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Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) L-awtoritajiet pubbliëi kompetenti tal-
Istati Membri jintroduëu bosta miŜuri ta' 
restrizzjoni fuq dawn is-sustanzi psikoattivi 
āodda biex jindirizzaw ir-riskji li 
għandhom jew li jista' jkollhom meta jiāu 
kkunsmati. Minħabba li sustanzi psikoattivi 
āodda spiss jintuŜaw fil-produzzjoni ta' 
bosta prodotti jew ta' sustanzi oħra li huma 
uŜati għall-manifattura ta' prodotti, bħall-
mediëini, solventi industrijali, aāenti tat-
tindif, prodotti oħra fl-industrija 
b'teknoloāija avvanzata , ir-restrizzjoni tal-
aëëess tagħhom għal dan l-uŜu jista' jkollha 
impatt importanti fuq l-operaturi 
ekonomiëi, u potenzjalment tħarbat l-
attivitajiet ta' negozju tagħhom fis-suq 
intern. 

(3) L-awtoritajiet pubbliëi kompetenti tal-
Istati Membri jintroduëu bosta miŜuri ta' 
restrizzjoni fuq dawn is-sustanzi psikoattivi 
āodda biex jindirizzaw ir-riskji li 
għandhom jew li jista' jkollhom meta jiāu 
kkunsmati. Minħabba li sustanzi psikoattivi 
āodda spiss jintuŜaw għal finijiet ta’ 
riëerka xjentifika u Ŝvilupp u fil-
produzzjoni ta’ bosta prodotti jew ta’ 
sustanzi oħra li huma uŜati għall-
manifattura ta’ prodotti, bħall-mediëini, 
solventi industrijali, aāenti tat-tindif, 
prodotti oħra fl-industrija b’teknoloāija 
avvanzata, ir-restrizzjoni tal-aëëess 
tagħhom għal dan l-uŜu jista’ jkollha 
impatt importanti fuq l-operaturi 
ekonomiëi, u potenzjalment tħarbat l-
attivitajiet ta’ negozju tagħhom fis-suq 
intern u tista’ timpedixxi wkoll ir-riëerka 
xjentifika u l-iŜvilupp sostenibbli. 
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Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) In-numru dejjem jiŜdied ta' sustanzi 
psikoattivi āodda disponibbli fis-suq intern, 
il-varjetà dejjem tikber, il-veloëità li biha 
qed isiru preŜenti fuq is-suq, ir-riskji 
differenti li jista' jkollhom meta kkunsmati 
mill-persuni u n-numru dejjem jikber ta' 
individwi li jikkunsmawhom jisfidaw il-
kapaëità tal-awtoritajiet pubbliëi biex 
jipprovdu reazzjonijiet effettivi biex 
jipproteāu s-saħħa u s-sigurtà pubblika 
mingħajr ma jfixklu l-funzjonament tas-suq 
intern. 

(4) In-numru dejjem jiŜdied ta’ sustanzi 
psikoattivi āodda disponibbli fis-suq intern, 
il-varjetà dejjem tikber, il-veloëità li biha 
qed isiru preŜenti fuq is-suq, ir-riskji 
differenti li jista’ jkollhom meta kkunsmati 
mill-persuni, in-numru dejjem jikber ta’ 
individwi li jikkunsmawhom u n-nuqqas 
ta’ għarfien āenerali u s-sensibilizzazzjoni 
min-naħa tal-pubbliku dwar ir-riskji 
assoëjati mal-konsum tagħhom jisfidaw 
il-kapaëità tal-awtoritajiet pubbliëi biex 
jipprovdu reazzjonijiet effettivi biex 
jipproteāu s-saħħa u s-sigurtà pubblika 
mingħajr ma jfixklu l-funzjonament tas-suq 
intern. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) MiŜuri ta’ restrizzjoni jvarjaw b’mod 
sinifikanti fi Stati Membri differenti, 
jiāifieri l-operaturi ekonomiëi li juŜawhom 
fil-produzzjoni ta’ oāāetti varji għandhom, 
fil-kaŜ tal-istess sustanza psikoattiva ādida, 
ikunu konformi ma rekwiŜiti differenti, 
bħal notifika ta’ preesportazzjoni, 
awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni, jew 
liëenzji ta’ importazzjoni u esportazzjoni. 
B'riŜultat ta' hekk, id-differenzi bejn il-
liāijiet, regolamenti u dispoŜizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri dwar 
sustanzi psikoattivi āodda itellfu l-
funzjonament tas-suq intern, billi 
jikkawŜaw ostakli għall-kummerë, 
frammentazzjoni tas-suq, nuqqas ta' 
ëarezza legali u ta' nuqqas ta' ugwaljanza 
għall-operaturi ekonomiëi, u jgħamluha 
diffiëli għall-kumpaniji biex joperaw 

(5) Billi l-kundizzjonijiet u ë-ëirkostanzi 
fl-Istati Membri huma differenti fir-
rigward tas-sustanzi psikoattivi, miŜuri ta’ 
restrizzjoni jvarjaw fi Stati Membri 
differenti b'mod rispettiv, jiāifieri l-
operaturi ekonomiëi li juŜawhom fil-
produzzjoni ta’ oāāetti varji għandhom, fil-
kaŜ tal-istess sustanza psikoattiva ādida, 
ikunu konformi ma’ rekwiŜiti differenti, 
bħal notifika ta’ preesportazzjoni, 
awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni, jew 
liëenzji ta’ importazzjoni u esportazzjoni. 
B’riŜultat ta’ hekk, id-differenzi bejn il-
liāijiet, regolamenti u dispoŜizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri dwar 
sustanzi psikoattivi āodda jistgħu 
potenzjalment itellfu sa ëertu punt il-
funzjonament tas-suq intern, billi 
jikkawŜaw ostakli għall-kummerë, 



 

 
 PE533.797/ 3 

 MT 

madwar is-suq intern. frammentazzjoni tas-suq, nuqqas ta’ 
ëarezza legali u ta’ nuqqas ta’ ugwaljanza 
għall-operaturi ekonomiëi, u jagħmluha 
aktar diffiëli għall-kumpaniji biex joperaw 
madwar is-suq intern. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) MiŜuri ta' restrizzjoni mhux biss 
joħolqu ostakli lill-kummerë fil-kaŜ ta' 
sustanzi psikoattivi āodda li diāa' 
għandhom uŜu kummerëjali, industrijali 
jew xjentifiku iŜda jistgħu wkoll jwaqqfu l-
iŜvilupp ta' dawn l-uŜi, u probabbli joħolqu 
ostakli għall-kummerë għal operaturi 
ekonomiëi li jfittxu li jiŜviluppaw dawn l-
uŜi, billi jgħamlu l-aëëess aktar diffiëli 
għal dawk is-sustanzi psikoattivi āodda. 

(6) MiŜuri ta’ restrizzjoni jistgħu mhux 
biss joħolqu ostakli lill-kummerë fil-kaŜ ta’ 
sustanzi psikoattivi āodda li diāà 
għandhom uŜu kummerëjali, industrijali 
jew xjentifiku iŜda jistgħu wkoll iwaqqfu l-
iŜvilupp ta’ dawn l-uŜi, u probabbli joħolqu 
ostakli għall-kummerë għal operaturi 
ekonomiëi li jfittxu li jiŜviluppaw dawn l-
uŜi, billi jagħmlu l-aëëess aktar diffiëli 
għal dawk is-sustanzi psikoattivi āodda. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Id-differenzi bejn il-miŜuri ta' 
restrizzjoni varji applikati għal sustanzi 
psikoattivi āodda jistgħu wkoll iwasslu 
għall-ispostament ta' sustanzi psikoattivi 
perikoluŜi āodda bejn l-Istati Membri, u 
jfixklu l-isforzi biex jirrestrināu d-
disponibilità tagħhom għall-konsumaturi u 
jpoāāu fil-periklu l-protezzjoni tal-
konsumatur madwar l-Unjoni. 

(7) Id-differenzi bejn il-miŜuri ta’ 
restrizzjoni varji applikati għal sustanzi 
psikoattivi āodda, filwaqt li huma leāittimi 
għaliex iwieābu għall-partikolaritajiet ta’ 
kull Stat Membru fir-rigward tas-sustanzi 
psikoattivi, jistgħu wkoll iwasslu għall-
ispostament ta’ sustanzi psikoattivi 
perikoluŜi āodda bejn l-Istati Membri, u 
jfixklu l-isforzi biex jirrestrināu d-
disponibilità tagħhom għall-konsumaturi u 
jpoāāu fil-periklu l-protezzjoni tal-
konsumatur madwar l-Unjoni, jekk ma 
jiāux imsaħħa l-iskambju effiëjenti tal-
informazzjoni u l-koordinazzjoni bejn l-
Istati Membri. 
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Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 7a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) Tali differenzi jiffaëilitaw it-traffiku 
illegali ta' sustanzi bħal dawn minn 
persuni kriminali, b’mod partikolari 
gruppi l-kriminali organizzati. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Differenzi bħal dawn huma mistennija 
jiŜdiedu hekk kif l-Istati Membri jkomplu 
jsegwu approëëi differenti biex jindirizzaw 
sustanzi psikoattivi āodda. Għalhekk, l-
ostakli għall-kummerë u l-frammentazzjoni 
tas-suq, u n-nuqqas ta' ëarezza legali u 
kondizzjonijiet ekwivalenti huma 
mistennija jiŜdiedu, biex b'hekk ikomplu 
jtellfu l-funzjonament tas-suq intern. 

(8) Differenzi bħal dawn huma mistennija 
jkomplu hekk kif l-Istati Membri jadottaw 
approëëi differenti biex jindirizzaw sfidi 
fir-rigward ta’ sustanzi psikoattivi āodda. 
Għalhekk, l-ostakli għall-kummerë u l-
frammentazzjoni tas-suq, u n-nuqqas ta’ 
ëarezza legali u kondizzjonijiet ekwivalenti 
huma mistennija jkomplu, biex b’hekk 
ikomplu jtellfu l-funzjonament tas-suq 
intern jekk l-Istati Membri ma 
jikkoordinawx u ma jikkooperawx b’mod 
iŜjed effiëjenti. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Din id-distorsjoni fil-funzjonament tas-
suq intern għandha tiāi eliminata u għal 
dan il-għan, ir-regoli relatati ma' sustanzi 
psikoattivi āodda li huma ta' tħassib fuq il-
livell ta' Unjoni għandhom ikunu 
approssimati, filwaqt li fl-istess ħin, jiāi 
Ŝgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa, 
tas-sigurtà u tal-konsumatur. 

(9) Fejn jiāu identifikati distorsjonijiet fil-
funzjonament tas-suq intern, dawn 
għandhom jiāu indirizzati u, għal dan il-
għan, ir-regoli relatati ma’ sustanzi 
psikoattivi āodda li huma ta’ tħassib fuq il-
livell ta’ Unjoni għandhom ikunu 
approssimati, filwaqt li fl-istess ħin, jiāi 
Ŝgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa, 
tas-sikurezza u tal-konsumatur u 
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flessibbiltà għall-Istati Membri biex 
iwieābu għas-sitwazzjonijiet lokali. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Sustanzi psikoattivi āodda u taħlitiet 
għandhom ikunu jistgħu jiëëirkolaw 
liberament fl-Unjoni meta maħsuba għall-
uŜu kummerëjali u industrijali, kif ukoll 
għar-riëerka u l-iŜvilupp xjentifiëi. Dan ir-
regolament għandu jistabbilixxi regoli 
għall-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet għal 
dan il-moviment ħieles. 

(10) Sustanzi psikoattivi āodda u taħlitiet 
għandhom ikunu jistgħu jiëëirkolaw 
liberament fl-Unjoni meta maħsuba għall-
uŜu kummerëjali u industrijali, kif ukoll 
għar-riëerka u l-iŜvilupp xjentifiëi, minn 
persuni awtorizzati kif xieraq fl-
istabbilimenti li huma direttament taħt il-
kontroll tal-awtoritajiet tal-Istati Membri 
jew speëifikament approvati minnhom. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) L-ebda valutazzjoni tar-riskju 
m'għandha ssir skont dan ir-Regolament 
fuq sustanza psikoattiva ādida jekk hija 
soāāetta għal valutazzjoni skont il-liāi 
internazzjonali, jew jekk hija sustanza 
attiva fi prodott mediëinali jew fi prodott 
mediëinali veterinarju. 

(14) L-ebda valutazzjoni tar-riskju 
m’għandha ssir skont dan ir-Regolament 
fuq sustanza psikoattiva ādida jekk hija 
soāāetta għal valutazzjoni skont il-liāi 
internazzjonali, jew jekk hija sustanza 
attiva fi prodott mediëinali jew fi prodott 
mediëinali veterinarju, sakemm fil-livell 
tal-Unjoni ma jkunx hemm biŜŜejjed dejta 
disponibbli li tissuāāerixxi l-ħtieāa ta' 
rapport konāunt mië-êentru Ewropew 
għall-Monitoraāā tad-Droga u d-
Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) u 
mill-Europol. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) êerti sustanzi psikoattivi āodda huma 
ta' riskju għas-saħħa pubblika immedjat, u 
jeħtieāu azzjoni urāenti. Għalhekk, id-
disponibbiltà tagħhom għall-konsumaturi 
għandha tkun ristretta għal Ŝmien limitat, 
sakemm issir il-valutazzjoni tar-riskju 
tagħhom. 

