha għalhekk tkopri biss dawk l-oġġetti li jistgħu jiġu konvertiti 
mingħajr kompetenza teknika speċifika u mingħajr l-użu ta' tagħmir speċjali.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. 'partijiet u komponenti essenzjali' tfisser 
kwalunkwe element jew element ta' 
sostituzzjoni mfassal apposta għal arma 
tan-nar u li jkun essenzjali sabiex din 
taħdem, inklużi l-kanna, il-frame jew ir-
receiver, is-slide jew iċ-ċilindru, il-bolt jew 
il-breech block, u kwalunkwe apparat 
imfassal jew adattat biex inaqqas il-ħoss 
ikkawżat mill-isparar ta' arma tan-nar.

2. 'partijiet essenzjali' tfisser kwalunkwe 
element jew element ta' sostituzzjoni 
mfassal apposta għal arma tan-nar u li jkun 
essenzjali sabiex din taħdem, inklużi l-
kanna, il-frame jew ir-receiver, is-slide jew 
iċ-ċilindru, il-bolt jew il-breech block, u 
kwalunkwe apparat imfassal jew adattat 
biex inaqqas il-ħoss ikkawżat mill-isparar 
ta' arma tan-nar.

'Komponent essenzjali' tfisser il-
mekkaniżmu tal-għeluq, iċ-chamber u l-
kanna ta' l-arma tan-nar, li filwaqt li 
huma separati, huma inklużi fil-
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kategorija ta' l-armi tan-nar fejn huma 
jew huma maħsuba li jiġu mmuntati;

Or. fr

Ġustifikazzjoni
It-termini "partijiet u komponenti" huma sinomini. Id-definizzjoni ta' "elementi essenzjali" 
għandha titħassar. Kull parti minn arma tan-nar hija  neċessarjament koperta mid-
definizzjoni preċedenti. F'termini tekniċi, dan huwa żbaljat peress li l-kunċett ta' għeluq tal-
mekkaniżmu ma jistax jiġi ddefinit. Dan in-nuqqas ta' preċiżjoni joħloq ir-riskju li jiġu inklużi 
f'din id-definizzjoni bħala partijiet essenzjali partijiet standard li jagħmlu parti mill-
mekkaniżmu tal-għeluq (pinns, vitijiet eċċ) li ma jirrpreżentaw l-ebda perikolu għas-sigurtà 
pubblika u li mhumiex partijiet essenzjali tal-arma.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. 'munizzjon' tfisser ir-round sħiħ jew il-
komponenti tiegħu, inklużi l-kaxxi ta' l-
iskrataċ, il-kaps, il-porvli tal-propellant, il-
balal jew il-projettili, li jintużaw f’arma 
tan-nar, sakemm dawk il-komponenti 
stess ikunu suġġetti għal awtorizzazzjoni 
fl-Istat Membru rilevanti;

3. 'munizzjon' tfisser ir-round sħiħ, hekk 
kif jintuża f'arma tan-nar, kompost minn 
kaxxi tal-iskrataċ, kaps, il-porvli tal-
propellant u projettili;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-porvli tal-propellant biss jeħtieġu awtorizzazzjoni fil-livell Komunitarju (Direttiva 
93/15/KEE et seq).

Il-komponenti inerenti u l-kaps ma jippreżentaw l-ebda perikolu kemm fil-livell ta' sigurtà kif 
ukoll fil-livell ta' sikurezza.

Għalhekk id-definizzjoni ta' munizjon għandha tkopri biss il-kaxxa kompluta u lesta.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. 'awtorizzazzjoni tal-esportazzjoni 
multipla'  tfisser awtorizzazzjoni mogħtija 
lil esportatur speċifiku għal utent aħħari
jew destinatarju wieħed f'pajjiż terz u 
tkopri arma tan-nar jew aktar, il-partijiet u 
komponenti tagħhom u l-munizzjon;

13. 'awtorizzazzjoni tal-esportazzjoni 
multipla'  tfisser awtorizzazzjoni mogħtija 
lil esportatur speċifiku fuq it-talba tiegħu 
għal konsenji multipli għal utent aħħari jew 
aktar jew destinatarji u/jew f'pajjiż terz
speċifiku jew aktar u tkopri arma tan-nar 
jew aktar, il-partijiet essenzjali tagħhom u 
l-munizzjon;

Or. fr

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 15 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15 a. 'pajjiż terz' tfisser pajjiż barra mit-
territorju doganali tal-Unjoni Ewropea.

