
 

RR\935423MT.doc  PE504.126v02-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

  

 PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014 

 

Dokument ta' sessjoni 
 

A7-0167/2013 

6.5.2013 

***I 
RAPPORT 

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 

jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 111/2005 li jistabbilixxi regoli 

għall-monitoraġġ tal-kummerċ tal-prekursuri tad-droga bejn il-Komunità u 

pajjiżi terzi 

(COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD)) 

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 

Rapporteur: Franck Proust 

 



 

PE504.126v02-00 2/21 RR\935423MT.doc 

MT 

 

PR_COD_1amCom 

 

 

Tifsira tas-simboli użati 
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 ***II Proċedura leġislattiva ordinarja (it-tieni qari) 

 ***III Proċedura leġislattiva 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 li jemenda r-

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 111/2005 li jistabbilixxi regoli għall-monitoraġġ tal-

kummerċ tal-prekursuri tad-droga bejn il-Komunità u pajjiżi terzi 

(COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD)) 

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

(COM(2012)0521), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea, skont liema Artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 

(C7-0316/2012), 

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

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A7-0167/2013), 

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

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 

temenda l-proposta b’mod sostanzjali 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 1a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) Il-kummerċ ta’ prodotti mediċinali 

mhuwiex ikkontrollat, minħabba li dawn 

attwalment huma esklużi mid-definizzjoni 

ta' sustanzi skedati. 
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Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Prodotti mediċinali li fihom l-efedrina 

jew il-psewdofedrina għandhom għalhekk 

jiġu kkontrollati mingħajr ma jfixklu l-

kummerċ leġittimu tagħhom. 

(6) Prodotti mediċinali għandhom jiġu 

kkontrollati wkoll bħal sustanzi skedati 

oħrajn, mingħajr ma jfixklu l-kummerċ 

leġittimu tagħhom. Għal dan il-għan, il-

prodotti mediċinali għandhom jiġu inklużi 

fid-definizzjoni tas-sustanzi skedati fil-

futur. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Għal dan il-għan, kull esportazzjoni 

ta' prodotti mediċinali li fihom l-efedrina 

jew il-psewdofedrina għandha tkun 

ippreċeduta minn notifika ta' pre-

esportazzjoni mibgħuta mill-awtoritajiet 

kompetenti fl-Unjoni lill-awtoritajiet 

kompetenti tal-pajjiż ta’ destinazzjoni. 

(7) Għalhekk, jaqbel li tinħoloq kategorija 

ġdida ta’ sustanzi skedati sabiex jitqiesu l-

karatteristiċi speċifiċi tal-prodotti 

mediċinali. L-esportazzjoni ta' tali 

sustanzi skedati għandha tkun ippreċeduta 

minn notifika ta' pre-esportazzjoni 

mibgħuta mill-awtoritajiet kompetenti fl-

Unjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-

pajjiż ta’ destinazzjoni, bl-informazzjoni 

pprovduta qabel mill-operatur. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 

Membri għandhom jingħataw il-poteri li 

jwaqqfu jew jissekwestraw dawk il-

prodotti meta jkun hemm raġunijiet tajba 

fuq suspett li jkunu intiżi għall-manifattura 

(8) L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 

Membri għandhom jingħataw il-poteri li 

jwaqqfu jew jissekwestraw dawk il-

prodotti meta jkun hemm raġunijiet tajba 

fuq suspett li jkunu intiżi għall-manifattura 
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tad-drogi illeċiti, meta jkunu esportati, 

impurtati jew fi tranżitu. 

tad-drogi illeċiti, meta jkunu esportati, 

impurtati jew fi tranżitu. L-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istati Membri għandhom 

jaqsmu bejniethom u mal-Kummissjoni 

permezz ta' Bażi ta' Dejta Ewropea, 

informazzjoni dwar sekwestri u kunsinni 

mwaqqfa sabiex jittejjeb il-livell ġenerali 

ta' informazzjoni dwar il-kummerċ tal-

prekursuri tad-droga u ta' prodotti 

mediċinali li fihom l-efedrina jew il-

psewdoefedrina.  

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 10a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10a) Il-Bażi ta' Dejta Ewropea li 

tistabbilixxi reġistru Ewropew ta' 

operaturi li għandhom liċenzja jew 

reġistrazzjoni għall-kummerċ legali tal-

prekursuri tad-droga u ta' prodotti 

mediċinali li fihom l-efedrina jew il-

psewdoefedrina għandha tiġi aġġornata 

regolarment u l-informazzjoni pprovduta 

għandha tintuża mill-Kummissjoni u mill-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 

għall-għan uniku li jiġi evitat id-

dirottament ta' dawn il-prodotti fis-suq 

illegali.  