(17) êerti sustanzi psikoattivi āodda 
jippreŜentaw riskji immedjati għas-saħħa 
pubblika, u jeħtieāu azzjoni urāenti. 
Għalhekk, id-disponibbiltà tagħhom għall-
konsumaturi għandha tkun ristretta għal 
Ŝmien suffiëjenti, sakemm issir il-
valutazzjoni tar-riskju tagħhom u sakemm 
il-livell ta’ riskju ppreŜentat minn 
sustanza psikoattiva ādida jkun āie 
determinat u, jekk āustifikat, tkun daħlet 
fis-seħħ deëiŜjoni li tintroduëi miŜuri 
permanenti fis-suq. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 18 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) L-ebda miŜura ta' restrizzjoni 
m'għandha tiāi introdotta fuq il-livell tal-
Unjoni fuq sustanzi psikoattivi āodda li 
huma ta' riskji baxxi għas-saħħa, soëjetà u 
sigurtà. 

(18) Fuq il-baŜi ta' evidenza eŜistenti u 
kriterji predefiniti, l-ebda miŜura ta’ 
restrizzjoni m’għandha tiāi introdotta fuq 
il-livell tal-Unjoni fuq sustanzi psikoattivi 
āodda li jippreŜentaw  riskji baxxi għas-
saħħa, għas-soëjetà u għas-sikurezza, 
imma l-Istati Membri jistgħu jintroduëu 
miŜuri ulterjuri li huma meqjusa xierqa 
jew meħtieāa skont ir-riskji speëifiëi li s-
sustanza toħloq fit-territorji tagħhom 
meta jitqiesu ë-ëirkostanzi nazzjonali u 
kwalunkwe fattur soëjali, ekonomiku, 
legali, amministrattiv jew fattur ieħor li 
jistgħu jqisu rilevanti. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 19 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Dawk is-sustanzi psikoattivi āodda li 
joħolqu riskji moderati għas-saħħa, soëjali 
u ta’ sigurtà m’għandhomx ikunu 

(19) Fuq il-baŜi tal-evidenza eŜistenti u ta’ 
kriterji predefiniti, dawk is-sustanzi 
psikoattivi āodda li joħolqu riskji moderati 
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disponibbli għall-konsumaturi. għas-saħħa, għas-soëjetà u għas-sikurezza 
m’għandhomx ikunu disponibbli għall-
konsumaturi. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Dawk is-sustanzi psikoattivi āodda li 
joħolqu riskji gravi għas-saħħa, soëjali u 
ta’ sigurtà m’għandhomx ikunu 
disponibbli għall-konsumaturi. 

(20) Fuq il-baŜi ta' evidenza eŜistenti u ta’ 
kriterji predefiniti, dawk is-sustanzi 
psikoattivi āodda li joħolqu riskji gravi 
għas-saħħa, is-soëjetà u s-sikurezza 
m’għandhomx ikunu disponibbli għall-
konsumaturi. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 21 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Dan ir-Regolament għandu jipprovdi 
għal eëëezzjonijiet sabiex tkun Ŝgurata l-
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-
annimali, biex tkun iffaëilitata r-riëerka 
xjentifika u l-iŜvilupp, u biex ikun permess 
l-uŜu ta’ sustanzi psikoattivi āodda fl-
industrija, sakemm dawn ma jkunux 
jistgħu jiāu abbuŜati jew irkuprati. 

(21) Dan ir-Regolament għandu jipprovdi 
għal eëëezzjonijiet sabiex tkun Ŝgurata l-
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-
annimali, biex tkun iffaëilitata r-riëerka 
xjentifika u l-iŜvilupp, u biex ikun permess 
l-uŜu ta’ sustanzi psikoattivi āodda fl-
industrija, sakemm dawn ma jkunux 
mistennija jkollhom effetti ħŜiena u ma 
jkunux jistgħu jiāu abbuŜati jew irkuprati. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 21a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (21a) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miŜuri xierqa biex jipprevjenu d-
devjazzjoni lejn is-swieq illeëiti ta’ 
sustanzi psikoattivi āodda uŜati għal 
skopijiet ta’ riëerka u Ŝvilupp jew għal 
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kwalunkwe uŜu awtorizzat ieħor. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Ië-êentru Ewropew ta’ Monitoraāā 
dwar id-Drogi u d-Dipendenza fuq id-
Drogi (EMCDDA) stabbilit minn 
Regolament 1920/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Diëembru 200618 għandhom 
jkollhom rwol ëentrali fl-iskambju ta’ 
informazzjoni fuq sustanzi psikoattivi 
āodda u fil-valutazzjoni tar-riskji għas-
saħħa, soëjetà u sigurtà li għandhom. 

(23) Ië-êentru Ewropew ta’ Monitoraāā 
dwar id-Drogi u d-Dipendenza fuq id-
Drogi (EMCDDA) stabbilit bir-
Regolament 1920/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Diëembru 200618 għandu jkollu 
rwol ëentrali fl-iskambju u l-
koordinazzjoni ta’ informazzjoni fuq 
sustanzi psikoattivi āodda u fil-
valutazzjoni tar-riskji għas-saħħa, għas-
soëjetà u għas-sikurezza li għandhom. 
Billi fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament hemm Ŝieda fl-ammont ta’ 
informazzjoni mistennija li tināabar u tiāi 
āestita mill-EMCDDA, għandu jiāi previst 
u pprovdut appoāā speëifiku. 

__________________ __________________ 
18 ĀU L 376, 27.12.2006, p. 1. 18 ĀU L 376, 27.12.2006, p. 1. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Premessa 24 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) Il-mekkaniŜm għal skambju mgħaāāel 
ta' informazzjoni fuq sustanzi psikoattivi 
āodda wera li huwa mezz utli għall-
iskambju ta' informazzjoni fuq sustanzi 
psikoattivi āodda, fuq tendenzi āodda fl-
uŜu ta' sustanzi psikoattivi kkontrollati u 
fuq twissijiet għas-saħħa pubblika relatati. 
Dan il-mekkaniŜmu għandu jkun 
imsaħħaħ aktar biex jippermetti reazzjoni 
aktar effettiva għall-preŜenza u firxa 
mgħaāāla ta' sustanzi psikoattivi āodda 

(24) Il-mekkaniŜmu għal skambju 
mgħaāāel ta’ informazzjoni fuq sustanzi 
psikoattivi āodda (is-“Sistema ta’ Twissija 
Bikrija tal-Unjoni Ewropea dwar Sustanzi 
Psikoattivi Āodda” (minn hawn ’il 
quddiem ‘EWS’)) wera li huwa mezz utli 
għall-iskambju ta’ informazzjoni fuq 
sustanzi psikoattivi āodda, fuq tendenzi 
āodda fl-uŜu ta’ sustanzi psikoattivi 
kkontrollati u fuq twissijiet għas-saħħa 
pubblika relatati. Biex jippermetti reazzjoni 
aktar effettiva għall-preŜenza u firxa 
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madwar l-Unjoni. mgħaāāla ta’ sustanzi psikoattivi āodda 
madwar l-Unjoni, il-mekkaniŜmu għandu 
jinŜamm u jiāi Ŝviluppat iŜjed, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-ābir u l-āestjoni 
tad-dejta dwar l-iskoperta u l-
identifikazzjoni ta’ sustanzi psikoattivi 
āodda, avvenimenti ta' ħsara assoëjati 
mal-uŜu tagħhom, u l-involviment ta’ 
gruppi kriminali fis-suq permezz tal-baŜi 
ta' dejta tal-Unjoni tas-sustanzi psikoattivi 
l-āodda (il-“baŜi ta' dejta Ewropea dwar 
Drogi Āodda”). Il-midja, b’mod 
partikolari l-letteratura xjentifika u 
medika, tista’ tkun sors importanti ta’ 
informazzjoni dwar rapporti ta’ kaŜijiet 
ta’ avvenimenti ta' ħsara. Sabiex 
tissaħħaħ l-effiëjenza tar-rappurtar, l-
EMCDDA għandu jimmonitorja s-
sustanzi psikoattivi āodda kollha u 
jdaħħal din l-informazzjoni fil-BaŜi ta' 
Dejta Ewropea dwar Drogi Āodda. Is-
settijiet tad-dejta essenzjali għall-
funzjonament ta’ dan ir-Regolament 
jinkludu dejta dwar l-iskoperta u l-
identifikazzjoni ta’ sustanzi psikoattivi 
āodda, avvenimenti ta' ħsara assoëjati 
mal-uŜu tagħhom, u l-involviment ta’ 
gruppi kriminali fis-suq. Għandu jiāi 
ddefinit sett tad-dejta ëentrali. Is-sett tad-
dejta ëentrali għandu jiāi rivedut fuq baŜi 
regolari biex jiāi Ŝgurat li jirrifletti l-
informazzjoni meħtieāa għall-
funzjonament effettiv tar-Regolament. L-
avvenimenti ta' ħsara serji suspettati, 
inkluŜ l-avvenimenti ta' ħsara fatali, 
għandhom jiāu soāāetti għar-rappurtar 
imħaffef. 

Āustifikazzjoni 

Sabiex ikun hemm monitoraāā u analiŜi xjentifiëi tar-riskji li dawn is-sustanzi jistgħu jew ma 
jistgħux joħolqu, huwa essenzjali li warajhom ikun hemm sistema ta’ informazzjoni solida. It-
test propost mill-Kummissjoni jagħti wisq attenzjoni lis-sistema regolatorja (fl-aħħar tal-
proëess) imma jinjora l-baŜi tal-informazzjoni li fuqha hija bbaŜata d-deëiŜjoni. Din il-
premessa tiddikjara mill-ādid il-bilanë fit-test bejn il-ħtieāa għal evidenza solida u t-teħid ta’ 
deëiŜjonijiet, u hija marbuta mal-Artikolu 5 dwar l-iskambju tal-informazzjoni, l-Artikolu 20 
dwar ir-riëerka u l-analiŜi u l-Artikolu 15 dwar il-Monitoraāā. 
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Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Premessa 24a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (24a) Sabiex l-Istati Membri jitħallew 
jirëievu, ikollhom aëëess b’mod 
simultanju għal u jaqsmu informazzjoni 
dwar sustanzi psikoattivi āodda fl-Unjoni, 
il-BaŜi ta' Dejta Ewropea dwar Drogi 
Āodda għandha tkun aëëessibbli b’mod 
sħiħ u permanenti għall-Istati Membri, l-
EMCDDA, il-Europol u l-Kummissjoni. 

Āustifikazzjoni 

Għat-tixrid rapidu tal-informazzjoni dwar molekuli u taħlitiet āodda li jinstabu fis-suq, huwa 
essenzjali li l-awtoritajiet fl-SM u l-istituzzjoni jkun jista' jkollhom aëëess b’mod faëli u 
simultanju għal din l-informazzjoni u jkunu jistgħu jaqsmu l-għarfien tagħhom. Il-BaŜi ta' Dejta 
Ewropea dwar Drogi Āodda hija fattur li jiffavorixxi sewwa r-rapidità tas-sistema. 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Premessa 24b (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (24b) L-EMCDDA għandu joħroā 
twissijiet dwar is-saħħa lill-Istati Membri 
kollha, permezz tas-sistema għall-
iskambju rapidu ta' informazzjoni dwar 
sustanzi psikoattivi āodda, jekk, abbaŜi ta' 
informazzjoni li jirëievi dwar sustanza 
psikoattiva ādida, jidher li din tikkawŜa 
tħassib rigward is-saħħa pubblika. Dawn 
it-twissijiet dwar is-saħħa għandu jkun 
fihom ukoll informazzjoni rigward miŜuri 
ta’ prevenzjoni, trattament u tnaqqis tal-
ħsara li jistgħu jittieħdu biex jiāi 
indirizzat ir-riskju tas-sustanza. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Premessa 24c (ādida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (24c) Sabiex titħares is-saħħa pubblika, 
għandu jkun hemm finanzjament adegwat 
tal-attivitajiet tal-EWS tal-EMCDDA u l-
Europol. 

Āustifikazzjoni 

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tipprevedix appoāā mill-UE biex tlaħħaq maŜ-Ŝieda mistennija 
u mal-kumplessità tax-xogħol għall-EMCDDA. Dan il-paragrafu preambulari jiddikjara l-
prinëipju li l-attivitajiet tas-Sistema ta’ Twissija Bikrija tal-Unjoni Ewropea dwar Sustanzi 
Psikoattivi Āodda għandha tkun iffinanzjata b’mod adegwat. 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Premessa 25 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) L-informazzjoni mill-Istati Membri 
hija kruëjali għall-funzjonament effettiv 
tal-proëeduri li jwasslu għal deëiŜjoni fuq 
ir-restrizzjoni tas-suq ta' sustanzi 
psikoattivi āodda. Għalhekk, l-Istati 
Membri għandhom jiābru, fuq baŜi 
regolari, dejta dwar l-uŜu ta' sustanzi 
psikoattivi āodda, problemi għas-saħħa, 
sigurtà u soëjetà relatati u reazzjonijiet 
politiëi, skont il-qafas tal-EMCDDA għall-
ābir ta' dejta għall-indikaturi epidemoloāiëi 
ewlenin u dejta oħra relevanti. Huma 
għandhom jikkondividu din id-dejta. 

