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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid 
fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi
(COM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2010)0473),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0279/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-
19 ta' Jannar 2011,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 
(A7-0000/2011),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

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 fl-
użu ħażin ta’ sustanzi kimiċi bħala 
prekursuri għall-isplussivi, jew fuq il-bażi 
ta’ riċerka u ttestjar, il-poter li tadotta atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandu 
jingħata lill-Kummissjoni għall-iskop tal-
emendar tal-Annessi ta’ dan ir-
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Regolament. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet adatti, matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, anke fil-livell tal-
esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qed 
tħejji u tfassal l-atti delegati, għandha 
tiżgura trażmissjoni simultanja, fil-ħin u 
xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Applikazzjoni tal-Ftehim Komuni bejn it-tliet istituzzjonijiet dwar l-arranġamenti prattiċi 
għall-użu tal-atti delegati.

Emenda 2

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 tranżazzjoni 
suspettuża oħra rigward sustanza mhux 
skedata mniżżla fil-lista msemmija fil-
punt (b) tal-paragrafu 6, u taħlitiet li 
jinkludu sustanzi bħal dawn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tgħin biex jiġu kkjarifikati t-test u s-suppożizzjonijiet dwar l-ambitu tar-rekwiżit ta’ 
rappurtar.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-operaturi ekonomiċi għandhom 
jirrappurtaw ukoll serq sinifikanti tas-

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

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 4

Proposta għal regolament
Artikolu 9

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.

1. 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 
għandha tingħata l-poter li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 10 rigward 
emendi għall-Annessi ta' dan ir-
Regolament.

2. 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, 
il-proċedura prevista fl-Artikolu 13 
għandha tapplika għal atti delegati 
adottati skont dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Applikazzjoni tal-Ftehim Komuni bejn it-tliet istituzzjonijiet dwar l-arranġamenti prattiċi 
għall-użu tal-atti delegati.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 10

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-poter li tadotta atti delegati jingħata 
lill-Kummissjoni skont il-kundizzjonijiet 
stabbiliti f'dan l-Artikolu.

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

2. Il-poter li tadotta l-atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 9 għandu jingħata 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien 
indeterminat minn ...*.

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

3. Id-delega tal-poter imsemmi fl-
Artikolu 9 tista’ tiġi revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delega tal-poter 
speċifikat f’dik id-deċiżjoni. Għandha 
tidħol fis-seħħ il-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
aktar tard speċifikata fih. M’għandhiex 
taffettwa l-validità tal-atti delegati diġà 
fis-seħħ. 
4. Malli tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.
5. 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 tal-
Kunsill fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-
notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel 
tmiem dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill it-tnejn ikunu 
informaw lill-Kummissjoni li mhux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
_____________
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* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Applikazzjoni tal-Ftehim Komuni bejn it-tliet istituzzjonijiet dwar l-arranġamenti prattiċi 
għall-użu tal-atti delegati.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Revoka tad-delega imħassar

1. Id-delega tal-poter imsemmi fl-Artikolu 
9 tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe ħin 
mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill.
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. en
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Oġġezzjonijiet għal atti delegati imħassar

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.
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. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill
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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-
raġunijiet li għalihom tkun qed 
toġġezzjona għall-att delegat.

jista' joġġezzjona għal att delegat skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 10(5).
F’dan il-każ, il-Kummissjoni għandha 
tirrevoka l-att mingħajr dewmien wara n-
notifika tad-deċiżjoni tal-oġġezzjoni mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Applikazzjoni tal-Ftehim Komuni bejn it-tliet istituzzjonijiet dwar l-arranġamenti prattiċi 
għall-użu tal-atti delegati.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni hija proposta għal regolament li jimpedixxi l-aċċess minn 
membri tal-pubbliku ġenerali għal sustanzi kimiċi speċifiċi li huma disponibbli b’mod mifrux 
iżda li jistgħu jintużaw ħażin bħala prekursuri tal-isplussivi. Sabiex jitħares il-moviment 
ħieles tal-oġġetti, tmien sustanzi elenkati fl-Anness I jistgħu jkomplu jinbiegħu f’forma 
kkonċentrata fil-qafas ta’ liċenzja mogħtija minn awtorità nazzjonali kompetenti għal użu 
leġittimu li jkun iddokumentat, jew mingħajr liċenzja, f’livelli ta’ konċentrazzjoni li jfisser li 
ma jkunux effettivi għall-manifattura tal-isplussivi 'home-made'. Seba’ sustanzi oħra ġew 
elenkati fl-Anness II fejn ma japplikawx liċenzji jew livelli ta’ konċentrazzjoni. Madankollu, 
għal kull waħda mill-15-il sustanza, u anke għall-bejgħ ta’ kull sustanza oħra, taħlita mhux 
elenkata speċifikament f’dawn l-Annessi iżda identifikata mill-Kummissjoni minn żmien għal 
ieħor li qed tintuża għall-manifattura tal-isplussivi 'home-made', kull tranżazzjoni li titqies 
“suspettuża” għal raġunijiet “raġonevoli” għandha tiġi rrappurtata lil punt ta’ kuntatt 
nazzjonali waħdieni. 