Ġustifikazzjoni 

Din tiċċara l-fatt li l-Bażi ta' Dejta Ewropea li għandha tiġi stabbilita skont dan ir-

Regolament m'għandhiex tintuża għal skopijiet ta’ pulizija u ta' infurzar tal-liġi. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Sabiex jintlaħqu l-għanijiet tar- (14) Sabiex jintlaħqu l-għanijiet tar-



 

PE504.126v02-00 8/21 RR\935423MT.doc 

MT 

Regolament (KE) Nru 111/2005, il-poter li 

jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea għandu jiġi ddelegat lill-

Kummissjoni sabiex tistabbilixxi 

dispożizzjonijiet li jiddeterminaw każijiet 

fejn m'hemmx bżonn ta' liċenzja u 

tistabbilixxi aktar kundizzjonijiet għall-

għoti ta' liċenzji, tistabbilixxi l-

kundizzjonijiet għal eżenzjonijiet mill-

kontrolli ta' ċerti kategoriji ta' operaturi u 

tal-operaturi involuti fl-esportazzjoni ta' 

kwantitajiet żgħar ta' sustanzi skedati 

elenkati fil-Kategorija 3, tistabbilixxi l-

kriterji sabiex tiddetermina kif tista' 

tingħata prova tal-għanijiet leċiti tat-

tranżazzjoni, tiddetermina l-informazzjoni 

li hija meħtieġa mill-awtoritajiet 

kompetenti biex jissorveljaw l-

esportazzjoni, l-importazzjoni jew l-

attivitajiet intermedjarji tal-operaturi, 

tiddetermina l-pajjiżi tad-destinazzjoni li l-

esportazzjonijiet lejhom ta’ sustanzi 

skedati tal-Kategorija 2 u 3 tal-Anness 

għandha tiġi preċeduta minn notifika ta' 

pre-esportazzjoni, tiddetermina proċeduri 

ta' pre-esportazzjoni ssimplifikati u 

tistabbilixxi l-kriterji komuni tagħhom, 

tiddetermina l-pajjiżi ta' destinazzjoni li 

lejhom l-esportazzjonijiet ta’ sustanzi 

skedati elenkati fil-Kategorija 3 tal-Anness 

għandhom ikunu suġġetti għal 

awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni, 

tiddetermina proċeduri ta' awtorizzazzjoni 

ta' esportazzjoni ssimplifikati u 

tistabbilixxi l-kriterji komuni tagħhom, u 

tintroduċi sustanzi addizzjonali fl-Anness 

għal dan ir-Regolament, kif ukoll emendi 

oħra meħtieġa biex twieġeb għal xejriet 

ġodda tad-dirottament tal-prekursuri tad-

droga. Huwa ta’ importanza partikolari li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 

xierqa matul ix-xogħol preparatorju tagħha, 

inkluż fuq il-livell ta’ esperti. 

Regolament (KE) Nru 111/2005, il-poter li 

jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea għandu jiġi ddelegat lill-

Kummissjoni sabiex tistabbilixxi 

dispożizzjonijiet li jiddeterminaw każijiet 

fejn m'hemmx bżonn ta' liċenzja u 

tistabbilixxi aktar kundizzjonijiet għall-

għoti ta' liċenzji, tistabbilixxi l-

kundizzjonijiet għal eżenzjonijiet mill-

kontrolli ta' ċerti kategoriji ta' operaturi u 

tal-operaturi involuti fl-esportazzjoni ta' 

kwantitajiet żgħar ta' sustanzi skedati 

elenkati fil-Kategorija 3, tistabbilixxi l-

kriterji sabiex tiddetermina kif tista' 

tingħata prova tal-għanijiet leċiti tat-

tranżazzjoni, tiddetermina l-informazzjoni 

li hija meħtieġa mill-awtoritajiet 

kompetenti biex jissorveljaw l-

esportazzjoni, l-importazzjoni jew l-

attivitajiet intermedjarji tal-operaturi, 

tiddetermina l-pajjiżi tad-destinazzjoni li l-

esportazzjonijiet lejhom ta’ sustanzi 

skedati tal-Kategorija 2 u 3 tal-Anness 

għandha tiġi preċeduta minn notifika ta' 