(25) L-informazzjoni mill-Istati Membri 
hija kruëjali għall-funzjonament effettiv 
tal-proëeduri li jwasslu għal deëiŜjoni fuq 
ir-restrizzjoni tas-suq ta’ sustanzi 
psikoattivi āodda. Għalhekk, l-Istati 
Membri għandhom jimmonitorjaw u 
jiābru, fuq baŜi regolari, dejta dwar il-
preŜenza u l-uŜu ta’ kwalunkwe sustanza 
psikoattiva ādida, problemi għas-saħħa, 
għas-sikurezza u għas-soëjetà relatati u 
reazzjonijiet tal-politika, skont il-qafas tal-
EMCDDA għall-ābir ta’ dejta għall-
indikaturi epidemjoloāiëi ewlenin u dejta 
oħra relevanti. Huma għandhom 
jikkondividu dik id-dejta b’mod partikolari 
mal-EMCDDA, il-Europol u l-
Kummissjoni. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Premessa 25a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (25a) L-informazzjoni dwar sustanzi 
psikoattivi āodda pprovduta mill-Istati 
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Membri u skambjata bejniethom hija 
kruëjali għall-politiki nazzjonali tagħhom 
dwar is-saħħa, kemm f’termini ta’ 
prevenzjoni tad-drogi kif ukoll ta’ 
trattament għall-utenti tad-drogi 
psikoattivi f’servizzi ta’ rkupru. L-Istati 
Membri għandhom juŜaw l-informazzjoni 
kollha disponibbli b’mod effettiv u 
jimmonitorjaw l-iŜviluppi rilevanti.  

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Premessa 26 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) Nuqqas ta' kapaëità biex jiāu 
identifikati u antiëipati l-preŜenza u l-firxa 
ta' sustanzi psikoattivi āodda u n-nuqqas ta' 
evidenza dwar ir-riskji għas-saħħa, soëjetà 
u sigurtà tagħhom ifixklu d-dispoŜizzjoni 
ta' reazzjoni effettiva. Għalhekk, għandu 
jiāi pprovdut rispons, inkluŜ fuq il-livell 
tal-Unjoni, biex jiffaëilita l-kooperazzjoni 
bejn l-EMCDDA, istituti ta' riëerka u 
laboratorji forensiëi b'għarfien espert, 
sabiex iŜidu l-kapaëità li jivvalutaw u 
jindirizzaw b'mod effettiv is-sustanzi 
psikoattivi āodda. 

(26) Nuqqas ta' kapaëità biex jiāu 
identifikati u antiëipati l-preŜenza u l-firxa 
ta' sustanzi psikoattivi āodda u n-nuqqas ta' 
evidenza dwar ir-riskji għas-saħħa, għas-
soëjetà u għas-sikurezza tagħhom ifixklu 
l-forniment ta' reazzjoni effettiva. 
Għalhekk, għandhom jiāu pprovduti 
appoāā u r-riŜorsi neëessarji, fuq il-livell 
tal-Unjoni u nazzjonali, biex jiffaëilitaw 
kooperazzjoni regolari u sistematika bejn 
l-EMCDDA, Punti Fokali Nazzjonali, 
rappreŜentanti tal-kura tas-saħħa u tal-
infurzar tal-liāi fuq il-livell nazzjonali u 
reājonali, istituti ta’ riëerka u laboratorji 
forensiëi b’għarfien espert, sabiex iŜidu l-
kapaëità li jivvalutaw u jindirizzaw b’mod 
effettiv is-sustanzi psikoattivi āodda. 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Premessa 26a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (26a) Salvagwardji xierqa, bħall-
anonimizzazzjoni tad-dejta, għandhom 
ikunu stabbiliti sabiex jiŜguraw livell 
għoli ta’ protezzjoni tad-dejta personali, 
b’mod partikolari meta tināabar u 
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tinqasam dejta sensittiva. 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Premessa 28a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (28a) It-tfal u l-adolexxenti huma 
partikolarment vulnerabbli għall-perikli li 
jippreŜentaw dawn is-sustanzi, li r-riskji 
tagħhom jibqgħu fuq skala wiesgħa mhux 
magħrufa. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Premessa 29 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(29) MiŜuri ta' prevenzjoni, trattament u 
tnaqqis tal-ħsara huma importanti biex jiāi 
indirizzat l-uŜu dejjem jikber ta' sustanzi 
psikoattivi āodda u r-riskji potenzjali 
tagħhom. L-internet, li huwa wieħed mill-
aktar mezzi ta' distribuzzjoni importanti li 
permezz tiegħu jinbiegħu sustanzi 
psikoattivi āodda, għandu jintuŜa biex 
titqassam informazzjoni fuq ir-riskji għas-
saħħa, soëjetà u sigurtà li għandhom 
sustanzi psikoattivi āodda bħal dawn.  

(29) MiŜuri ta' prevenzjoni, skoperta u 
intervent bikrija, riskju tat-trattament u 
tnaqqis tal-ħsara huma importanti biex jiāi 
indirizzat l-uŜu dejjem jikber ta' sustanzi 
psikoattivi āodda u r-riskji potenzjali 
tagħhom. L-Istati Membri għandhom 
itejbu d-disponibbiltà u l-effikaëja tal-
programmi ta' prevenzjoni u jŜidu s-
sensibilizzazzjoni dwar ir-riskju tal-uŜu 
tas-sustanzi psikoattivi āodda u l-
konsegwenzi relatati. Għal dan il-għan, il-
miŜuri ta' prevenzjoni għandhom jinkludu 
l-iskoperta u l-intervent bikrija, il-
promozzjoni ta' stili ta' ħajja tajbin għas-
saħħa u l-prevenzjoni mmirata diretti 
wkoll lejn il-familji u l-komunitajiet. L-
internet, li huwa wieħed mill-aktar mezzi 
ta’ distribuzzjoni importanti u li qed 
jiŜviluppaw rapidament, li permezz tiegħu 
jiāu rreklamati u jinbiegħu sustanzi 
psikoattivi āodda, għandu jintuŜa biex 
titqassam informazzjoni fuq ir-riskji għas-
saħħa, is-soëjetà u s-sikurezza li għandhom 
sustanzi psikoattivi āodda bħal dawn, u 
għall-prevenzjoni tal-uŜu ħazin u l-abbuŜ 
tagħhom. Huwa essenzjali li t-tfal, l-
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adolexxenti u l-adulti ŜgħaŜagħ jiāu 
magħmula konxji ta' dawk ir-riskji, inkluŜ 
permezz ta' kampanji ta' informazzjoni fl-
iskejjel u f'ambjenti edukattivi oħra. 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Premessa 29a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (29a) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jippromwovu wkoll attivitajiet, 
inizjattivi u kampanji edukattivi u ta’ 
sensibilizzazzjoni li jkollhom fil-mira 
riskji għas-saħħa, għas-soëjetà u għas-
sikurezza assoëjati mal-uŜu ħaŜin u l-
abbuŜ ta’ sustanzi psikoattivi āodda.  

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Premessa 30a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (30a) Is-setgħa biex ikunu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandhom jiāu ddelegati lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-emendar tal-kriterji li 
jirrigwardaw sustanzi ta' riskju baxx, 
moderat jew serju. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluŜ fuq il-livell 
ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u 
tfassal atti delegati, għandha tiŜgura t-
traŜmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
ta’ dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Premessa 32 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(32) Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ta’ implimentazzjoni applikabbli 
immedjatament fejn, f’kaŜijiet debitament 
āustifikati relatati ma' Ŝieda mgħaāāla fin-
numru ta’ kaŜijiet rappurtati ta’ mewt 
f’diversi Stati Membri assoëjati mal-
konsum tas-sustanza psikoattiva l-ādida 
kkonëernata, raāunijiet imperattivi ta’ 
urāenza li jeŜiāu dan. 

(32) Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ta’ implimentazzjoni applikabbli 
immedjatament fejn, f’kaŜijiet debitament 
āustifikati relatati ma’ Ŝieda mgħaāāla fin-
numru ta’ kaŜijiet rappurtati ta’ mewt u ta' 
konsegwenzi serji għas-saħħa jew 
inëidenti li huma ta’ theddid serju għas-
saħħa f’diversi Stati Membri assoëjati mal-
konsum tas-sustanza psikoattiva l-ādida 
kkonëernata, raāunijiet imperattivi ta’ 
urāenza li jeŜiāu dan. 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Premessa 33 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(33) Fl-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lill-esperti, aāenziji relevanti 
tal-Unjoni, soëjetà ëivili u operaturi 
ekonomiëi tal-Istati Membri. 

(33) Fl-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lill-esperti tal-Istati Membri, 
aāenziji relevanti tal-Unjoni, b'mod 
partikolari l-EMCDDA, is-soëjetà ëivili, l-
operaturi ekonomiëi u kwalunkwe parti 
interessata oħra relevanti. 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Premessa 36 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(36) Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u josserva l-prinëipji 
rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, inkluŜ 
il-libertà li jitmexxa negozju, id-dritt għall-
proprjetà u d-dritt għal rimedju effettiv, 

(36) Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u josserva l-prinëipji 
rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u mill-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem, inkluŜ il-libertà li jitmexxa 
negozju, id-dritt għall-proprjetà, id-dritt ta’ 
aëëess għall-kura tas-saħħa preventiva u 
d-dritt għal benefiëëju mit-trattament 
mediku, 
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Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) 'sustanzi psikoattivi āodda' tfisser 
sustanza naturali jew sintetika li, meta tiāi 
kkunsmata minn persuna, għandha s-
setgħa li tipproduëi stimulazzjoni jew 
dipressjoni tas-sistema nervuŜa ëentrali, li 
tirriŜulta f'alluëinazzjonijiet, tibdil fis-
sistema li tħaddem il-moviment fiŜiku, fil-
ħsieb, fl-imāieba, fil-perëezzjoni, kuxjenza 
jew burdata, li hija intiŜa għall-konsum 
minn persuni anke jekk mhix maħsuba 
għalihom bl-iskop li tikkawŜa wieħed jew 
aktar mill-effetti msemmija hawn fuq, li 
mhumiex ikkontrollati taħt il-Konvenzjoni 
Unika tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drogi 
Narkotiëi tal-1961, kif emendata bil-
Protokoll tal-1972; u lanqas mill-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
is-Sustanzi Psikotropiëi tal-1971; din 
teskludi alkoħol, kaffeina tabakk, kif ukoll 
prodotti tat-tabakk skont it-tifsira tad-
Direttiva tal-Kunsill 2001/37/KE tal-
5 ta’ Āunju 2001 dwar l-approssimazzjoni 
tal-liāijiet, regolamenti u dispoŜizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri li 
jirrelataw mal-manifattura, il-
preŜentazzjoni u l-bejgħ ta’ prodotti tat-
tabakk24; 

(a) ‘sustanza psikoattiva ādida’ tfisser 
sustanza naturali jew sintetika li, meta tiāi 
kkunsmata minn persuna, għandha l-
kapaëità li tipproduëi stimulazzjoni jew 
dipressjoni tas-sistema nervuŜa ëentrali, li 
tirriŜulta f’alluëinazzjonijiet, tibdil fis-
sistema li tħaddem il-moviment fiŜiku, fil-
ħsieb, fl-imāiba, fil-perëezzjoni, kuxjenza 
jew burdata, irrispettivament minn jekk 
hiex intiŜa għall-konsum minn persuni bl-
iskop li tikkawŜa wieħed jew aktar mill-
effetti msemmija hawn fuq, li mhumiex 
ikkontrollati taħt il-Konvenzjoni Unika 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drogi 
Narkotiëi tal-1961, kif emendata bil-
Protokoll tal-1972; u lanqas mill-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
is-Sustanzi Psikotropiëi tal-1971; din 
teskludi alkoħol, kaffeina, tabakk, kif ukoll 
prodotti tat-tabakk skont it-tifsira tad-
Direttiva tal-Kunsill 2001/37/KE24; 

_________________________ __________________________ 
24 ĀU L 194, 18.7.2001, p. 26. 24 Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/37/KE tal-

5 ta’ Āunju 2001 dwar l-approssimazzjoni 
tal-liāijiet, regolamenti u dispoŜizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri li 
jirrelataw mal-manifattura, preŜentazzjoni 
u l-bejgħ ta’ prodotti tat-tabakk (ĀU 
L 194, 18.07.2001, p. 26). 
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Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 

 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Sakemm l-Unjoni ma adottatx miŜuri biex 
sustanza psikoattiva ādida titpoāāa taħt 
restrizzjonijiet tas-suq tat dan ir-
Regolament, l-Istati Membri jistgħu 
jadottaw regolamenti tekniëi fuq sustanzi 
psikoattivi bħal dawn konformi mad-
Direttiva 98/34/KE.  