Or. fr

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) armi tan-nar li huma antikità u r-repliki 
tagħhom kif definiti skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali, sakemm armi ta' nar li huma 
antikità ma jinkludux armi tan-nar 
manifatturati wara l-1899;

(f) armi tan-nar immanfatturati qabel l-
1900 u r-repliki tagħhom, u l-armi kollha 
li jikkargaw minn quddiem;

Or. fr
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) vjeġġi bil-baħar u minn ġo portijiet ta' 
pajjiżi terzi, sakemm ma jkunx hemm 
trasbordi jew tibdil fil-mezz ta' trasport.

(g) l-esportazzjoni jew it-transitu ta' armi 
tan-nar, il-partijiet essenzjali u l-
munizzjon tagħhom, lejn u madwar it-
territorju ta' pajjiżi terzi li ma rratifikawx 
il-protokoll dwar l-armi tan-nar.

Or. fr

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-pajjiż terz li jimporta jkun ħareġ l-
awtorizzazzjoni għall-importazzjoni 
relevanti u,

(a) il-pajjiż terz li jimporta jkun ħareġ l-
awtorizzazzjoni għall-importazzjoni 
relevanti jekk il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
fis-seħħ hekk tipprovdi  u

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ċerti Stati terzi ma jeħtiġux l-awtorizzazzjoni għall-importazzjoni.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-pajjiżi terzi ta' transitu, jekk hemm, 
ikunu taw in-notifika bil-miktub – u qrib 
id-data tal-vjeġġ – li ma għandhom ebda 

(b) il-pajjiżi terzi ta' transitu, jekk hemm, 
ikunu taw in-notifika bil-miktub – u l-iktar 
tard qabel il-vjeġġ – li ma għandhom ebda 
oġġezzjoni għat-transitu. Din id-
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oġġezzjoni għat-transitu. dispożizzjoni ma tapplikax għall-vjeġġi bl-
ajru jew bil-baħar u minn ġo portijietjew 
ajruporti  ta' pajjiżi terzi, sakemm ma 
jkunx hemm trasbordi jew tibdil fil-mezz 
ta' trasport.

Or. fr

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk ma jasluj ebda oġġezzjonijiet għat-
transitu fi żmien għoxrin jum xogħol mill-
jum tat-talba bil-miktub għall–
approvazzjoni għat-transitu ippreżentata 
mill-esportatur, il-pajjiż terz ta' transitu 
kkonsultat għandu jiġi kkunsidrat li ma 
għandu ebda oġġezzjoni u li ta l-kunsens 
taċitu tiegħu għat-transitu. 

2. Jekk ma jaslu ebda oġġezzjonijiet għat-
transitu fi żmien għoxrin jum kalendarju 
mill-jum tan-notifika bil-miktub 
ippreżentata mill-esportatur, il-pajjiż terz 
ta' transitu kkonsultat għandu jiġi 
kkunsidrat li ma għandu ebda oġġezzjoni u 
li ta l-kunsens taċitu tiegħu għat-transitu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-riferiment għal "jum xogħol" ma jistax jintuża bħala kriterju ta' żmien, peress li dan huwa 
differenti skont il-pajjiżi u jista' joħloq inċertezza. Għandu jiġi osservat li "għoxrin jum 
xogħol" jippreżenta terminu massimu ta' xahar, li huwa ċertament eċċessiv fid-dawl tal-vjeġġi 
neċessarjament rapidi imposti attwalment mis-suq dinji għal dan il-kummerċ ta'  prodotti 
civili.  

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jipproċessaw 
it-talbiet għall-awtorizzazzjoni għall-
esportazzjoni jew esportazzjoni multipla fi
żmien perjodu determinat mill-liġi jew il-

4. L-Istati Membri għandhom 
jikkompletaw il-proċeduri għall-ħruġ ta' 
awtorizzazzjonijiet għall-esportazzjoni
sempliċi jew multipla f'perijodu ta' żmien li 
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prattika tal-pajjiż, li f'kull każ ma 
għandhiex taqbeż id-disgħin jum xogħol. 