pre-esportazzjoni, tiddetermina proċeduri 

ta' pre-esportazzjoni ssimplifikati u 

tistabbilixxi l-kriterji komuni tagħhom, 

tiddetermina l-pajjiżi ta' destinazzjoni li 

lejhom l-esportazzjonijiet ta’ sustanzi 

skedati elenkati fil-Kategorija 3 tal-Anness 

għandhom ikunu suġġetti għal 

awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni, 

tiddetermina proċeduri ta' awtorizzazzjoni 

ta' esportazzjoni ssimplifikati u 

tistabbilixxi l-kriterji komuni tagħhom, u 

tintroduċi sustanzi addizzjonali fl-Anness 

għal dan ir-Regolament, biex twieġeb għal 

xejriet ġodda tad-dirottament tal-prekursuri 

tad-droga. Huwa ta’ importanza partikolari 

li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 

xierqa matul ix-xogħol preparatorju tagħha, 

inkluż fuq il-livell ta’ esperti. 
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Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 16a (ġdida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16a) L-atti ddelegati li jistabbilixxu l-

każijiet fejn ma tkunx meħtieġa liċenzja u 

li jistabbilixxu kundizzjonijiet oħra għall-

għoti ta’ liċenzji kif ukoll l-atti ta’ 

implimentazzjoni li jistabbilixxu mudell 

għal-liċenzji, għandhom jiżguraw li l-

operaturi jkunu kkontrollati u 

mmonitorjati b’mod sistematiku u 

konsistenti. 

Ġustifikazzjoni 

It-test jikkorrispondi għad-dispożizzjoni proposta tal-Artikolu 6 paragrafu 4. Peress li fih 

dikjarazzjoni tal-objettivi li għandhom jintlaħqu, huwa iżjed adattat għal Premessa.  

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Billi dan ir-Regolament huwa bbażat 

fuq il-politika kummerċjali komuni, il-

proċedura ta' eżaminazzjoni għandha 

tintuża għall-adozzjoni tal-atti ta’ 

implimentazzjoni. 

(17) Billi dan ir-Regolament huwa bbażat 

fuq il-politika kummerċjali komuni, il-

proċedura konsultattiva għandha tintuża 

għall-adozzjoni tal-atti ta’ 

implimentazzjoni. 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tirrifletti l-bidliet introdotti permezz tal-emendi 11, 18 u 19. 
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Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt -1 (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 111/2005 

Titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-1) Fit-titolu, il-kelma “Komunità” hi 

sostitwita bil-kliem “l-Unjoni Ewropea”: 

 (Din l-emenda tapplika għat-test kollu. L-

adozzjoni tagħha se teħtieġ tibdil 

korrispondenti tul it-test.) 

Ġustifikazzjoni 

Jekk l-emenda tiġi adottata, il-kelma “Komunità” għandha tiġi sostitwita bil-kelma “Unjoni” 

fit-test kollu tar-Regolament (KE) 111/2005, u l-formulazzjoni tal-emenda se tinbidel b’mod 

tekniku sabiex tkun tirreferi għad-dispożizzjonijiet kollha speċifiċi kkonċernati. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a 

Regolament (KE) Nru 111/2005 

Artikolu 2 – punt a 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) 'sustanza skedata' tfisser kwalunkwe 

sustanza li tintuża għall-manifattura illeċita 

ta’ drogi narkotiċi jew sustanzi psikotropiċi 

u elenkata fl-Anness, inklużi taħlitiet u 

prodotti naturali li fihom tali sustanzi. Dan 

jeskludi prodotti naturali u taħlitiet li fihom 

sustanzi skedati u li huma magħmula b'tali 

mod li sustanzi skedati ma jkunux jistgħu 

jintużaw jew jiġu estratti permezz ta' mezzi 

faċilment applikabbli jew ekonomikament 

vijabbli u prodotti mediċinali fit-tifsira tal-

Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2001/83/KE 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;" 

(a) 'sustanza skedata' tfisser kwalunkwe 

sustanza li tista' tintuża għall-manifattura 

illeċita ta’ drogi narkotiċi jew sustanzi 

psikotropiċi u elenkata fl-Anness, inklużi 

taħlitiet, prodotti naturali u prodotti 

mediċinali li fihom tali sustanzi. Dan 

jeskludi prodotti naturali, taħlitiet u 

prodotti mediċinali li fihom sustanzi 

skedati u li huma magħmula b'tali mod li 

sustanzi skedati ma jkunux jistgħu jintużaw 

jew jiġu estratti permezz ta' mezzi 

faċilment applikabbli jew ekonomikament 

vijabbli;  
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Ġustifikazzjoni 

L-introduzzjoni ta’ prodotti mediċinali fl-ambitu tar-Regolament tippermetti soluzzjoni aktar 

sistematika u flessibbli għall-monitoraġġ tal-kummerċ fil-prekursuri tad-droga li jinsabu fi 

prodotti mediċinali. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 2 – sottopunt b 

Regolament (KE) Nru 111/2005 

Artikolu 6 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Kummissjoni tistabbilixxi mudell għal 

liċenzji permezz ta’ atti ta’ 

implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ 

implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-

Artikolu 30(2). 