Sakemm l-Unjoni ma adottatx miŜuri biex 
sustanza psikoattiva ādida titpoāāa taħt 
restrizzjonijiet tas-suq taħt dan ir-
Regolament, jew meta l-Kummissjoni ma 
tkunx adottat miŜura ta' restrizzjoni skont 
l-Artikolu 11, l-Istati Membri jistgħu 
jadottaw regolamenti tekniëi fuq sustanzi 
psikoattivi bħal dawn konformi mad-
Direttiva 98/34/KE.  

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
minnufih kwalunkwe abbozz 
ta;regolament tekniku bħal dan dwar 
sustanzi psikoattivi āodda, skont id-
Direttiva 98/34/KE. 

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
minnufih kwalunkwe abbozz ta' 
regolament tekniku bħal dan dwar sustanzi 
psikoattivi āodda, skont id-Direttiva 
98/34/KE. 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 

 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Punti Fokali Nazzjonali fi ħdan in-
Network Ewropew tal-Informazzjoni dwar 
id-Droga u d-Dipendenza mid-Droga 
("Reitox") u Unitajiet Nazzjonali 
għandhom jipprovdu lill-EMCDDA u lill-
Europol l-informazzjoni disponibbli fuq il-
konsum, riskji possibbli, manifattura, 
estrazzjoni, importazzjoni, kummerë, 
distribuzzjoni, traffikar u uŜu kummerëjali 
u xjentifiku ta' susntanzi li jidhru li huma 
sustanzi jew taħlit psikoattivi āodda 

Jekk Stat Membru jkollu informazzjoni 
relatata ma' dak li jidher li huwa sustanza 
jew taħlita proattiva ādida, il-Punti Fokali 
Nazzjonali tiegħu fi ħdan in-Netwerk 
Ewropew tal-Informazzjoni dwar id-Droga 
u d-Dipendenza mid-Droga ("Reitox") u 
Unitajiet Nazzjonali għandhom jiābru u 
jipprovdu fi Ŝmien xieraq lill-EMCDDA u 
lill-Europol l-informazzjoni disponibbli fuq 
l-iskoperta u l-identifikazzjoni, il-konsum 
u patterns tiegħu, intossikazzjoni serja jew 
imwiet, riskji possibbli kif ukoll il-livell ta' 
tossiëità, dejta rigward il-manifattura, l-
estrazzjoni, l-importazzjoni, il-kummerë, 
id-distribuzzjoni u l-kanali tagħha, it-
traffikar u l-uŜu kummerëjali u xjentifiku 
ta' sustanzi li jidhru li huma sustanzi jew 
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taħlitiet psikoattivi āodda. 

L-EMCDDA u l-Europol għandhom 
jikkomunikaw dik l-informazzjoni 
minnufiħ lil Reitox u lill-Unitajiet 
Nazzjonali tal-Europol. 

L-EMCDDA u l-Europol għandhom 
jikkomunikaw dik l-informazzjoni 
minnufih lil Reitox, lill-Unitajiet 
Nazzjonali tal-Europol u lill-Aāenzija 
Ewropea għall-Mediëini. 

 Biex jippermetti reazzjoni aktar effettiva 
għall-preŜenza u firxa mgħaāāla ta’ 
sustanzi psikoattivi āodda madwar l-
Unjoni, il-mekkaniŜmu ta' skambju ta' 
informazzjoni (is-'Sistema ta' Twissija 
Bikrija') għandu jinŜamm u jiāi Ŝviluppat 
iŜjed, b’mod partikolari fir-rigward tal-
ābir u l-āestjoni tad-dejta dwar l-iskoperta 
u l-identifikazzjoni ta’ sustanzi psikoattivi 
āodda. 

 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 

 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fejn l-EMCDDA u l-Europol jew il-
Kummissjoni jikkunsidraw li l-
informazzjoni maqsuma fuq sustanza 
psikoattiva ādida notifikata minn diversi 
Stati Membri tikkawŜa tħassib madwar l-
Unjoni minħabba r-riskji għas-saħħa, 
soëjali u ta' sigurtà li jista' jkollha s-
sustanza psikoattiva l-ādida, l-EMCDDA u 
l-Europol ifasslu rapport konāunt fuq is-
sustanza psikoattiva l-ādida. 

1. Fejn l-EMCDDA u l-Europol jew il-
Kummissjoni jikkunsidraw li l-
informazzjoni maqsuma fuq sustanza 
psikoattiva ādida notifikata minn diversi 
Stati Membri tikkawŜa tħassib madwar l-
Unjoni minħabba r-riskji għas-saħħa, għas-
soëjetà u għas-sikurezza li jista’ jkollha s-
sustanza psikoattiva l-ādida, jew 
b'reazzjoni għal talba motivata ta’ aktar 
minn Stat Membru wieħed, l-EMCDDA u 
l-Europol għandhom ifasslu rapport 
konāunt fuq is-sustanza psikoattiva l-ādida. 

2. Ir-rapport Komunitarju għandu jinkludi 
l-informazzjoni li āejja: 

2. Ir-rapport Komunitarju għandu jinkludi 
l-informazzjoni li āejja:  

(a) in-natura tar-riskji li għandha s-sustanza 
psikoattiva l-ādida meta tiāi kkunsmata 
minn persuni u l-iskala tar-riskju għas-
saħħa pubblika, kif riferit f'Artikolu 9(1); 

(a) in-natura tar-riskji li għandha s-sustanza 
psikoattiva l-ādida meta tiāi kkunsmata 
minn persuni, inkluŜ 
kontroindikazzjonijiet ma' sustanzi oħra 
meta jkunu disponibbli u l-iskala tar-riskju 
għas-saħħa pubblika, kif riferit fl-
Artikolu 9(1); 

(b) L-identità kimika u fiŜika tas-sustanza (b) l-identità kimika u fiŜika tas-sustanza 
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psikoattiva ādida, il-metodi u, jekk 
magħrufa l-prekursuri kimiëi uŜati għall-
manifattura jew estrazzjoni tagħha, u 
sustanzi psikoattivi āodda oħra bi struttura 
kimika simili li saru preŜenti; 

psikoattiva ādida, il-metodi u, jekk 
magħrufa l-prekursuri kimiëi uŜati għall-
manifattura jew estrazzjoni tagħha, u 
sustanzi psikoattivi āodda oħra bi struttura 
kimika simili li rriŜultaw jew li 
raāonevolment jista’ jkun mistenni li 
jirriŜultaw, abbaŜi ta’ valutazzjoni 
xjentifika; 

(c) l-uŜu kummerëjali u industrijali tas-
sustanza psikoattiva āodda, kif ukoll l-uŜu 
tagħha għar-riëerka xjentifika u skopijiet ta' 
Ŝvilupp; 

(c) l-uŜu kummerëjali u industrijali tas-
sustanza psikoattiva āodda, kif ukoll l-uŜu 
tagħha għar-riëerka xjentifika u skopijiet ta' 
Ŝvilupp; 

(d) l-uŜu mediku mill-bniedem u dak 
veterinarju tas-sustanza psikoattiva l-ādida 
inkluŜ l-uŜu tagħha bħala sustanza attiva fi 
prodott mediëinali jew prodott mediëinali 
veterinarju; 

(d) l-uŜu mediku mill-bniedem u dak 
veterinarju tas-sustanza psikoattiva l-ādida 
inkluŜ l-uŜu tagħha bħala sustanza attiva fi 
prodott mediëinali jew prodott mediëinali 
veterinarju; 

(e) l-involviment ta' gruppi kriminali fil-
manifattura, distribuzzjoni jew kummerë 
fis-sustanza psikoattiva ādida, u 
kwalunkwe uŜu tagħha fil-manifattura ta' 
drogi narkotiëi jew sustanzi psikotropiëi; 

(e) l-involviment ta' gruppi kriminali fil-
manifattura, distribuzzjoni jew kummerë 
fis-sustanza psikoattiva ādida, u 
kwalunkwe uŜu tagħha fil-manifattura ta' 
drogi narkotiëi jew sustanzi psikotropiëi;  

(f) jekk is-sustanza psikoattiva ādida hijiex 
preŜentement taħt valutazzjoni, jew inkella 
qiegħda taħt valutazzjoni mis-sistema tan-
Nazzjonijiet Uniti; 

(f) jekk is-sustanza psikoattiva ādida hijiex 
preŜentement taħt valutazzjoni, jew inkella 
qiegħda taħt valutazzjoni mis-sistema tan-
Nazzjonijiet Uniti; 

(g) jekk is-sustanza psikoattiva ādida ijiex 
suāāetta għal kwalunkwe miŜuri ta' 
restrizzjoni fl-Istati Membri;  

(g) jekk is-sustanza psikoattiva ādida hijiex 
suāāetta għal kwalunkwe miŜuri ta' 
restrizzjoni fl-Istati Membri; 

(h) kwalunkwe miŜura ta' prevenzjoni u 
trattament eŜistenti, attwata biex tindirizza 
l-konsegwenzi tal-uŜu tas-sustanzi 
psikoattivi āodda. 

(h) kwalunkwe miŜura ta' prevenzjoni u 
trattament eŜistenti, attwata biex tindirizza 
l-konsegwenzi tal-uŜu tas-sustanzi 
psikoattivi āodda. 

3. L-EMCDDA u l-Europol jitolbu lill-
Punti Fokali Nazzjonali u l-Unitajiet 
Nazzjonali tal-Europol biex jipprovdu 
informazzjoni addizzjonali dwar is-
sustanza psikoattiva l-ādida. Huma 
jipprovdu dik l-informazzjoni fi Ŝmien 
erba' āimgħat minn meta ssir it-talba. 

3. L-EMCDDA u l-Europol jitolbu lill-
Punti Fokali Nazzjonali u l-Unitajiet 
Nazzjonali tal-Europol biex jipprovdu 
informazzjoni addizzjonali dwar is-
sustanza psikoattiva l-ādida. Huma 
jipprovdu dik l-informazzjoni fi Ŝmien 
erba' āimgħat minn meta ssir it-talba. 

4. L-EMCDDA u l-Europol jitolbu lill-
Aāenzija Ewropea għall-Mediëini biex 
tipprovdi informazzjoni dwar jekk, fl-
Unjoni jew fi kwalunkwe Stat Membru, is-
sustanza psikoattiva l-ādida hix: 

4. L-EMCDDA u l-Europol jitolbu lill-
Aāenzija Ewropea għall-Mediëini, li 
għandha tikkonsulta l-awtoritajiet 
kompetenti għall-mediëini tal-Istati 
Membri, biex jipprovdu informazzjoni 
dwar jekk, fl-Unjoni jew fi kwalunkwe Stat 
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Membru, is-sustanza psikoattiva l-ādida 
hiex: 

(a) sustanza attiva fi prodott mediëinali jew 
prodott mediëinali veterinarju li kiseb il-
permess għall-kummerëjalizzazzjoni; 

(a) sustanza attiva fi prodott mediëinali jew 
prodott mediëinali veterinarju li kiseb il-
permess għall-kummerëjalizzazzjoni; 

(b) sustanza attiva fi prodott mediëinali jew 
prodott mediëinali veterinarju li huwa 
suāāett għal applikazzjoni għal permess 
għall-kummerëjalizzazzjoni; 

(b) sustanza attiva fi prodott mediëinali jew 
prodott mediëinali veterinarju li huwa 
suāāett għal applikazzjoni għal permess 
għall-kummerëjalizzazzjoni; 

(c) sustanza attiva fi prodott mediëinali jew 
prodott mediëinali veterinarju li kiseb il-
permess għall-kummerëjalizzazzjoni; iŜda 
dan il-permess āie sospiŜ mill-awtorità 
kompetenti.  

(c) sustanza attiva fi prodott mediëinali jew 
prodott mediëinali veterinarju li kiseb il-
permess għall-kummerëjalizzazzjoni; iŜda 
dan il-permess āie sospiŜ mill-awtorità 
kompetenti. 

(d) sustanza attiva fi prodott mediëinali 
mhux awtorizzat skont Artikolu 5 tad-
Direttiva 2001.83/KE jew fi prodott 
mediëinali veterinarju ippreparat 
maāistralment minn persuna awtorizzata li 
tagħmel dan taħt il-leāislazzjoni nazzjonali 
skont l-Artikolu 10(c) tad-Direttiva 
2001/82/KE. 

(d) sustanza attiva fi prodott mediëinali 
mhux awtorizzat skont Artikolu 5 tad-
Direttiva 2001/83/KE jew fi prodott 
mediëinali veterinarju ippreparat b'mod 
estemporanju minn persuna awtorizzata li 
tagħmel dan taħt il-leāislazzjoni nazzjonali 
skont l-Artikolu 10(c) tad-Direttiva 
2001/82/KE. 

L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Aāenzija Ewropea għall-Mediëini bl-
informazzjoni t'hawn fuq, jekk mitluba 
minnha.  

L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Aāenzija Ewropea għall-Mediëini bl-
informazzjoni t’hawn fuq mingħajr 
dewmien Ŝejjed, jekk mitluba minnha.  

