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B9-0364/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li 
jemenda l-Anness XVII għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni 
ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) rigward iċ-ċomb fil-pritkuni sparati fl-artijiet mistagħdra 
jew fl-inħawi tagħhom
(D064660/06 – 2020/2771(RPS))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness XVII 
għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-
Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi 
(REACH) rigward iċ-ċomb fil-pritkuni sparati fl-artijiet mistagħdra jew fl-inħawi 
tagħhom (D064660/06),

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija 
Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, 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-Kummissjoni1 ("ir-Regolament REACH") u, 
b'mod partikolari, l-Artikolu 68(1) tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni mogħtija fit-3 ta' Settembru 2020 mill-kumitat imsemmi fl-
Artikolu 133 tar-Regolament REACH,

– wara li kkunsidra l-prinċipju ta' proporzjonalità stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea u l-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u 
ta' proporzjonalità, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Anness XV tar-Rapport dwar ir-Restrizzjoni tal-Aġenzija Ewropea 
għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) dwar iċ-ċomb fil-pritkuni sparati ppubblikat fil-
21 ta' Ġunju 2017,

– wara li kkunsidra l-parir tal-Forum għall-Iskambju ta' Informazzjoni dwar l-Infurzar tal-
ECHA fuq l-infurzabbiltà ta' restrizzjoni proposta fl-Anness XVII rigward iċ-ċomb fil-
pritkuni sparati adottat fil-15 ta' Settembru 2017,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Istima tar-Riskji (RAC) tal-ECHA dwar 
dossier tal-Anness XV li jipproponi restrizzjonijiet fuq iċ-ċomb fil-pritkuni sparati 
adottata fid-9 ta' Marzu 2018,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Analiżi Soċjoekonomika (SEAC) tal-

1 ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.
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ECHA dwar dossier tal-Anness XV li jipproponi restrizzjonijiet fuq iċ-ċomb fil-pritkuni 
sparati adottata fl-14 ta' Ġunju 2018,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-RAC u tal-SEAC tal-ECHA dwar dossier tal-
Anness XV li jipproponi restrizzjonijiet fuq iċ-ċomb fil-pritkuni sparati sottomessi lill-
Kummissjoni fis-17 ta' Awwissu 2018,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 5a(3)(b) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-
28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-
implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 112(2), (3) u (4)(c) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

Definizzjoni ta' artijiet mistagħdra: ksur tal-prinċipju tal-proporzjonalità u taċ-ċertezza tad-
dritt

A. billi l-eliminazzjoni gradwali tal-użu taċ-ċomb fil-pritkuni sparati għall-kaċċa fl-artijiet 
mistagħdra hija objettiv ġustifikat sewwa u fit-tul f'konformità mal-paragrafu 4.1.4 tal-
Pjan ta' Azzjoni anness mal-Ftehim dwar il-Konservazzjoni tal-Għasafar tal-Ilma 
Migratorji Afro-Ewroasjatiċi (AEWA) u applikat minn 23 Stat Membru;

B. billi l-kamp ta' applikazzjoni tal-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni huwa bbażat 
fuq id-definizzjoni wiesgħa ta' artijiet mistagħdra pprevista fil-Konvenzjoni dwar l-
Artijiet Mistagħdra ta' Importanza Internazzjonali (il-Konvenzjoni ta' Ramsar), li tintuża 
għad-deżinjazzjoni ta' artijiet mistagħdra ta' importanza internazzjonali;

C. billi d-definizzjoni ta' artijiet mistagħdra skont il-Konvenzjoni ta' Ramsar hija 
intenzjonalment wiesgħa biex tagħti lill-partijiet kontraenti għal dik il-Konvenzjoni kull 
opportunità biex jidentifikaw u jiddeżinjaw siti ta' artijiet mistagħdra ta' importanza 
internazzjonali; billi l-opinjoni tad-9 ta' Marzu 2018 tal-RAC u l-abbozz ta' regolament 
tal-Kummissjoni japplikaw id-definizzjoni tal-Konvenzjoni ta' Ramsar b'mod li qatt ma 
kien ġuridikament intenzjonat, biex b'hekk jestendu l-kamp ta' applikazzjoni tiegħu 
b'mod sproporzjonat li joħloq inċertezza tad-dritt;

D. billi, minbarra d-definizzjoni tal-Konvenzjoni ta' Ramsar, l-abbozz ta' regolament tal-
Kummissjoni japplika żona ta' lqugħ addizzjonali ta' 100 metru; billi ż-żoni ta' lqugħ, 
fis-sens taż-żoni ta' esklużjoni totali, jintużaw biss fi ftit Stati Membri li għandhom 
definizzjonijiet ċari u preċiżi ta' artijiet mistagħdra, jiġifieri karatteristiċi ovvji u 
permanenti ta' artijiet mistagħdra, filwaqt li jinnota li l-SEAC ma kellux biżżejjed 
informazzjoni biex jivvaluta l-impatti soċjoekonomiċi taż-żoni ta' lqugħ;

E. billi l-applikazzjoni ta' din id-definizzjoni ġuridika flimkien maż-żona ta' lqugħ ta' 
100 metru tfisser li kull għadira jrid ikollha perimetru ċirkolari b'erja tas-superfiċje ta' 
aktar minn tliet ettari, li fiha kemm il-pussess kif ukoll l-użu ta' pritkuni taċ-ċomb huma 
pprojbiti; billi ma għandu jkun hemm l-ebda ambigwità ġuridika dwar jekk żona 
partikolari f'ħin partikolari hijiex soġġetta għar-restrizzjoni intenzjonata jew le, 
irrispettivament mit-temp;