3. Il-Kummissjoni tistabbilixxi mudell għal 

liċenzji permezz ta’ atti ta’ 

implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ 

implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

skont il-proċedura konsultattiva msemmija 

fl-Artikolu 30(2). 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 2 – sottopunt b 
Regolament (KE) Nru 111/2005 

Artikolu 6 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-atti ddelegati msemmija fit-tielet 

subparagrafu tal-paragrafu 1 u l-atti ta' 

implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 

3 jiggarantixxu kontroll u monitoraġġ 

sistematiku u konsistenti tal-operaturi. " 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Din id-dispożizzjoni tmexxiet għall-premessi, minħabba n-natura dikjaratorja tagħha. Ara l-

Premessa 16a proposta. 
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Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 3 – sottopunt a 
Regolament (KE) Nru 111/2005 

Artikolu 7 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

"Meta jiġi kkunsidrat jekk tingħatax 

reġistrazzjoni, l-awtorità kompetenti tieħu 

in kunsiderazzjoni l-kompetenza u l-

integrità tal-applikant." 

"Meta jiġi kkunsidrat jekk tingħatax 

reġistrazzjoni, l-awtorità kompetenti tieħu 

inkunsiderazzjoni l-kompetenza u r-rekord 

preċedenti ta' tranżazzjonijiet tal-

applikant, kif ukoll kwalunkwe każ ta' 

ksur tal-liġi min-naħa tal-applikant." 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 6 – sottopunt a 
Regolament (KE) Nru 111/2005 

Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Qabel l-esportazzjonijiet kollha tas-

sustanzi skedati mniżżla fil-Kategorija 1 

tal-Anness u l-esportazzjonijiet ta' sustanzi 

klassifikati fil-Kategoriji 2 u 3 tal-Anness 

għal ċerti pajjiżi ta' destinazzjoni, għandha 

ssir notifika ta' pre-esportazzjoni mibgħuta 

mill-awtoritajiet kompetenti fl-Unjoni lill-

awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż ta' 

destinazzjoni, b'konformità mal-

Artikolu 12(10) tal-Konvenzjoni tan-

Nazzjonijiet Uniti. Il-Kummissjoni 

tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati 

b'konformità mal-Artikolu 30b li 

tiddetermina l-lista tal-pajjiżi destinatarji 

sabiex jiġi minimizzat ir-riskju ta' 

dirottament ta' sustanzi skedati u prodotti 

mediċinali li fihom l-efedrina jew il-

psewdofedrina, billi tiżgura monitoraġġ 

sistematiku u konsistenti tal-

esportazzjonijiet ta’ ċerti sustanzi u 

prodotti lejn dawk il-pajjiżi.” 

1. Qabel l-esportazzjonijiet kollha tas-

sustanzi skedati mniżżla fil-Kategoriji 1 u 

4 tal-Anness u l-esportazzjonijiet ta' 

sustanzi skedati fil-Kategoriji 2 u 3 tal-

Anness għal ċerti pajjiżi ta' destinazzjoni, 

għandha ssir notifika ta' pre-esportazzjoni 

mibgħuta mill-awtoritajiet kompetenti fl-

Unjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-

pajjiż ta' destinazzjoni, b'konformità mal-

Artikolu 12(10) tal-Konvenzjoni tan-

Nazzjonijiet Uniti. Il-Kummissjoni 

tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati 

b'konformità mal-Artikolu 30b biex 

tiddetermina l-listi tal-pajjiżi destinatarji 

sabiex jiġi minimizzat ir-riskju ta' 

dirottament ta' sustanzi skedati, billi tiżgura 

monitoraġġ sistematiku u konsistenti tal-

esportazzjonijiet ta’ ċerti sustanzi u 

prodotti lejn dawk il-pajjiżi. 
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Ġustifikazzjoni 

Wara li ġie emendat l-ambitu tar-Regolament, li issa jkopri l-prodotti mediċinali introdotti 

bħala sustanzi skedati ta’ Kategorija 4, din l-emenda ma tibqax isemmi b’mod speċifiku l-

prodotti mediċinali. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 6 – sottopunt b 
Regolament (KE) Nru 111/2005 