L-Aāenzija Ewropea għall-Mediëini 
tipprovdi l-informazzjoni disponibbli 
għaliha fi Ŝmien erba' āimgħat minn meta 
tirëievi t-talba tal-EMCDDA. 

L-Aāenzija Ewropea għall-Mediëini 
tipprovdi l-informazzjoni disponibbli 
għaliha fi Ŝmien erba' āimgħat minn meta 
tirëievi t-talba tal-EMCDDA. 

5. L-EMCDDA titlon lill-Aāenzija 
Ewropea għall-Kimiki u lill-Awtorità 
Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel biex 
jipprovdu lill-EMCDDA bl-informazzjoni 
u d-dejta disponibbli għalihom fuq is-
sustanza psikoattiva l-ādida. L-EMCDDA 
għandha tirrispetta l-kundizzjonijiet tal-
informazzjoni, li huma kkomunikati mill-
EMCDDA mill-Aāenzija Ewropea għall-
Kimiki u l-Awtorità Ewropea għas-
Sikurezza tal-Ikel, inkluŜ kundizzjonijiet 
fuq sigurtà dwar l-informazzjoni u d-dejta 
u l-protezzjoni ta' informazzjoni 
kummerëjali riservata. 

5. L-EMCDDA għandu jitlob lill-Aāenzija 
Ewropea għas-Sustanzi Kimiëi, lië-êentru 
Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll 
tal-Mard (ECDC) u lill-Awtorità Ewropea 
dwar is-Sigurtà fl-Ikel biex jipprovdu l-
informazzjoni u d-dejta disponibbli 
għalihom fuq is-sustanza psikoattiva l-
ādida. L-EMCDDA għandu jirrispetta l-
kundizzjonijiet dwar l-uŜu tal-
informazzjoni, li huma kkomunikati lill-
EMCDDA mill-Aāenzija Ewropea għas-
Sustanzi Kimiëi, l-ECDC u l-Awtorità 
Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, inkluŜ 
kundizzjonijiet fuq sigurtà dwar l-
informazzjoni u d-dejta u l-protezzjoni ta’ 
dejta kunfidenzjali, inkluŜa dejta 
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sensittiva jew informazzjoni kummerëjali. 

L-Aāenzija Ewropea għall-Kimiki u l-
Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel 
għandhom jipprovdu l-informazzjoni 
disponibbli għalihom fi Ŝmien erba' 
āimgħat minn meta ssir it-talba. 

L-Aāenzija Ewropea għas-Sustanzi 
Kimiëi, l-ECDC u l-Awtorità Ewropea 
dwar is-Sigurtà fl-Ikel għandhom 
jipprovdu l-informazzjoni disponibbli 
għalihom fi Ŝmien erba' āimgħat minn 
meta ssir it-talba. 

6. L-EMCDDA u l-Europol għandhom 
jissottometti r-rapport konāunt lill-
Kummissjoni fi Ŝmien tmien āimgħat mit-
talba għal aktar informazzjoni msemmija 
f'paragrafu 3.  

6. L-EMCDDA u l-Europol għandhom 
jissottomettu r-rapport konāunt lill-
Kummissjoni fi Ŝmien tmien āimgħat mit-
talba għal aktar informazzjoni msemmija 
f'paragrafu 3.  

Meta l-EMCDDA u l-Europol jiābru 
informazzjoni fuq taħlit jew fuq diversi 
sustanzi psikoattivi āodda bi struttura 
kimika simili, għandhom jissottomettu 
rapporti konāunti individwali lill-
Kummissjoni fi Ŝmien għaxar āimgħat mit-
talba għal aktar informazzjoni msemmija 
f'paragrafu 3. 

Meta l-EMCDDA u l-Europol jiābru 
informazzjoni fuq taħlit jew fuq diversi 
sustanzi psikoattivi āodda bi struttura 
kimika simili, għandhom jissottomettu 
rapporti konāunti individwali lill-
Kummissjoni fi Ŝmien għaxar āimgħat mit-
talba għal aktar informazzjoni msemmija 
f'paragrafu 3. 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 

 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fi Ŝmien erba' āimgħat mill-irëevuta tar-
rapport konāunt imsemmi f'Artikolu 6, il-
Kummissjoni tista' titlob lill-EMCDDA 
tivvaluta r-riskji potenzjali li għandhom 
sustanzi psikoattivi āodda u tfassal rapport 
ta' valutazzjoni ta' riskju. Il-valutazzjoni ta' 
riskju għandha titmexxa mill-Kumitet 
Xjentifiku tal-EMCDDA. 

1. Fi Ŝmien erba' āimgħat mill-wasla tar-
rapport konāunt imsemmi f'Artikolu 6, il-
Kummissjoni tista' titlob lill-EMCDDA 
tivvaluta r-riskji potenzjali li għandhom 
sustanzi psikoattivi āodda u tfassal rapport 
ta' valutazzjoni ta' riskju. Il-valutazzjoni ta' 
riskju għandha titmexxa mill-Kumitet 
Xjentifiku tal-EMCDDA. 

2. Ir-rapport tal-valutazzjoni ta' riskju 
għandu tinkludi analiŜi tal-kriterji u tal-
informazzjoni msemmija f'Artikolu 10(2) 
biex jippermetti lill-Kummissjoni 
tiddetermina l-livell ta' riskji għas-saħħa, 
soëjetà u sigurtà li gāandha s-sustanza 
psikoattiva ādida.  

2. Ir-rapport tal-valutazzjoni ta' riskju 
għandu jinkludi analiŜi tal-kriterji u tal-
informazzjoni msemmija f'Artikolu 10(2) 
biex jippermetti lill-Kummissjoni 
tiddetermina l-livell ta' riskji għas-saħħa, 
għas-soëjetà u għas-sikurezza li għandha 
s-sustanza psikoattiva ādida. 

3. Il-Kumitat Xjentifiku tal-EMCDDA 
jivvaluta r-riskji matul laqgħa speëjali. Il-
Kumitat jista' jiāi estiŜ b'mhux aktar minn 

3. Il-Kumitat Xjentifiku tal-EMCDDA 
jivvaluta r-riskji matul laqgħa speëjali. Il-
Kumitat jista' jiāi estiŜ b'mhux aktar minn 
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ħames esperti, li jirrappreŜentaw l-oqsma 
xjentifiëi relevanti biex tiāi Ŝgurata 
valutazzjoni bilanëjata tar-riskji tas-
sustanza psikoattiva ādida. Id-Direttur tal-
EMCDDA jaħtarhom minn lista ta’ esperti. 
Il-bord ta’ āestjoni tal-EMCDDA japprova 
l-lista ta’ esperti kull tliet snin. Il-
Kummissjoni, l-EMDDA, l-Europol u l-
Aāenzija Ewropea għall-Mediëini 
għandhom ikollhom id-dritt li jinnominaw 
Ŝewā osservaturi kull wieħed. 

ħames esperti, inkluŜ psikologu li 
jispeëjalizza fuq id-dipendenza, li 
jirrappreŜentaw l-oqsma xjentifiëi relevanti 
biex tiāi Ŝgurata valutazzjoni bilanëjata tar-
riskji tas-sustanza psikoattiva ādida. Id-
Direttur tal-EMCDDA jaħtarhom minn 
lista ta’ esperti. Il-bord ta’ āestjoni tal-
EMCDDA japprova l-lista ta’ esperti kull 
tliet snin. Il-Parlament Ewropew, il-
Kunsill, il-Kummissjoni, l-EMCDDA, il-
Europol u l-Aāenzija Ewropea għall-
Mediëini għandu jkollhom id-dritt li 
jinnominaw Ŝewā osservaturi kull wieħed. 

4. Il-Kumitat Xjentifiku tal-EMCDDA 
għandu jmexxi l-valutazzjoni ta' riskju fuq 
il-baŜi ta' informazzjoni dwar ir-riskji tas-
sustanza u fuq l-uŜu tagħha, inkluŜ uŜu 
kummeëjali u industrijali, provduta mill-
Istati Membri, il-Kummissjoni, l-
EMCDDA, Europol, l-Aāenzija Ewropea 
għall-Mediëini, l-Aāenzija Ewropea għall-
Kimiki, l-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà 
tal-Ikel u fuq il-baŜi ta' kwalunkwe 
evidenza xjentifika relevanti. Għandu 
jikkunsidra l-opinjonijiet kollha tal-membri 
tiegħu. L-EMCDDA għandu jappoāāja l-
vallutazzjoni ta' riskju u għandu jidentifika 
l-bŜonnijiet ta' informazzjoni, inkluŜ studji 
u testijiet immirati.  

4. Il-Kumitat Xjentifiku tal-EMCDDA 
għandu jmexxi l-valutazzjoni ta’ riskju fuq 
il-baŜi ta’ informazzjoni dwar ir-riskji tas-
sustanza u fuq l-uŜu tagħha, bħat-tendenzi 
u d-doŜaāā tagħha, inkluŜ uŜu 
kummerëjali u industrijali, provduta mill-
Istati Membri, il-Kummissjoni, l-
EMCDDA, Europol, l-Aāenzija Ewropea 
għall-Mediëini, l-Aāenzija Ewropea għas-
Sustanzi Kimiëi, l-Awtorità Ewropea dwar 
is-Sigurtà fl-Ikel u fuq il-baŜi ta’ 
kwalunkwe evidenza xjentifika relevanti. 
Għandu jikkunsidra l-opinjonijiet kollha 
tal-membri tiegħu. L-EMCDDA għandu 
jappoāāja l-valutazzjoni ta' riskju u għandu 
jidentifika l-bŜonnijiet ta' informazzjoni, 
inkluŜ studji u testijiet immirati.  

5. L-EMCDDA għandu jissottometti r-
rapport tal-valutazzjoni ta' riskju lill-
Kummissjoni fi Ŝmien tnax-il āimgħa mid-
data meta rëieva t-talba mill-Kummissjoni.  

5. L-EMCDDA għandu jissottometti r-
rapport tal-valutazzjoni ta' riskju lill-
Kummissjoni fi Ŝmien tnax-il āimgħa mid-
data meta rëieva t-talba mill-Kummissjoni.  

6. Fuq talba tal-EMCDDA, il-Kummissjoni 
tista' testendi Ŝ-Ŝmien li fih għandha titlesta 
l-valutazzjoni ta' riskju b'mhux aktar minn 
tnax-il āimgħa biex jippermetti li ssir aktar 
kollezzjoni ta' riëerka u dejta. L-EMCDDA 
għandu jissottometti talba bħal din lill-
Kummissjoni fi Ŝmien sitt āimgħat mit-
tnedija tal-valutazzjoni ta' riskju. Jekk, fi 
Ŝmien āimgħatejn li ssir talba bħal din, il-
Kummissjoni ma toāāezzjonax għal talba 
bħal din, il-valutazzjoni ta' riskju għandha 
tiāi estiŜa wkoll. 

6. Fuq talba tal-EMCDDA, il-Kummissjoni 
tista' testendi Ŝ-Ŝmien li fih għandha titlesta 
l-valutazzjoni ta' riskju b'mhux aktar minn 
tnax-il āimgħa biex jippermetti li ssir aktar 
kollezzjoni ta' riëerka u dejta. L-EMCDDA 
għandu jissottometti talba bħal din lill-
Kummissjoni fi Ŝmien sitt āimgħat mit-
tnedija tal-valutazzjoni ta' riskju. Jekk, fi 
Ŝmien āimagħtejn li ssir talba bħal din, il-
Kummissjoni ma toāāezzjonax għal talba 
bħal din, il-valutazzjoni ta' riskju għandha 
tiāi estiŜa wkoll. 
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Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. M'għandha ssir ebda valutazzjoni tar-
riskju meta s-sustanza psikoattiva ādida 
hija fi stadju avanzat ta' valutazzjoni fis-
sistema tan-Nazzjonijiet Uniti, l-aktar 
ladarba l-kumitat espert dwar id-
dipendenza mid-droga tal-Organizzazzjoni 
Dinjija tas-Saħħa jippublika ir-revizjoni 
kritika tiegħu flimkien ma' 
rakkomandazzjoni bil-miktub, ħlief fejn 
hemm informazzjoni abbundanti ādida jew 
rilevanti għall-Unjoni u li ma āietx 
ikkunsidrata mis-sistema tan-Nazzjonijiet 
Uniti. 

1. M’għandha ssir ebda valutazzjoni tar-
riskju meta s-sustanza psikoattiva ādida 
hija fi stadju avvanzat ta’ valutazzjoni fis-
sistema tan-Nazzjonijiet Uniti, l-aktar 
ladarba l-kumitat espert dwar id-
dipendenza mid-droga tal-Organizzazzjoni 
Dinjija tas-Saħħa jippubblika r-reviŜjoni 
kritika tiegħu flimkien ma’ 
rakkomandazzjoni bil-miktub, ħlief fejn 
hemm informazzjoni abbundanti u 
konkreta ādida jew rilevanti għall-Unjoni u 
li ma āietx ikkunsidrata mis-sistema tan-
Nazzjonijiet Uniti, li għandha tissemma’ 
fir-rapport ta’ valutazzjoni. 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. M'għandha ssir ebda valutazzjoni ta' 
riskju meta sustanza prikoattiva ādida tiāi 
vvalutata mis-sistema tan-Nazzjonijiet 
Uniti, li iŜda ddeëidiet li ma tiskedahiex 
taħt il-Konvenzjoni Unika dwar Drogi 
Narkotiëi tal-1961 kif emendata mill-
Protokoll tal-1972, jew il-Konvenzjoni 
dwar Sustanzi Psikotropiëi tal-1971, ħlief 
fejn hemm biŜŜejjed informazzjoni li din 
hija ādida jew rilevanti għall-Unjoni. 