L-utenti professjonali ta’ dawn il-materjali u l-bejgħ minn negozju għal negozju 
m’għandhomx jiġu affettwati. Id-drittijiet tal-individwi għall-privatezza jridu jiġu rrispettati 
bis-sħiħ. Il-proċess regolatorju għandu jkun flessibbli biżżejjed biex jippermetti azzjoni rapida 
għal bżonnijiet li jinbidlu. Ftehimiet volontarji, kodiċi ta’ kondotta u sistemi ta’ informazzjoni 
mtejba bejn il-manifatturi u l-bejjiegħa bl-imnut ikunu meħtieġa wkoll biex jappoġġjaw dawn 
il-miżuri.

Il-pożizzjoni tar-Rapporteur

Il-proposta għandha l-għan li tnaqqas il-frekwenza u l-impatt ta’ attakki terroristiċi billi jiġi 
limitat l-aċċess mill-pubbliku ġenerali għal sustanzi (u taħlitiet tagħhom) li jintużaw 
frekwentement u b’mod leġittimu li f’konċentrazzjoni għolja jistgħu jintużaw għall-
produzzjoni ta’ splussivi, kif ukoll li jiġu rrappurtati tranżazzjonijiet suspettużi tagħhom. 

Il-proposta hija diretta lejn il-bejjiegħa bl-ingrossa, il-bejjiegħa bl-imnut u l-Istati Membri. Il-
manifatturi tas-sustanzi kimiċi diġà għandhom kontrolli u kodiċijiet ta’ rappurtar volontarji 
għal prekursuri tal-armi u tad-drogi, pereżempju, u m’għandhomx jintlaqtu materjalment 
minn dawn il-proposti. It-tunnellati involuti huma żgħar meta mqabbla mal-ammonti totali 
mibjugħa. M’hemmx tħassib fir-rigward ta’ saħħet il-ħaddiema jew l-impatt fuq l-ambjent. Is-
suċċess jiddependi mill-azzjonijiet meħuda mill-awtoritajiet kompetenti fir-rigward tal-ġbir u 
l-qsim ta’ informazzjoni rilevanti. 

Ir-Rapporteur jappoġġja azzjonijiet favur il-ġlieda kontra t-terroriżmu u jaqbel mal-ħsieb 
ġenerali tal-proposta, speċifikament regolament skont l-Artikolu 114 li jipprevjeni l-
frammentazzjoni tas-suq intern. 

Ir-Rapporteur jaqbel ukoll mal-lista ta’ tmien sustanzi (u taħlitiet tagħhom) inklużi fl-Anness I 
bħala dawk li jesiġu kontrolli taħt din l-intestatura. Għaldaqstant, huwa raġonevoli li jiġi 
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permess li l-bejgħ f’konċentrazzjonijiet għolja lill-pubbliku ġenerali jkompli biss b’liċenzja 
għal użu aħħari leġittimu. 

Il-piż tal-ispiża għandu jinqasam b’mod kemm jista’ jkun ugwali bejn il-manifatturi u l-
bejjiegħa bl-imnut (permezz tal-ispejjeż ta’ konformità, tikkettar, riformulazzjoni u t-telfien 
ta’ bejgħ) u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li jkollhom jistabbilixxu s-sistemi neċessarji 
ta’ liċenzji u ta’ ġbir u rappurtar ta’ informazzjoni, kif ukoll isibu l-persunal biex 
iħaddmuhom. 

Ir-Rapporteur jipproponi wkoll għadd ta' emendi sabiex jiġi applikat il-Ftehim Komuni bejn 
it-tliet istituzzjonijiet dwar l-arranġamenti prattiċi għall-użu tal-atti delegati kif approvat mill-
Konferenza tal-Presidenti fit-3 ta' Marzu 2011.