Artikolu 11 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Proċeduri ssimplifikati tan-notifika ta' 

pre-esportazzjoni jistgħu jiġu applikati 

mill-awtoritajiet kompetenti fejn huma 

sodisfatti li dan mhu ser jirriżulta f'ebda 

riskju ta' dirottament ta' sustanzi skedati u 

ta' prodotti mediċinali li fihom l-efedrina 

u l-psewdoefedrina. Il-Kummissjoni 

tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati 

b'konformità mal-Artikolu 30b biex 

tiddetermina tali proċeduri u tistabbilixxi l-

kriterji komuni li għandhom jiġu applikati 

mill-awtoritajiet kompetenti." 

3. Proċeduri ssimplifikati tan-notifika ta' 

pre-esportazzjoni jistgħu jiġu applikati 

mill-awtoritajiet kompetenti fejn huma 

sodisfatti li dan mhu ser jirriżulta f'ebda 

riskju ta' dirottament ta' sustanzi skedati. Il-

Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta 

atti ddelegati b'konformità mal-

Artikolu 30b biex tiddetermina tali 

proċeduri u tistabbilixxi l-kriterji komuni li 

għandhom jiġu applikati mill-awtoritajiet 

kompetenti." 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 7 

Regolament (KE) Nru 111/2005 

Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

"Madankollu, l-esportazzjonijiet ta’ 

sustanzi skedati elenkati fil-Kategorija 3 

tal-Anness ikunu suġġetti biss għal 

awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni fejn 

notifiki ta' pre-esportazzjoni huma 

meħtieġa, jew fejn dawk is-sustanzi jiġu 

esportati lejn ċerti pajjiżi ta' destinazzjoni. 

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 

tadotta atti ddelegati b'konformità mal-

''Madankollu, l-esportazzjonijiet ta’ 

sustanzi skedati elenkati fil-Kategorija 3 

tal-Anness ikunu suġġetti biss għal 

awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni fejn 

notifiki ta' pre-esportazzjoni huma 

meħtieġa.'' 
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Artikolu 30b biex tiġi stabbilita l-lista ta' 

dawn il-pajjiżi ta' destinazzjoni sabiex jiġi 

żgurat livell xieraq ta’ kontroll." 

Ġustifikazzjoni 

It-tħassir propost jelimina r-ripetizzjoni tal-Artikolu 11(1). Barra minn hekk, id-delega diġà 

hija ddikjarata fl-Artikolu 11(1). 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 9 – sottopunt a 
Regolament (KE) Nru 111/2005 

Artikolu 26 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li 

ġej: 

imħassar 

1. Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet 

tal-Artikoli 11 sa 25 u tal-paragrafi 2 u 3 

ta' dan l-Artikolu, l-awtoritajiet 

kompetenti ta' kull Stat Membru 

jipprojbixxu l-introduzzjoni ta' sustanzi 

skedati, kif ukoll ta' prodotti mediċinali li 

fihom l-efedrina u l-pswedoefedrina, fit-

territorju doganali tal-Unjoni jew it-tluq 

tagħhom minnu, jekk hemm raġunijiet 

tajba biex ikun suspettat li s-sustanzi u l-

prodotti huma maħsuba għall-

manifattura illeċita ta' drogi narkotiċi jew 

ta' sustanzi psikotropiċi." 

 

Ġustifikazzjoni 

Wara li ġie emendat l-ambitu tar-Regolament, li issa jkopri l-prodotti mediċinali introdotti 

bħala sustanzi skedati ta’ Kategorija 4, din l-emenda ma tibqax isemmi b’mod speċifiku l-

prodotti mediċinali. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 10 
Regolament (KE) Nru 111/2005 

Artikolu 28 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Minbarra l-miżuri msemmija fl-

Artikolu 26, il-Kummmissjoni tingħata s-

setgħa li tistabbilixxi, fejn meħtieġ, 

permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, 

miżuri biex tiżgura l-monitoraġġ effettiv ta' 

kummerċ bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi fi 

prekursuri ta' drogi bil-għan li jipprevjenu 

d-dirottament ta' tali sustanzi, b'mod 

partikulari fir-rigward tad-disinn u l-użu ta' 

formoli għall-awtorizzazzjoni tal-

esportazzjoni u l-importazzjoni. Dawk l-

atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati skont il-proċedura ta’ eżami 

msemmija fl-Artikolu 30(2). 