2. M’għandha ssir ebda valutazzjoni ta’ 
riskju meta sustanza psikoattiva ādida tiāi 
vvalutata mis-sistema tan-Nazzjonijiet 
Uniti, li iŜda ddeëidiet li ma tiskedahiex 
taħt il-Konvenzjoni Unika dwar Drogi 
Narkotiëi tal-1961 kif emendata mill-
Protokoll tal-1972, jew il-Konvenzjoni 
dwar Sustanzi Psikotropiëi tal-1971, ħlief 
fejn hemm biŜŜejjed informazzjoni 
sinifikanti u konkreta li hija ādida jew 
rilevanti għall-Unjoni, fejn ir-raāunijiet 
għal dan għandhom jiāu indikati fir-
rapport ta’ valutazzjoni. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 4 (ādid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4. Madankollu, il-valutazzjoni tar-riskju 
għandha titwettaq jekk fil-livell tal-Unjoni 
jkun hemm biŜŜejjed dejta disponibbli li 
tissuāāerixxi l-ħtieāa ta' rapport konāunt 
tal-EMCDDA u l-Europol. 

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 

 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Meta hija titlob valutazzjoni ta' riskju ta' 
susstanza psikoattiva ādida skont l-
Artikolu 7(1), il-Kummissjoni, permezz ta' 
DeëiŜjoni, tipprojbixxi li s-sustanza 
psikoattiva l-ādida ssir disponibbli fis-suq 
tal-konsumatur jekk, skont informazzjoni 
eŜistenti, hija ta' riskju immedjat għas-
saħħa pubblika b'xhieda minn: 

1. Meta hija titlob valutazzjoni ta' riskju ta' 
sustanza psikoattiva ādida skont l-
Artikolu 7(1), il-Kummissjoni, permezz ta' 
DeëiŜjoni, tipprojbixxi li s-sustanza 
psikoattiva l-ādida ssir disponibbli fis-suq 
tal-konsumatur jekk, skont informazzjoni 
eŜistenti, hija ta' riskju immedjat għas-
saħħa pubblika b'xhieda minn: 

(a) imwiet irrappurtati u diversi 
konsegwenzi ta' saħħa assoëjati mal-
konsum tas-sustanza psikoattiva ādida 
f'diversi Stati Membri, relatati mat-
tossiëità akuta serja tas-sustanza 
psikoattiva ādida; 

(a) imwiet irrappurtati u diversi 
konsegwenzi ta’ saħħa assoëjati mal-
konsum tas-sustanza psikoattiva ādida, 
inkluŜi kontroindikazzjonijiet ma' sustanzi 
oħra meta jkunu disponibbli, fi Stati 
Membri, relatati mat-tossiëità tas-sustanza 
psikoattiva ādida; 

(b) il-prevalenza u l-mudelli ta' uŜu tas-
sustanza psikoattiva ādida fil-popolazzjoni 
āenerali u fi gruppi speëifiëi, b'mod 
partikolari l-frekwenza, kwantitajiet u mod 
ta' uŜu, id-disponibilità tagħha għall-
konsumaturi u l-potenzjal ta' tixrid, li 
jindikaw li l-iskala tar-riskju hija 
konsiderevoli. 

(b) il-prevalenza u x-xejriet ta' uŜu tas-
sustanza psikoattiva ādida fil-popolazzjoni 
āenerali u fi gruppi speëifiëi, b'mod 
partikolari l-frekwenza, kwantitajiet u mod 
ta' uŜu, id-disponibilità tagħha għall-
konsumaturi u l-potenzjal ta' tixrid, li 
jindikaw li l-iskala tar-riskju hija 
konsiderevoli. 

2. Il-Kummissjoni tadotta d-DeëiŜjoni 
msemmija f'paragrafu 1 permezz tal-atti ta' 
implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiāu adottati 
b’konformità mal-proëedura ta' eŜami 
msemmija fl-Artikolu 19(2). 

2. Il-Kummissjoni tadotta d-DeëiŜjoni 
msemmija f'paragrafu 1 permezz tal-atti ta' 
implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiāu adottati 
b’konformità mal-proëedura ta' eŜami 
msemmija fl-Artikolu 19(2). 

Minħabba raāunijiet ta' urāenza assoluta Minħabba raāunijiet ta' urāenza assoluta 
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āustifikat kif dovut relatati ma' Ŝieda 
mgħaāāla fin-numru ta' imwiet irrappurtati 
f'diversi Stati Membri assoëjati mal-
konsum tas-sustanza psikoattiva l-ādida 
kkonëernata, l-Kummissjoni għandha 
tadotta minnufih atti ta' implimentazzjoni 
applikabbli skont il-proëedura stabbilita 
f'Artikolu 19(3). 

āustifikati kif dovut relatati ma' Ŝieda 
mgħaāāla fin-numru ta' imwiet irrappurtati 
f'diversi Stati Membri assoëjati mal-
konsum tas-sustanza psikoattiva l-ādida 
kkonëernata, il-Kummissjoni għandha 
tadotta minnufih atti ta' implimentazzjoni 
applikabbli skont il-proëedura stabbilita 
f'Artikolu 19(3). 

3. Ir-restrizzjoni tas-suq li tinsab fid-
DeëiŜjoni msemmija fil-paragrafu 1 ma 
taqbiŜx il-perjodu ta' tnax-il xahar. 

3. Ir-restrizzjoni tas-suq li tinsab fid-
DeëiŜjoni msemmija fil-paragrafu 1 ma 
taqbiŜx il-perjodu ta' tnax-il xahar. Jekk il-
livell ta’ riskji għas-saħħa, għas-soëjetà u 
għas-sikurezza li għandha s-sustanza 
psikoattiva ādida jiāāustifika l-
introduzzjoni ta’ miŜuri ta’ restrizzjoni 
permanenti, it-tul tar-restrizzjoni 
temporanja tas-suq jista’ jiāāedded bi 
tnax-il xahar ieħor, fin-nuqqas ta’ 
restrizzjonijiet permanenti tas-suq. 

 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 

 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina l-
livell ta' riskji għas-saħħa, soëjetà u sigurtà 
li għandhom is-sustanzi psikoattivi āodda li 
dwarhom sar abbozz ta' rapport ta' 
valutazzjoni ta' riskju. Għandha tagħmel 
dan fuq il-baŜi tal-evidenza kollha 
disponibbli, b'mod partikolari r-rapport tal-
valutazzjoni ta' riskju. 

1. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina, 
bla dewmien Ŝejjed, il-livell ta' riskji għas-
saħħa, għas-soëjetà u għas-sikurezza li 
għandhom is-sustanzi psikoattivi āodda li 
dwarhom sar abbozz ta' rapport ta' 
valutazzjoni ta' riskju. Għandha tagħmel 
dan fuq il-baŜi tal-evidenza kollha 
disponibbli, b'mod partikolari r-rapport tal-
valutazzjoni ta' riskju. 

2. Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-
kriterji li jmiss meta tistabbilixxi l-livell ta' 
riskju ta' sustanza psikoattiva ādida: 

2. Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-
kriterji li āejjin meta tistabbilixxi l-livell ta' 
riskju ta' sustanza psikoattiva ādida: 

(a) id-dannu għas-saħħa kkawŜati mill-
konsum tas-sustanza psikoattiva l-ādida 
assoëjati mat-tossiëità akuta u kronika 
tagħha, tendenza li jsir abbuŜ u l-potenzjal 
li tiāi prodotta d-dipendenza, b'mod 
partikolari korriment, mard, ħsara fiŜika u 
mentali; 

(a) id-dannu għas-saħħa kkawŜat mill-
konsum tas-sustanza psikoattiva l-ādida 
assoëjat mat-tossiëità akuta u kronika 
tagħha, mal-kontroindikazzjonijiet ma' 
sustanzi oħra meta jkunu disponibbli, 
tendenza li jsir abbuŜ u l-potenzjal li tiāi 
kkawŜata d-dipendenza, b'mod partikolari 
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korriment, mard, aggressjoni, kif ukoll 
ħsara fiŜika u mentali; 

(b) id-dannu soëjali għall-individwi u għas-
soëjetà, b'mod partikolari l-impatt tagħha 
fuq il-funzjonament soëjali, ordni pubblika 
u attivitajiet kriminali, attività ta' 
kriminalità organizzata assoëjata mas-
sustanza psikoattiva l-ādida, profitt illeëitu 
ppenerat mill-produzzjoni, kummerë u 
distribuzzjoni tas-sustanza psikoattiva 
ādida u spejjeŜ ekonomiëi marbuta mad-
dannu soëjali. 

(b) id-dannu soëjali għall-individwi u għas-
soëjetà, b'mod partikolari abbaŜi tal-impatt 
tagħha fuq il-funzjonament soëjali, ordni 
pubblika u attivitajiet kriminali, attività ta' 
kriminalità organizzata assoëjata mas-
sustanza psikoattiva l-ādida, profitt illeëitu 
āāenerat mill-produzzjoni, kummerë u 
distribuzzjoni tas-sustanza psikoattiva 
ādida u spejjeŜ ekonomiëi marbuta mad-
dannu soëjali. 

(c) Ir-riskji għas-sigurtà, b'mod partikolari 
l-firxa ta' mard, inkluŜ viruses li jittieħdu 
mid-demm, il-konsegwenzi ta' ħsara fiŜika 
u mentali fuq il-kapaëità ta; sewqan, l-
impatt tal-manifattura, trasport u rimi tas-
sustanza psikoattiva ādida u materjali 
ta'skart fuq l-ambjent. 

(c) ir-riskji għas-sikurezza pubblika, 
b'mod partikolari l-firxa ta' mard, inkluŜ 
viruses li jittieħdu mid-demm, il-
konsegwenzi ta' ħsara fiŜika u mentali fuq 
il-kapaëità ta' sewqan, l-impatt tal-
manifattura, trasport u rimi tas-sustanza 
psikoattiva ādida u materjali ta' skart fuq l-
ambjent. 

Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra wkoll 
il-prevalenza u mudelli ta' uŜu tas-sustanza 
psikoattiva ādida fil-popolazzjoni āenerali 
u fi gruppi partikolari, d-disponibilità 
tagħha għall-konsumatur, il-potenzjal għat-
tixrid, in-numru ta' Stati Membri li fihom 
hija ta' riskju għas-saħħa, soëjetà u sigurtà, 
il-limitu sa fejn tintuŜa kummerëjalment u 
industrijalmentm u l-uŜu tagħha għar-
riëerka xjentifika u l-għanijiet ta' Ŝvilupp. 

Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra wkoll 
il-prevalenza u x-xejriet ta' uŜu tas-
sustanza psikoattiva ādida fil-popolazzjoni 
āenerali u fi gruppi partikolari, id-
disponibilità tagħha għall-konsumatur, il-
potenzjal għat-tixrid, in-numru ta' Stati 
Membri li fihom hija ta' riskju għas-saħħa, 
għas-soëjetà u għas-sikurezza, il-limitu sa 
fejn tintuŜa kummerëjalment u 
industrijalment u l-uŜu tagħha għar-riëerka 
xjentifika u l-għanijiet ta' Ŝvilupp. 