ma jistax jaqbeż is-sittin jum kalendarju.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk ukoll, ir-riferiment għall-"jum xogħol" ma jidhirx prattiku. Termini ta' żmien li 
jeċċedu d-disgħin jum jaffettwaw sew il-kompetittività tal-impriżi Ewropej fil-konfront ta' 
kompetituri esterni li ta' spiss jibbenefikaw minn termini ta' kunsinna qosra ħafna, u għalhekk 
ikunu f'pożizzjoni kompetittiva aħjar fis-swieq internazzjonali.  It-terminu ta' kunsinna huwa 
fattur essenzjali llum il-ġurnata fil-kummerċ internazzjonali.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-perjodu ta' validità ta' awtorizzazzjoni 
għall-esportazzjoni jew esportazzjoni 
multipla għandha tiġi deċiża mill-Istati 
Membri, iżda ma għandux ikun inqas minn 
tnax-il xahar.

5. Il-perjodu ta' validità ta' awtorizzazzjoni 
għall-esportazzjoni deċiż mill-Istati 
Membri ma għandux ikun inqas minn tnax-
il xahar, filwaqt li l-perjodu ta' validiltà ta' 
awtorizzazzjoni għall-esportazzjonijiet 
multipli ma jistax ikun inqas minn 
erbagħa u għoxrin xahar. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa evidenti li l-perjodu ta' validità tal-awtorizzazzjonijiet multipli għandu jiġi estiż. Il-
proċedura tal-awtorizzazzjoni unika għal diversi vjeġġi għandha tkun inkuraġġuta sabiex 
jitnaqqas il-piż fuq l-Istati Membri kif ukoll l-ispejjeż anċillari tal-operaturi u b'hekk isir l-
aħjar użu tal-kompetittività tas-sistema implimentata. 

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri jidtgħu jiddeċiedu li 
jagħmlu użu minn dokumenti elettroniċi 
għall-għan ta' pproċessar tat-talbiet għall-

6. L-Istati Membri għandhom jipprovaw li 
jagħmlu użu mit-teknoloġiji moderni ta' 
komunikazzjoni u minn dokumenti 
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awtoritzzazzjoni. elettroniċi sabiex jiġu ffaċilitati l-
proċeduri ta' esportazzjoni u l-
komunikazzjoni ma' pajjiżi terzi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandhom jintużaw il-metodi tekniċi moderni ta' komunikazzjoni u ta' proċessar għall-
komunikazzjoni bejn il-pajjiżi kemm jista jkun possibbli peress li dawn jippermettu li tiġi 
stabbilita sistema iktar rapida, effikaċi u kompetittiva.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) deskrizzjoni u l-kwantità ta' armi tan-
nar, il-partijiet u l-komponenti tagħhom u 
minizzjon, inkluż il-marka applikat mal-
armi tan-nar. 

(h) deskrizzjoni u l-kwantità ta' armi tan-
nar, il-partijiet essenzjali tagħhom u 
munizzjon. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-riferiment għad-deskrizzjoni u l-immarkar tal-armi tan-nar, il-partijiet u munizzjoni 
tagħhom tista' twassal għall-perċezzjoni li l-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni (u l-
awtorizzazzjoni għall-importazzjoni korrispondenti) għandha jkun fiha l-informazzjoni kollha 
dwar l-immarkar ta' kull arma, il-partijiet essenzjali jew l-ippakkjar u l-munizzjon. 

Din il-miżura tagħmel kull esportazzjoni impossibbli  fil-prattika, peress li fil-mument li fih 
din it-talba għal esportazzjoni tiġi fformulata, il-merkanziji jkunu għadhom ma ġewx prodotti 
u għalhekk din l-informazzjoni dwar l-immarkar ma tkunx disponibbli. 

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt h a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h a) l-iktar tard fil-mument tat-tagħbija, 
dikjarazzjoni li l-armi tan-nar, il-partijiet 
essenzjali u l-munizzjon tagħhom ġew 



PE456.611v01-00 12/19 PA\852875MT.doc

MT

immarkati b'konformità mal-Artikolu 4 
tad-Direttiva 91/477/KEE. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Konsegwentement, fir-rigward tal-Artikolu 6(ha), huwa importanti li l-esportatur jiddikjara li 
l-armi, il-partijiet essenzjali u l-munizjon tagħhom ikkonċernati huma mmarkati skont ir-
regoli fis-seħħ fi ħdan l-UE.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni msemmija f'paragrafu 
1, jekk inkluża fl-awtorizzazzjoni, għandha 
tiġi pprovduta mill-esportatur bil-quddiem
lill-pajjiżi terzi ta' transitu, l-aktar tard
qabel jitlaq il-vjeġġ. 