Minbarra l-miżuri msemmija fl-

Artikolu 26, il-Kummmissjoni tingħata s-

setgħa li tistabbilixxi, fejn meħtieġ, 

permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, 

miżuri biex tiżgura l-monitoraġġ effettiv ta' 

kummerċ bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi fi 

prekursuri ta' drogi bil-għan li jipprevjenu 

d-dirottament ta' tali sustanzi, b'mod 

partikulari fir-rigward tad-disinn u l-użu ta' 

formoli għall-awtorizzazzjoni tal-

esportazzjoni u l-importazzjoni. Dawk l-

atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati skont il-proċedura konsultattiva 

msemmija fl-Artikolu 30(2). 

 

Emenda  19 

Artikolu 1 – punt 12 
Regolament (KE) Nru 111/2005 

Artikolu 30 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta ssir referenza għal dan il-

paragrafu, japplika l-Artikolu 5 tar-

Regolament (UE) Nru 182/2011. 

2. Meta ssir referenza għal dan il-

paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 tar-

Regolament (UE) Nru 182/2011. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 13 
Regolament (KE) Nru 111/2005 

Artikolu 30a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta 

atti ddelegati b'konformità mal-

Artikolu 30b sabiex tadatta l-Anness għal 

xejriet ġodda fid-dirottament tal-prekursuri 

tad-drogi, b’mod partikolari s-sustanzi li 

jistgħu faċilment jiġu ttrasformati f'sustanzi 

skedati, u li jiġi wara emenda għat-tabelli 

fl-Anness mal-Konvenzjoni tan-

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta 

atti ddelegati b'konformità mal-

Artikolu 30b għall-inklużjoni ta' sustanzi 

addizzjonali fl-Anness għal dan ir-

Regolament, sabiex tadatta l-Anness għal 

xejriet ġodda fid-dirottament tal-prekursuri 

tad-drogi, b’mod partikolari s-sustanzi li 

jistgħu faċilment jiġu ttrasformati f'sustanzi 
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Nazzjonijiet Uniti. skedati, u li jiġi wara emenda għat-tabelli 

fl-Anness mal-Konvenzjoni tan-

Nazzjonijiet Uniti. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 13 

Regolament (KE) Nru 111/2005 

Artikolu 30b – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-

Artikoli 6 (3) it-tielet subparagrafu, 7(2), 

8(2), 9(2), 11(1) u (3), 12(1), 19, 28 u 30a 

tingħata għal perjodu mhux determinat 

minn [OPOCE, daħħal id-data tad-dħul fis-

seħħ ta' dan ir-Regolament ta' emenda] 

2. Is-setgħa ta’ adozzjoni tal-atti ddelegati 

msemmija fl-Artikolu 6(1) it-tielet 

subparagrafu, l-Artikolu 7(2), l-

Artikolu 8(2), l-Artikolu 9(2), l-

Artikolu 11(1) u (3) u l-Artikoli 19 u 30a 

tingħata għal perjodu ta’ ħames snin minn 

[OPOCE, daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ 

ta' dan ir-Regolament ta' emenda]. Id-

delega tas-setgħa għandha tiġi estiża 

b'mod taċitu għal perjodi ta' żmien 

identiċi, sakemm il-Parlament Ewropew 

jew il-Kunsill ma jopponux tali estensjoni 

sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel 

it-tmiem ta' kull perijodu. 

Ġustifikazzjoni 

Il-korrezzjoni tal-inkonsistenzi, bħal referenzi għal Artikoli dwar atti ta’ implimentazzjoni fid-

delega tas-setgħa, referenzi għal dispożizzjonijiet ineżistenti, eċċ. kif ukoll it-tibdil minn 

perjodu indeterminat tad-delega tas-setgħa għal wieħed ta' ħames snin li tiġġedded b’mod 

taċitu għal perjodi ta’ żmien identiċi. 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 13 

Regolament (KE) Nru 111/2005 

Artikolu 30b – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-

Artikoli 6(3) it-tielet subparagrafu, 7(2), 

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fit-tielet 

subparagrafu tal-Artikolu 6(1), l-
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8(2), 9(2), 11(1) u (3), 12(1), (19), 28 u 

30a tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin 

mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 

Deċiżjoni ta’ revoka ttemm id-delega ta’ 

setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din 

tidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara l-

pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni f’Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 

iktar tard speċifikata fiha. Ma taffettwa l-

validità tal-ebda att delegat diġà fis-seħħ. 