 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 

 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Riskji baxxi Riskji baxxi fil-livell tal-Unjoni 

Il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta 
miŜuri ta’ restrizzjoni fuq sustanza 
psikoattiva ādida jekk, abbaŜi ta' evidenza 
eŜistenti, b’mod āenerali, hija toħloq riski 
baxxi għas-saħħa, soëjali u ta’ sigurtà, 
b’mod partikolari: 

Il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta 
miŜuri ta’ restrizzjoni fuq sustanza 
psikoattiva ādida jekk, abbaŜi tal-evidenza 
eŜistenti u abbaŜi tal-kriterji li āejjin, 
b'mod āenerali, hija toħloq riskji baxxi 
għas-saħħa, għas-soëjetà u għas-sikurezza 
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fil-livell tal-Unjoni: 

(a) id-dannu għas-saħħa kkawŜat mill-
konsum tas-sustanza psikoattiva l-ādida 
assoëjat mat-tossiëità akuta u kronika 
tagħha, it-tendenza li jsir abbuŜ u l-
potenzjal li tiāi prodotta d-dipendenza 
huma limitati, minħabba li tikkawŜa 
korriment u mard Ŝgħir, u dannu fiŜiku 
jew mentali Ŝgħir; 

(a) id-dannu għas-saħħa kkawŜat mill-
konsum tas-sustanza psikoattiva l-ādida 
assoëjat mat-tossiëità akuta u kronika 
tagħha, it-tendenza li jsir abbuŜ u l-
potenzjal li tiāi kkawŜata d-dipendenza, 
huma insinifikanti; 

(b) id-dannu soëjali kkawŜat lill-individwi 
u lis-soëjetà, b'mod partikolari l-impatt 
tagħha fuq il-funzjonament soëjali, ordni 
pubblika u attivitajiet kriminali, attività ta' 
kriminalità organizzata assoëjata mas-
sustanza psikoattiva l-ādida huwa baxx, 
profitt illeëitu iāāenerat mill-produzzjoni, 
kummerë u distribuzzjoni tas-sustanza 
psikoattiva l-ādida u kostijiet ekonomiëi 
assoëjati ma jeŜistux jew huma negliāibbli; 

(b) id-dannu soëjali kkawŜat lill-individwi 
u lis-soëjetà, b'mod partikolari abbaŜi tal-
impatt tagħha fuq il-funzjonament soëjali, 
ordni pubbliku u attivitajiet kriminali, 
attività ta' kriminalità organizzata assoëjata 
mas-sustanza psikoattiva l-ādida huwa 
baxx, profitt illeëitu iāāenerat mill-
produzzjoni, kummerë u distribuzzjoni tas-
sustanza psikoattiva l-ādida u kostijiet 
ekonomiëi assoëjati ma jeŜistux jew huma 
negliāibbli; 

(c) Ir-riskji għas-sigurtà huma limitati, 
b'mod partikolari riskju baxx ta' firxa ta' 
mard inkluŜ viruses li jittieħdu mid-demm, 
konsegwenzi baxxi jew li ma jeŜistux ta' 
ħsara fiŜika u mentali fuq il-kapaëità ta' 
sewqan, l-impatt tal-manifattura, trasport u 
rimi tas-sustanza psikoattiva ādida u 
materjali ta'skart fuq l-ambjent huma 
baxxi 

(c) ir-riskji għas-sikurezza pubblika huma 
limitati, b’mod partikolari abbaŜi tar-riskju 
baxx ta’ firxa ta’ mard inkluŜ viruses li 
jittieħdu mid-demm, konsegwenzi baxxi 
jew li ma jeŜistux ta’ ħsara fiŜika u mentali 
fuq il-kapaëità ta’ sewqan, l-impatt tal-
manifattura, trasport u rimi tas-sustanza 
psikoattiva ādida u materjali ta’ skart 
assoëjati fuq l-ambjent huma baxxi. 

 Meta deëiŜjoni li ma jiāux adottati miŜuri 
ta’ restrizzjoni fuq sustanza psikoattiva 
ādida li b’mod āenerali hija meqjusa li 
toħloq riskju baxx għas-saħħa, għas-
soëjetà u għas-sikurezza  kienet ibbaŜata 
fuq nuqqas parzjali jew totali ta’ evidenza, 
dan għandu jiāi inkluŜ u msemmi kif 
xieraq fil-āustifikazzjoni tagħha. 

 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 

 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Riskji moderati u restrizzjoni tas-suq tal- Riskji moderati u restrizzjoni tas-suq tal-
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konsumatur permanenti konsumatur permanenti fil-livell tal-Unjoni 

1. Il-Kummissjoni, permezz ta’ DeëiŜjoni, 
u mingħajr dewmien Ŝejjed, tipprojbixxi t-
tqegħid fis-suq għall-konsumaturi tas-
sustanza psikoattiva l-ādida jekk, skont 
evidenza eŜistenti, din toħloq, b’mod 
āenerali, riskji moderati tas-saħħa, soëjali 
u ta’ sigurtà, b’mod partikolari: 

1. Il-Kummissjoni, permezz ta’ DeëiŜjoni, 
u mingħajr dewmien Ŝejjed, tipprojbixxi t-
tqegħid fis-suq għall-konsumaturi tas-
sustanza psikoattiva l-ādida jekk, skont l-
evidenza eŜistenti u abbaŜi ta’ dawn il-
kriterji li āejjin, din toħloq riskji moderati 
għas-saħħa, għas-soëjetà u għas-
sikurezza: 

(a) id-dannu għas-saħħa kkawŜat mill-
konsum tas-sustanza psikoattiva l-ādida 
assoëjati mat-tossiëità akuta u kronika 
tagħha, tendenza li jsir abbuŜ u l-potenzjal 
li tiāi prodotta d-dipendenza, huwa 
moderat, minħabba li āeneralment 
tikkawŜa korriment u mard mhux fatali u 
ħsara fiŜika u mentali moderata; 

(a) id-dannu għas-saħħa kkawŜat mill-
konsum tas-sustanza psikoattiva l-ādida 
assoëjat mat-tossiëità akuta u kronika 
tagħha, tendenza li jsir abbuŜ u l-potenzjal 
li tiāi kkawŜata d-dipendenza, huwa 
moderat, minħabba li āeneralment 
tikkawŜa korriment u mard mhux fatali u 
ħsara fiŜika u mentali moderata; 

(b) id-dannu soëjali kkawŜat lill-individwi 
u lis-soëjetà huwa moderat, b'mod 
partikolari rigward l-impatt tagħha fuq il-
funzjonament soëjali u l-ordni pubblika, li 
jipproduëu disturb pubbliku; attivitajiet 
kriminali u attività ta' kriminalità 
organizzata assoëjati mas-sustanza huma 
rari, profitti illeëiti u spejjeŜ ekonomiëi 
huma moderati; 

(b) id-dannu soëjali kkawŜat lill-individwi 
u lis-soëjetà huwa moderat, b'mod 
partikolari abbaŜi tal-impatt tagħha fuq il-
funzjonament soëjali u l-ordni pubblika, li 
jipproduëu disturb pubbliku; attivitajiet 
kriminali u attività ta' kriminalità 
organizzata assoëjati mas-sustanza huma 
rari, profitti illeëiti u spejjeŜ ekonomiëi 
huma moderati; 

(c) Ir-riskji għas-sigurtà huma moderati, 
b'mod partikolari riskju rari ta' firxa ta' 
mard inkluŜ viruses li jittieħdu mid-demm, 
konsegwenzi moderati ta' ħsara fiŜika u 
mentali fuq il-kapaëità ta' sewqan, l-impatt 
tal-manifattura, trasport u rimi tas-sustanza 
psikoattiva ādida u materjali ta'skart 
assoëjati jirriŜulta f'disturb ambjentali. 

(c) ir-riskji għas-sikurezza pubblika huma 
moderati, b'mod partikolari abbaŜi ta' firxa 
sporadika ta' mard inkluŜ viruses li 
jittieħdu mid-demm, konsegwenzi 
moderati ta' ħsara fiŜika u mentali fuq il-
kapaëità ta' sewqan, l-impatt tal-
manifattura, trasport u rimi tas-sustanza 
psikoattiva ādida u materjali ta' skart 
assoëjati jirriŜulta f'disturb ambjentali. 

2. Il-Kummissjoni tadotta d-DeëiŜjoni 
msemmija f'paragrafu 1 permezz tal-atti ta' 
implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiāu adottati 
b’konformità mal-proëedura ta' eŜami 
msemmija fl-Artikolu 19(2). 

2. Il-Kummissjoni tadotta d-DeëiŜjoni 
msemmija f'paragrafu 1 permezz tal-atti ta' 
implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiāu adottati 
b’konformità mal-proëedura ta' eŜami 
msemmija fl-Artikolu 19(2). 

 3. Meta l-informazzjoni jew l-evidenza 
disponibbli turi li s-sustanza psikoattiva l-
ādida soāāetta għad-DeëiŜjoni msemmija 
fil-paragrafu 1 hija ta’ riskju ta’ livell 
ogħla għas-saħħa, għas-soëjetà u għas-
sikurezza fi Stat Membru partikolari, l-
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aktar minħabba l-modalitajiet jew l-iskala 
tal-kunsum ta’ dik is-sustanza jew meta 
jitqiesu r-riskji speëifiëi li s-sustanza 
tippreŜenta fit-territorju tagħha bil-
kunsiderazzjoni ta' ëirkostanzi nazzjonali 
jew kull fattur soëjali, ekonomiku, legali, 
amministrattiv jew kull fattur ieħor, l-
Istati Membri jistgħu jŜommu jew 
jintroduëu miŜuri aktar stretti biex 
jiŜguraw livell għoli ta’ protezzjoni tas-
saħħa pubblika. 
 

 4. Stat Membru li jixtieq iŜomm miŜura 
aktar stretta dwar is-sustanza psikoattiva 
l-ādida skont il-paragrafu 3 għandu 
jikkomunika immedjatament il-liāijiet, ir-
regolamenti jew id-dispoŜizzjonijiet 
amministrattivi rilevanti lill-Kummissjoni 
u għandu jinforma lill-Istati Membri l-
oħra dwarha. 

 5. Stat Membru li jixtieq jintroduëi miŜura 
aktar stretta dwar is-sustanza psikoattiva 
l-ādida skont il-paragrafu 3 għandu 
jikkomunika immedjatament il-liāijiet, ir-
regolamenti jew id-dispoŜizzjonijiet 
amministrattivi rilevanti lill-Kummissjoni 
u għandu jinforma lill-Istati Membri l-
oħra dwarha. 

 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 

 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Riskji gravi u restrizzjoni tas-suq 
permanenti 

Riskji gravi u restrizzjoni tas-suq 
permanenti fil-livell tal-Unjoni 

1. Il-Kummissjoni, permezz ta’ DeëiŜjoni, 
u mingħajr dewmien Ŝejjed, tipprojbixxi l-
produzzjoni, il-manifattura, it-tqegħid fis-
suq inkluŜ l-importazzjoni għall-Unjoni, it-
trasport, u l-esportazzjoni mill-Unjoni tas-
sustanza psikoattiva l-ādida jekk, skont 
evidenza eŜistenti, din toħloq, b’mod 
āenerali, riskji gravi tas-saħħa, soëjali u 

1. Il-Kummissjoni, permezz ta’ DeëiŜjoni, 
u mingħajr dewmien Ŝejjed, tipprojbixxi l-
produzzjoni, il-manifattura, it-tqegħid fis-
suq inkluŜ l-importazzjoni għall-Unjoni, it-
trasport, u l-esportazzjoni mill-Unjoni tas-
sustanza psikoattiva l-ādida jekk din 
tippreŜenta riskji gravi għas-saħħa, għas-
soëjetà u għas-sikurezza, abbaŜi ta' 
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ta’ sigurtà, b’mod partikolari: evidenza esistenti u l-kriterji li āejjin: 

(a) id-dannu għas-saħħa kkawŜat mill-
konsum tas-sustanza psikoattiva l-ādida 
assoëjati mat-tossiëità akuta u kronika 
tagħha, tendenza li jsir abbuŜ u l-potenzjal 
li tiāi prodotta d-dipendenza huma ta' 
theddida għall-ħajja, minħabba li 
āeneralment jikkawŜa mewt jew korriment 
fatali, mard gravi u ħsara fiŜika u mentali 
gravi; 

(a) id-dannu għas-saħħa kkawŜat mill-
konsum tas-sustanza psikoattiva l-ādida 
assoëjat mat-tossiëità akuta u kronika 
tagħha, mat-tendenza li jsir abbuŜ u l-
potenzjal li tiāi kkawŜata d-dipendenza 
huwa gravi, minħabba li āeneralment 
jikkawŜa mewt jew korriment fatali, mard 
gravi u ħsara fiŜika u mentali gravi; 

(b) id-dannu soëjali kkawŜat lill-individwi 
u lis-soëjetà huma gravi b'mod partikolari 
rigward l-impatt tagħha fuq il-
funzjonament soëjali u l-ordni ppubblika, 
li jirriŜultaw fi tfixkil tal-ordni pubblika, 
imāieba vjolenti u antisoëjali li tikkawŜa 
ħsara lill-utenti , lill-oħrajn u lill-proprjetà; 
attivitajiet kriminali u attività ta' 
kriminalità organizzata assoëjati mas-
sustanza psikoattiva l-ādida huma 
sistematiëi, profitti illeëiti u spejjeŜ 
ekonomiëi huma għolja; 

(b) id-dannu soëjali kkawŜat lill-individwi 
u lis-soëjetà huma gravi b'mod partikolari 
abbaŜi tal-impatt tagħha fuq il-
funzjonament soëjali u l-ordni pubbliku, li 
jirriŜultaw fi tfixkil tal-ordni pubblika, 
imāiba vjolenti u antisoëjali li tikkawŜa 
ħsara lill-utenti , lill-oħrajn u lill-proprjetà; 
attivitajiet kriminali u attività ta' 
kriminalità organizzata assoëjati mas-
sustanza psikoattiva l-ādida huma 
sistematiëi; 

(c) ir-riskji għas-sigurtà huma gravi b'mod 
partikolari firxa sinifikanti ta' mard, inkluŜ 
traŜmissjoni ta' viruses li jittieħdu mid-
demm, konsegwenzi gravi ta' ħsara fiŜika u 
mentali fuq il-kapaëità ta' sewqan, u l-
manifattura, trasport u rimi tas-sustanza 
psikoattiva l-ādida u materjali ta' skart 
assoëjati jirriŜulta fi ħsara ambjentali. 