2. L-informazzjoni msemmija f'paragrafu 
1, jekk inkluża fl-awtorizzazzjoni, għandha 
tiġi pprovduta mill-esportatur lill-pajjiżi 
terzi ta' transitu qabel jitlaq il-vjeġġ.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu ġie ssimplifikat sabiex ikun iktar ċar.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-proċeduri ssimplifikati stipulati fil-
paragrafi 2,3 u 4 għandhom japplikaw 
għall-esportazzjoni temporanja ta' armi tan-
nar għal raġunijiet legali verifikabbli, li 
jinkludu l-kaċċa, sparar bħala sport, 
evalwazzjoni, wirjiet u tiswija.

1. Il-proċeduri ssimplifikati stipulati fil-
paragrafi 2,3 u 4 għandhom japplikaw 
għall-esportazzjoni temporanja ta' armi tan-
nar, il-partijiet essenzjali u l-munizzjon 
tagħhom, għal raġunijiet legali 
verifikabbli, li jinkludu l-kaċċa, sparar 
bħala sport, evalwazzjoni, wirjiet u tiswija.

Or. fr
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jitilqu territorju doganali tal-
Unjoni minn punt ta' qsim tal-fruntiera 
esterna tal-Istat Membru tar-residenza 
tagħhom, għall-esportazzjoni temporanja 
ta' arma tan-nar jew aktar matuul vjaġġ 
f'pajjiż terz, il-kaċċaturi u dilettanti tal-
isparar jistgħu jipproduċu pass Ewropew 
tal-armi tan-nar skont l-Artikoli 1 u 12 tad-
Direttiva 91/477/KEE, permess nazzjonali 
għall-kaċċa, jew dokument nazzjonali 
validu ieħor maħruġ mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru tar-residenza 
tagħhom. 

3. Meta jitilqu territorju doganali tal-
Unjoni jew jaslu mill-ġdid f'dan it-
territorju minn punt ta' qsim tal-fruntiera 
esterna, għall-esportazzjoni temporanja ta' 
arma tan-nar jew aktar, il-partijiet 
essenzjali u l-munizzjon tagħhom matul
vjaġġ f'pajjiż terz, il-kaċċaturi u dilettanti 
tal-isparar jistgħu jipproduċu pass 
Ewropew tal-armi tan-nar skont l-Artikoli 
1 u 12 tad-Direttiva 91/477/KEE, permess 
nazzjonali għall-kaċċa, jew dokument 
nazzjonali validu ieħor maħruġ mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-
residenza tagħhom.

Or. fr

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta jitilqu territorju doganali tal-
Unjoni minn punt ta' qsim tal-fruntiera 
esterna tal-Istat Membru li mhuwiex dak 
tar-residenza tagħhom, għall-
esportazzjoni temporanja ta' arma tan-nar 
jew aktar matuul vjaġġ f'pajjiż terz, il-
kaċċaturi u dilettanti tal-isparar jistgħu 
jipproduċu pass Ewropew tal-armi tan-
nar maħruġ skont l-Artikoli 1 u 12 tad-
Direttiva 91/477/KEE mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru tar-residenza 
tagħhom.

imħassar

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li 
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fih hemm il-punt tal-qsim tal-fruntiera 
esterna tal-Unjoni għandha tinnotifika 
lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ta' residenza tal-kaċċatur jew dilettant tal-
isparar li ħarġet il-pass Ewropew tal-Armi 
tan-Nar bid-data tal-esportazzjoni 
temporanja, il-kwantità ta' armi tan-nar li 
ġew esportati temporanjament u d-data ta' 
ritorn prospettiva, kid iddikjarata mill-
kaċċatur jew mid-dilettant tal-isparar fil-
mument tal-esportazzjoni temporanja.

Or. fr

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – punt 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. Awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni 
ma għandhiex tiġi rikjesta għall-
esportazzjoni temporanja ta' armi tan-nar, 
il-partijiet essenzjali u l-munizzjon 
tagħhom għall-finijiet legali verifikabbli 
bħall-fieri, il-wirjiet, it-tiswija jew l-
evalwazzjoni sakemm l-esportatur 
jiġġustifika l-pussess legali ta' dawn l-
armi tan-nar u jesportahom skont il-
proċedura ta' proċċessar lejn barra jew il-
proċedura ta' esportazzjoni temporanja 
doganali.