Artikolu 7(2), l-Artikolu 8(2), l-

Artikolu 9(2), l-Artikolu 11(1) u (3) u l-

Artikoli 19 u 30a tista’ tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 

jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 

ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata 

f’dik id-deċiżjoni. Din tidħol fis-seħħ fil-

jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tad-

Deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 

Ewropea jew f’data iktar tard speċifikata 

fiha. Ma taffettwa l-validità tal-ebda att 

delegat diġà fis-seħħ. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 13 
Regolament (KE) Nru 111/2005 

Artikolu 30b – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Att iddelegat adottat skont l-

Artikoli 6(3) it-tielet subparagrafu, 7(2), 

8(2), 9(2), 11(1) u (3), 12(1), (19), 28 u 

30a jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi 

espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn 

min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma 

jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament 

Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 

informaw lill-Kummissjoni li mhumiex se 

joġġezzjonaw. Dak il-perjodu jiġi estiż 

b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament 

Ewropew jew tal-Kunsill. 

5. Att iddelegat adottat skont it-tielet 

subparagrafu tal-Artikolu 6(1), l-

Artikolu 7(2), l-Artikolu 8(2), l-

Artikolu 9(2), l-Artikolu 11(1) u (3) u l-

Artikoli 19 u 30a jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni mill-

Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 

żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 

jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-

tnejn informaw lill-Kummissjoni li 

mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 

jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-

Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 14a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 111/2005 

Artikolu 32 – paragrafu 4 (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Fl-Artikolu 32, jiżdied il-paragrafu li ġej: 

 Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-Kummissjoni 

għandha tevalwa l-funzjonament ta’ dan 

ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha 

tippreżenta l-konklużjonijiet tagħha 

f'rapport lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill. Fejn xieraq, dak ir-rapport 

għandu jkun akkumpanjat minn proposta 

leġiżlattiva biex jiġi emendat dan ir-

Regolament.  

 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 16a (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 111/2005 

Anness – Kategorija 4 (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16a) Fl-Anness, tiddaħħal il-kategorija li 

ġejja: 

 ''Kategorija 4 

 Prodotti mediċinali li fihom l-efedrina jew 

il-psewdoefedrina'' 
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MEMORANDUM TA' SPJEGAZZJONI 

Din il-proposta ta’ reviżjoni tal-Kummissjoni għandha l-għan ewlieni li timla vojt legali fir-

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 111/2005 li jistabbilixxi regoli għall-monitoraġġ tal-

kummerċ tal-prekursuri tad-droga bejn l-UE u l-pajjiżi terzi. 

 

Il-prekursuri tad-droga huma sustanzi legali li jintużaw fil-manifattura tad-drogi. Pereżempju, 

l-aċidu aċetiku jintuża fil-manifattura tal-eroina. Il-prekursuri tad-droga huma soġġetti għal 

kontrolli matul l-esportazzjoni, l-importazzjoni u t-transitu li l-importanza tagħhom tvarja 

skont ir-riskju ta’ dirottament. Il-prekursuri li huma kkontrollati u huma elenkati fl-Anness 

mar-Regolament jissejħu sustanzi skedati. 

 

Fir-Regolament attwali, hemm tliet kategoriji ta’ sustanzi skedati. Is-sustanzi skedati ta' 

kategorija 1 huma suġġetti għal formaliżmu importanti għall-esportazzjonijiet, l-

importazzjonijiet jew it-transitu, filwaqt li s-sustanzi ta' kategorija 3 għandhom ikunu suġġetti 

għal formaliżmu biss meta jiġu esportati lejn ċerti pajjiżi. 

 

S’issa, il-prodotti mediċinali dejjem kienu esklużi mill-iskema tar-Regolament. 

Sfortunatament, il-prodotti mediċinali li fihom l-efedrina u l-psewdoefedrina, li jintużaw fit-

trattament tal-irjiħat, is-sintomi ta’ riħ jew l-allerġiji, huma dirottati għas-sinteżi tal-

metamfetamini. Il-fatt li l-prodotti mediċinali huma esklużi mill-iskema tar-Regolament 

jipprevjeni li l-Istati Membri jkunu jistgħu faċilment jaħtfu jew jinterċettaw il-kontejners ta’ 

prodotti mediċinali li fihom l-efedrina u l-psewdoefedrina, li għandhom ikunu dirottati. 

 

Għal din ir-raġuni, il-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet li tinkludi l-prodotti mediċinali li 

fihom l-efedrina u l-psewdoefedrina fir-Regolament. Filwaqt li l-għan huwa ta’ min ifaħħru, 

ir-Rapporteur jemmen li l-Kummissjoni kellha tagħmel l-affarijiet b’mod differenti. 