(c) ir-riskji għas-sikurezza pubblika huma 
gravi b’mod partikolari abbaŜi ta' firxa 
sinifikanti ta’ mard, inkluŜ traŜmissjoni ta’ 
viruses li jittieħdu mid-demm, 
konsegwenzi gravi ta’ ħsara fiŜika u 
mentali fuq il-kapaëità ta’ sewqan, u l-
manifattura, trasport u rimi tas-sustanza 
psikoattiva l-ādida u materjali ta’ skart 
assoëjati li jirriŜultaw fi ħsara ambjentali. 

2. Il-Kummissjoni tadotta d-DeëiŜjoni 
msemmija f'paragrafu 1 permezz tal-atti ta' 
implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiāu adottati 
b’konformità mal-proëedura ta' eŜami 
msemmija fl-Artikolu 19(2). 

2. Il-Kummissjoni tadotta d-DeëiŜjoni 
msemmija f'paragrafu 1 permezz tal-atti ta' 
implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiāu adottati 
b’konformità mal-proëedura ta' eŜami 
msemmija fl-Artikolu 19(2). 

 

Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13a (ādid) 

 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 13a 
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 Delega tas-setgħa 

 Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati 
f'konformità mal-Artikolu 20a biex 
temenda l-kriterji elenkati fl-Artikoli 11, 
 12 u 13. 

 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 

 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Id-DeëiŜjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 9(1) u Artikolu 12(1) 
m'għandhomx ma jippermettux il-
moviment ħieles fl-Unjoni tas-sustanzi 
psikoattivi l-āodda u lanqas ma għandhom 
iwaqqfu sustanzi psikoattivi āodda li huma 
sustanzi attivi fi prodotti mediëinali jew 
prodotti mediëinali veterinarji li kisbu 
awtorizzazzjoni biex ikunu 
kummerëjalizzati milli jitqiegħdu fuq is-
suq għall-konumatur. 

1. Id-DeëiŜjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 9(1) u Artikolu 12(1) 
m'għandhomx ma jippermettux il-
moviment ħieles fl-Unjoni tas-sustanzi 
psikoattivi l-āodda u lanqas ma għandhom 
iwaqqfu sustanzi psikoattivi āodda li huma 
sustanzi attivi fi prodotti mediëinali jew 
prodotti mediëinali veterinarji li kisbu 
awtorizzazzjoni biex ikunu 
kummerëjalizzati milli jitqiegħdu fuq is-
suq għall-konumatur. 

2. Il-miŜuri adottati skont Artikolu 13(1) 
m'għandhomx iwaqqfu l-moviment ħieles 
fl-Unjoni u l-produzzjoni, manifattura, 
disponibilità fuq is-suq, inkluŜ l-
importazzjoni lejn l-Unjoni, it-trasport, u l-
esportazzjoni mill-Unjoni ta' sustanzi 
psikoattivi āodda: 

2. Il-miŜuri adottati skont Artikolu 13(1) 
m'għandhomx iwaqqfu l-moviment ħieles 
fl-Unjoni u l-produzzjoni, manifattura, 
disponibilità fuq is-suq, inkluŜ l-
importazzjoni lejn l-Unjoni, it-trasport, u l-
esportazzjoni mill-Unjoni ta' sustanzi 
psikoattivi āodda: 

(a) għal skopijiet ta' riëerka xjentifika u 
Ŝvilupp; 

(a) għal skopijiet ta’ riëerka xjentifika u 
Ŝvilupp, minn persuni awtorizzati kif 
xieraq f'korpi li huma direttament taħt il-
kontroll tal-awtoritajiet tal-Istati Membri 
jew speëifikament approvati minnhom; 

(b) għal uŜu awtorizzat skont il-
leāiŜlazzjoni tal-Unjoni; 

(b) għal uŜu awtorizzat skont il-
leāiŜlazzjoni tal-Unjoni; 

(c) li huma sustanzi attivi fi prodotti 
mediëinali jew prodotti mediëinali 
veterinarji li jkunu kisbu awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq;  

(c) li huma sustanzi attivi fi prodotti 
mediëinali jew prodotti mediëinali 
veterinarji li jkunu kisbu awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq;  

(d) għall-uŜu fil-manifattura ta' sustanzi u 
prodotti sakemm is-sustanzi psikoattivi 

(d) għall-uŜu fil-manifattura ta’ sustanzi u 
prodotti sakemm is-sustanzi psikoattivi 
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āodda jkunu mibdula f'kundizzjoni tali li 
ma jistgħux ikunu abbuŜati jew irkuprati; 

āodda jkunu mibdula f’kundizzjoni tali li 
ma jistgħux ikunu abbuŜati jew irkuprati, li 
l-ammont ta' kull sustanza uŜata jiāi 
inkluŜ fl-informazzjoni dwar is-sustanza 
jew il-prodott. 

 2a. Għall-utenti kollha awtorizzati, 
sustanzi u prodotti psikoattivi āodda li 
jkun fihom sustanzi psikoattivi āodda 
għandhom jinkludu istruzzjonijiet għall-
uŜu, inkluŜ prekawzjonijiet, twissijiet u 
kontroindikazzjonijiet ma’ sustanzi oħra, 
li jiāu indikati fuq it-tikketta jew inkluŜi 
fil-fuljett ta’ akkumpanjament għas-
sikurezza tal-utent. 

3. Id-DeëiŜjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 13(1) jistgħu jistabbilixu rekwiŜiti 
u kondizzjonijiet għall-produzzjoni, 
manifattura, tqegħid fis-suq inkluŜ l-
importazzjoni lejn l-Unjoni, it-trasport, u l-
esportazzjoni mill-Unjoni ta’ sustanzi 
psikoattivi āodda li joħolqu riskji gravi 
għas-saħħa, soëjali u ta' sigurtà għall-uŜi 
elenkati fil-paragrafu 2. 

3. Id-DeëiŜjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 13(1) jistgħu jistabbilixu rekwiŜiti 
u kondizzjonijiet għall-produzzjoni, 
manifattura, tqegħid fis-suq inkluŜ l-
importazzjoni lejn l-Unjoni, it-trasport, u l-
esportazzjoni mill-Unjoni ta’ sustanzi 
psikoattivi āodda li joħolqu riskji gravi 
għas-saħħa, għas-soëjetà u għas-sikurezza 
għall-uŜi elenkati fil-paragrafu 2. 

 4. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
kwalunkwe miŜura xierqa biex 
jipprevjenu d-devjazzjoni lejn is-swieq 
illeëiti ta’ sustanzi psikoattivi āodda uŜati 
għal skopijiet ta’ riëerka u Ŝvilupp jew 
għal kwalunkwe uŜu awtorizzat ieħor. 

 

Emenda  48 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 

 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Riëerka u analiŜi Riëerka, analiŜi, prevenzjoni u ffinanzjar 

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jappoāājaw l-iŜvilupp, il-qsim 
u l-firxa ta' informazzjoni u tagħrif fuq 
sustanzi psikoattivi āodda. Għandhom 
jgħamlu dan billi jiffaëilitaw il-
kooperazzjoni bejn l-EMCDDA, aāenziji 
oħra tal-Unjoni, u ëentri xjentifiëi u ta' 
riëerka. 

1. Appoāā finanzjarju u r-riŜorsi 
neëessarji għandhom jiāu pprovduti fil-
livell tal-Unjoni u nazzjonali għall-
iŜvilupp, il-qsim u l-firxa ta' informazzjoni 
u tagħrif fuq sustanzi psikoattivi āodda. Il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jagħmlu dan billi jiffaëilitaw il-
kooperazzjoni bejn l-EMCDDA, aāenziji 
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oħra tal-Unjoni, u ëentri xjentifiëi u ta' 
riëerka u entitajiet oħra bl-għarfien espert 
rilevanti, u billi jipprovdu regolarment 
dawn l-entitajiet b'informazzjoni 
aāāornata dwar tali sustanzi. 

 2. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom ukoll jippromwovu u 
jappoāājaw ir-riëerka, inkluŜa r-riëerka 
applikata dwar sustanzi psikoattivi āodda 
u jiŜguraw il-kooperazzjoni u l-
koordinazzjoni bejn in-netwerks fil-livell 
nazzjonali u tal-Unjoni sabiex il-
fenomonu jinftiehem aktar sew. 
Għandhom jagħmlu dan billi jiffaëilitaw 
il-kooperazzjoni bejn l-EMCDDA, 
aāenziji oħra tal-Unjoni, (b'mod 
partikolari l-Aāenzija Ewropea għall-
Mediëini u l-Aāenzija Ewropea għas-
Sustanzi Kimiëi) u ëentri xjentifiëi u ta' 
riëerka. Għandha ssir enfasi fuq l-
iŜvilupp tal-kapaëità forensika u 
tossikoloāika kif ukoll fuq it-titjib tad-
disponibilità tal-informazzjoni 
epidemjoloāika. 

 3. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu skemi ta' prevenzjoni kif 
ukoll, flimkien mal-Kummissjoni, miŜuri 
biex titqajjem kuxjenza dwar ir-riskji 
ppreŜentati minn sustanzi psikoattivi, bħal 
kampanji edukattivi ta’ informazzjoni. 

 

Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20a (ādid) 

 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 20a 

 EŜerëizzju tad-delega 

 1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati 
hija mogħtija lill-Kummissjoni suāāett 
għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-
Artikolu. 

 2. Is-setgħa li tadotta l-atti ddelegati 
msemmija fl-Artikolu 13a għandha tkun 
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konferita fuq il-Kummissjoni għal 
perjodu ta’ ħames snin (id-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament). Il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapport rigward id-delega 
tas-setgħa sa mhux aktar tard minn disa’ 
xhur qabel ma jintemm il-perjodu ta’ 
għaxar snin. Id-delega tas-setgħat 
għandha tiāi estiŜa b’mod taëitu għal 
perjodu ieħor ta’ għaxar snin, sakemm il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
jopponux tali estensjoni mhux aktar tard 
minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ dan il-
perjodu. 

 3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikolu 13a tista’ tiāi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Europew 
jew mill-Kunsill. DeëiŜjoni li tirrevoka 
għandha ttemm id-delega ta’ setgħa 
speëifikata f'dik id-deëiŜjoni. Din 
għandha ssir effettiva fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deëiŜjoni f’Il-Āurnal 
Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speëifikata fih. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità ta’ ebda att delegat li 
jkun diāà fis-seħħ. 

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

 5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 13a 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk l-ebda 
oāāezzjoni ma tkun āiet espressa jew min-
naħa tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill fi Ŝmien 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 sejrin 
joāāezzjonaw. Dan il-perijodu għandu jiāi 
estiŜ b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 
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Emenda  50 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 

 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-EMCDDA u l-Europol jirrapportaw kull 
sena dwar l-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament. 

1. L-EMCDDA u l-Europol għandhom 
jirrapportaw kull sena lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri dwar l-implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament. Ir-rapporti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiāu 
ppubblikati fuq websajt u jkunu 
magħmula disponibbli pubblikament. 

 2. Il-Kummissjoni għandha [ħames snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament] tippreŜenta rapport lill-
Parlament Ewropew, u lill-Istati Membri 
u jekk āustifikat b'segwitu ta' proposta 
biex tingħalaq kwalunkwe lakuna 
identifikata bejn ir-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill1a, id-Direttiva 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-
Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u dan 
ir-Regolament sabiex tiŜgura li s-sustanzi 
psikotropiëi jiāu rregolati kif xieraq. 

 ________________ 

 1a Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 
ta’ Diëembru 2006 dwar ir-reāistrazzjoni, 
il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-
restrizzjoni ta’ sustanzi kimiëi (REACH), 
li jistabbilixxi Aāenzija Ewropea għas-
Sustanzi Kimiëi, li jemenda d-Direttiva 
1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament 
(KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-
Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-
Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 
76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 
91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 
2000/21/KE tal-Kummissjoni (ĀU L 396, 
30.12.2006, p. 1). 
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Sa mhux aktar tard minn [ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] u 
kull ħames snin minn hemm 'il quddiem, il-
Kummissjoni għandha tivaluta l-
implimentazzjoni, applikazzjoni u 
effettività ta' dan ir-Regolament u 
tippubblika rapport. 

Sa mhux aktar tard minn [ħames snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament] u kull ħames snin minn 
hemm 'il quddiem, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta l-implimentazzjoni, l-
applikazzjoni u l-effikaëja ta' dan ir-
Regolament u tippubblika rapport. F’dan 
ir-rigward, il-Kummissjoni, l-EMCDDA u 
l-Europol għandhom iwettqu 
valutazzjonijiet ta’ wara r-riskju ta’ 
sustanzi psikoattivi āodda. 

 Sa [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] il-Kummissjoni 
għandha tevalwa u jekk xieraq tippreŜenta  
proposta għal klassifikazzjoni possibbli ta' 
gruppi ta' sustanzi psikoattivi āodda 
sabiex taāixxi kontra l-prattika li wieħed 
jaħrab mil-leāiŜlazzjoni fis-seħħ permezz 
ta' modifiki Ŝgħar tal-istruttura kimika 
tas-sustanzi psikoattivi. 

 
 