Or. fr

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) konsiderazzjonijiet dwar użu finali (d) konsiderazzjonijiet dwar użu finali 
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intenzjonat, id-destinatarju u r-riskju ta’ 
devjazzjoni.

intenzjonat, id-destinatarju u r-riskju reali
ta’ devjazzjoni.

Or. fr

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jirrifjutaw li joħorġu awtorizzazzjoni ta' 
esportazzjoni jew esportazzjoni multipla 
jekk il-persuna naturali jew legali li tkun 
qed għal tali awtorizzazzjoni jkollha 
rekords preċedenti kriminali rigward it-
traffikar illegali ta' armi tan-nar, il-parijiet 
u komponenti essenzjali taghħom jew
minizzjon, jew ta' reati serji oħra;

(a) Jirrifjutaw li joħorġu awtorizzazzjoni ta' 
esportazzjoni jew esportazzjoni multipla 
jekk il-persuna naturali jew legali li tkun 
qed għal tali awtorizzazzjoni jkollha 
rekords preċedenti kriminali rigward it-
traffikar illegali ta' armi tan-nar, il-parijiet 
essenzjali taghħom jew minizzjon, jew ta' 
reati intenzjonalment vjolenti oħra;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' gravità ta' ksur huwa diffiċli li jiġi stabbilit u r-riferiment ġeneriku tiegħu 
jwassal għal apllikazzjonijiet diskrezzjonali li jistgħu jkunu r-riżultat ta' diskriminazzjonijiet 
fortuwiti.  Ir-riferiment għal "ksur intenzjonalment vjolenti" (jew "violent intentional crime" 
bl-Ingliż) imsemmi fl-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 91/477/KE emendata bid-Direttiva 
2008/51/KEE huwa intiż bħala soluzzjoni għal din il-generalizzazzjoni.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
515/97 tat-13 ta' Marzu 1997, u b'mod 
partikolari d-dispożizzjonijiet f'dak ir-
Regolament dwar il-kunfidenzjalità tal-
informazzjoni, għandhom japplikaw 
mutatis mutandis, mingħajr preġudizzju 
għal Artikolu 18 ta' dan ir-Regolament.

2. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
515/97 tat-13 ta' Marzu 1997, u b'mod 
partikolari d-dispożizzjonijiet fl-imsemmi 
regolament dwar il-kunfidenzjalità tal-
informazzjoni, għandhom japplikaw 
mutatis mutandis, mingħajr preġudizzju 
għal Artikolu 18 ta' dan ir-Regolament.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan sabiex jittranġa żball fil-verżjoni Franċiża li tirreferi għal dan ir-regolament minflok 
għar-Regolament (KE) Nru 515/97.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull ħames snin il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi l-implimentazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament u tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
l-applikazzjoni tiegħu, li jista’ jinkludi 
proposti biex jiġi emendat. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-
informazzjoni kollha adatta għat-tħejjija 
tar-rapport.

3. Kull għaxar snin il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi l-implimentazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament u tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
l-applikazzjoni tiegħu, li jista’ jinkludi 
proposti biex jiġi emendat. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-
informazzjoni kollha adatta għat-tħejjija 
tar-rapport.

Or. fr

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fil-mija u għoxrin jum wara l-
pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea. 

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fl-ewwel ġurnata tas-seba' u tletin xahar 
wara d-data tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mija u għoxrin jum mhuwiex perjodu ta' żmien realistiku fid-dawl tan-neċessità tal-bidla ta' 
diversi proċeduri nazzjonali u l-formulari korrispondenti sabiex jiġu adottati dan ir-regoli l-
ġodda. Uħud minn dawn il-klawsoli huma marbuta ma kriterji tad-Direttiva 91/477/KE li ġiet 
emendata reċentement fl-2008, u li ser tkun kompletament applikabbli fl-2014 biss. Uħud 
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mill-Istati membri (eż. Franz u Spanja) għandhom ma ttasponux dawn il-miżuri. Għalhekk 
mhuwiex realistiku li tippjana l-applikazzjoni ta' din il-leġiżlazzjoni qabel l-applikazzjoni 
definittiva tad-Direttiva 91/477/KE hekk kif emendata fl-2008.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Anness – punt A