Tabilħaqq, fil-proposta tal-Kummissjoni, il-prodotti mediċinali għadhom esklużi mid-

definizzjoni ta’ sustanzi skedati, għalhekk il-prodotti mediċinali li fihom l-efedrina u l-

psewdoefedrina ma ġew miżjuda fl-ebda waħda mill-kategoriji ta’ sustanzi skedati. Il-

Kummissjoni ħolqot skema speċifika għal dawn il-prodotti mediċinali, li ma tikkorrispondix 

għal dawk previsti għall-kategoriji differenti. Dawn il-prodotti mediċinali huma biss suġġetti 

għal obbligu ta’ notifika minn qabel għall-esportazzjoni.  

 

Dan ifisser li jekk prodott mediċinali ġdid jintuża wkoll bħala prekursur tad-droga, għandha 

tintuża l-proċedura ta’ kodeċiżjoni biex jiġi adattat ir-Regolament. Filwaqt li l-ġlieda kontra t-

traffikanti tad-droga teħtieġ reattività għolja, aħna se jkollna bżonn aktar minn sentejn biex 

nadattaw ruħna! It-traffikanti tad-droga għalhekk ikollhom iż-żmien biex jadattaw ruħhom 

qabel aħna nkunu lesti biex nadottaw it-test. Għaldaqstant dan ma jippermettix li jiġu 

indirizzati b’mod xieraq l-għanijiet tagħna tal-ġlieda kontra d-droga u l-kriminalità 

organizzata. 

 

Għalhekk, ir-Rapporteur jipproponi li l-prodotti mediċinali jiġu inklużi fid-definizzjoni ta’ 

sustanza skedata u li tinħoloq kategorija ġdida ta’ sustanzi li tippermetti li jiġi kkwalifikat 

aħjar il-kontroll li għandu jiġi applikat għas-sustanzi skedati. L-Annessi se jiġu adattati 

permezz ta’ atti delegati, li għandhom jippermettu lill-Kunsill sabiex, jekk ikun hemm bżonn, 

iwaqqaf deċiżjoni tal-Kummissjoni milli żżid prodott mediċinali ġdid. Barra minn hekk, id-
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definizzjoni ta’ sustanzi skedati li tistipula li l-prekursur għandu jkun jista’ jiġi estratt 

faċilment mit-taħlita biex jitqies bħala sustanza skedata, ir-Rapporteur iqis li dan għandu 

jillimita ħafna n-numru ta’ prodotti mediċinali li jistgħu xi darba jitqiesu bħala sustanza 

skedata u għalhekk jillimita l-impatt tar-regolament fuq il-kummerċ tal-prodotti mediċinali. 

Tabilħaqq, fil-preżent, il-prodotti mediċinali li fihom l-efedrina jew il-psewdoefedrina biss 

jissodisfaw din il-kundizzjoni. 

 

It-tieni nett, il-Kummissjoni tapprofitta minn din ir-reviżjoni biex tadatta r-Regolament għat-

Trattat ta’ Lisbona, b’mod partikolari rigward il-komitoloġija. Ir-Rapporteur jaqbel b’mod 

globali mal-Kummissjoni dwar is-setgħat li għandhom ikunu ddelegati lilha. Madankollu, ma 

jaqbilx dwar it-tul tad-delega. Ir-Rapporteur fil-fatt jemmen li delega ta’ 5 snin rinnovabbli 

hija aktar raġonevoli minn delega ta’ tul indefinit. Barra minn hekk, ir-Rapporteur xtaq li 

jippreċiża l-każijiet li għalihom tapplika d-delega tas-setgħa: filwaqt li l-Kummissjoni ħalliet 

miftuħa l-possibbiltà li tadatta għal xejriet ġodda permezz ta’ atti delegati, ir-Rapporteur 

jipproponi li din il-kapaċità ta’ adattament tgħodd biss għaż-żieda ta’ sustanzi ġodda. 

Għalhekk, l-ebda sustanza skedata ma tista’ titneħħa mill-Annessi sakemm mhux 

b’kodeċiżjoni. 

 

Fl-aħħar nett, dwar l-atti ta’ implimentazzjoni, ir-Rapporteur ma jaqbilx mal-għażla ta’ 

proċedura tal-Kummissjoni. Fil-fatt, huwa jaħseb li proċedura konsultattiva tkun aktar 

raġonevoli minħabba l-atti minuri li huma involuti u l-ħtieġa ta’ reattività partikolarment 

importanti meħtieġa mill-ġlieda kontra t-traffikanti tad-droga. 
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