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

A: Armi tan-nar A: Armi tan-nar

9302 00 00 Rivolvers u pistoli, ħlief dawk 
tal-intestatura 9303 jew 9304

9302 00 00 Rivolvers u pistoli, ħlief dawk 
tal-intestatura 9303 

9303 Armi tan-nar oħra inklużi snieter u
azzarini tal-kaċċa.

9303 Armi tan-nar oħra inklużi snieter u 
azzarini tal-kaċċa. 

9303 20 Snieter oħrajn tal-isports, għal 
kaċċa jew sparar għal targits, inklużi 
snieter-azzarini kombinati:

9303 20 00 Snieter oħrajn tal-isports, għal 
kaċċa jew sparar għal targits, inklużi 
snieter-azzarini kombinati:

9303 20 10 − B’kanna waħda, bit-toqba 
lixxa 

9303 20 10 − Armi tan-nar b’kanna
waħda, bit-toqba lixxa 

9303 20 95 - Oħrajn:
9303 30 00 Azzarini oħrajn tal-isports, għal 
kaċċa jew sparar għal targits

9303 30 00 Azzarini oħrajn tal-isports, għal 
kaċċa jew sparar għal targits

9303 90 00 Oħrajn.
9304 00 00 Armi oħrajn 
(pereżempju,snieter u pistoli fil-molla, bl-
arja jew gass). 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kull riferiment għal prodotti "oħrajn" għandhom jitħassru u kull artikolu għandu jiġi ddefinit 
b'mod ċar fl-Anness sabiex tiġi evitata kull ambigwità għas-Servizzi Doganali u l-impriżi. 
Kull riferiment għal armi jew oġġetti barra mill-ambitu tal-Protokoll tan-NU, bħall-armi bil-
molla, bl-arja jew gass għandhom jitħassru. Huwa evidenti li tali prodotti mhumiex 
ikkonċernati mill-"kriminalità internazzjonali organizzata" Oġġetti oħra li fihom nfushom 
mhumiex perikolużi bħall-projettili jew iċ-ċomb għandhom jiġu esklużi mill-isfera tal-
leġiżlazzjoni.
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Emenda 28

Proposta għal regolament
Anness – punt B

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B: Partijiet u komponenti essenzjali B: Partijiet essenzjali li jikkostitwixxu parti 
minn:

9305 Partijiet u aċċessorji tal-apparat tal-
intestatura 9302 sa 9304

9305 Partijiet u aċċessorji tal-apparat tal-
intestatura 9302 sa 9304

9305 10 00 - Ta’ rivolvers jew pistoli 9305 10 00 - Ta’ rivolvers jew pistoli

− Ta’ snieter jew azzarini ta’ intstaturi
9303:

Ta’ snieter jew azzarini ta’ intestaturi
9303:

9305 21 00 – – Kanen tas-snieter 9305 21 00 – – Kanen tas-snieter

9305 29 00 – – Oħrajn
9305 99 00 – Tagħrif ieħor

Or. fr

Emenda 29

Proposta għal regolament
Anness – punt C

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

C: Munizzjon C: Munizzjon, hekk fik definit fl-Artikolu 
2(3), ikklassifikat taħt

9306 Skrataċ u munizzjon u projettili 
oħrajn u munizzjon u partijiet tagħhom, 
inklużi tiri
– Skrataċ tas-snieter u partijiet tagħhom;
9305 21 00 – – Skrataċ 9305 21 00 – – Skrataċ għal snieter 

b’kanna waħda, bit-toqba lixxa
9306 29 – – Oħrajn 
9306 29 40 – – – Każi  
9306 29 70 – – – Oħrajn 
9306 30 − Skrataċ oħrajn u l-partijiet 
tagħhom:
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9306 30 10 – – Għal rivolvers u pistoli tal-
intestatura 9302

9306 30 10 – – Għal rivolvers u pistoli tal-
intestatura 9302

– – –Oħrajn:
9306 30 91 – – – – Skrataċ jisparaw ċentru 9306 30 91 – – – – Skrataċ jisparaw ċentru

9306 30 93 – – – – Skrataċ jisparaw fix-
xfar

9306 30 93 – – – – Skrataċ jisparaw fix-
xfar

9306 30 97 – – – – Oħrajn
9306 90 – – Oħrajn:
9306 90 90 – – Oħrajn

Or. fr