2 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.
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F. billi l-Kummissjoni tipproponi, għall-ewwel darba skont ir-Regolament REACH, li l-
konsumaturi (jiġifieri l-kaċċaturi) ma għandhomx jarmu (jiġifieri jisparaw) ċerti 
prodotti tal-konsumatur (jiġifieri pritkuni taċ-ċomb), li jkunu tqiegħdu fis-suq tal-
Unjoni legalment, fl-artijiet mistagħdra jew f'distanza ta' 100 metru minnhom; billi r-
restrizzjonijiet eżistenti mhumiex indirizzati lill-konsumaturi, iżda lill-manifatturi, lill-
importaturi u lid-distributuri;

G. billi l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni jipproponi li jiġi emendat ir-Regolament 
REACH billi jinħoloq l-obbligu l-ġdid fuq il-konsumaturi (jiġifieri l-kaċċaturi) li ma 
jġorrux pritkuni taċ-ċomb (jiġifieri prodotti tal-konsumatur) fl-artijiet mistagħdra jew 
f'distanza ta' 100 metru minnhom; billi ma hemm l-ebda definizzjoni ċara ta' "ġarr";

H. billi ż-żoni tal-artijiet mistagħdra koperti mill-Konvenzjoni ta' Ramsar huma identifikati 
mhux biss mid-definizzjoni nnifisha, iżda miż-żoni speċifiċi deżinjati (jiġifieri 
mmappjati) mill-partijiet kontraenti;

I. billi l-parir tal-15 ta' Settembru 2017 tal-Forum għall-Iskambju ta' Informazzjoni dwar 
l-Infurzar u l-opinjoni tal-14 ta' Ġunju 2018 tal-SEAC, li enfasizzaw problemi ċari bid-
definizzjoni ta' artijiet mistagħdra skont il-Konvenzjoni ta' Ramsar, ma tqisux mill-
Kummissjoni;

J. billi l-projbizzjoni maħsuba tkopri l-ilma kollu, inkluża l-akkumulu tal-ilma tas-
superfiċje, irrispettivament mid-daqs, pereżempju akkumulu termporanzi ta' 1 m2 (jew 
saħansitra iżgħar) li jidher wara x-xita f'għalqa altrimenti xotta, kif ikkonfermat mill-
Kummissjoni;

K. billi l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni ma jinkludix definizzjoni speċifika ta' 
"torbiera" u b'hekk jonqos milli jqis il-kumplessità tal-identifikazzjoni u tal-immappjar 
tat-torbieri, speċjalment dawk li ma fihomx ilma viżibbli u, b'differenza mill-korpi tal-
ilma, il-fatt li t-torbieri rari jkollhom konfini ċari osservabbli; billi l-SEAC irrikonoxxa 
dan it-tħassib, u ddikjara li l-inklużjoni tat-torbiera tikkawża diffikultajiet fl-
identifikazzjoni ta' ċerti tipi ta' artijiet mistagħdra fil-prattika, pereżempju, torbieri, bwar 
u moxiet mgħaddra, li għalhekk jistgħu jikkawżaw diffikultajiet għal dawk li jisparaw 
biex ikunu jafu jekk humiex konformi mar-restrizzjoni jew le, pereżempju, f'żoni b'firxa 
kbira ta' torbiera u li jintużaw għal skopijiet agrikoli jew forestali;

L. billi effettivament ikun impossibbli li l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni jiġi 
osservat u infurzat fil-prattika, minħabba li ż-żoni koperti mid-definizzjoni huma, 
mingħajr aktar speċifikazzjonijiet, mhux biss vagi iżda wkoll każwali, bħal żoni b'korpi 
temporanji żgħar ta' ilma qiegħed soġġetti għall-kundizzjonijiet tat-temp li qed jinbidlu;

Infurzar

M. billi l-kamp ta' applikazzjoni tal-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni huwa għalhekk 
wiesa' wisq, u bbażat fuq definizzjoni mhux fattibbli ta' artijiet mistagħdra, li tkun 
problematika biex tiġi implimentata u sproporzjonata għall-għan segwit;

N. billi l-parir tal-15 ta' Settembru 2017 tal-Forum għall-Iskambju ta' Informazzjoni dwar 
l-Infurzar iddikjara li "Il-kamp ta' applikazzjoni tar-restrizzjoni proposta, abbażi tal-
Konvenzjoni ta' Ramsar (art mistagħdra), jista' joħloq problemi serji mill-perspettiva 
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tal-infurzar";

O. billi l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni ma jikkonformax mal-prinċipju taċ-
ċertezza tad-dritt, minħabba li ma jippermettix li dawk ikkonċernati jkunu jafu b'mod 
preċiż il-firxa tal-obbligi imposti fuqhom sabiex ikunu jistgħu jaċċertaw b'mod 
inekwivoku x'inhuma d-drittijiet u l-obbligi tagħhom u jieħdu passi xierqa;

P. billi d-definizzjoni ta' artijiet mistagħdra tinkludi espliċitament żoni artifiċjali ta' ilma u 
ma tagħmel l-ebda eżenzjoni għall-korpi tal-ilma preżenti f'żoni muniċipali, u b'hekk 
testendi r-restrizzjoni fuq il-pussess u l-użu ta' pritkuni taċ-ċomb għal żoni ta' lqugħ fissi 
ta' 100 metru madwar elementi tal-ilma urban, inklużi xmajjar, kanali, funtani u 
għadajjar, li jista' jkollhom implikazzjonijiet għall-użu ta' pritkuni taċ-ċomb mill-
pulizija;

Prinċipju tal-għoti tal-kompetenzi

Q. billi l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni jeċċedi s-setgħat ta' implimentazzjoni 
mogħtija mill-Artikoli minn 67 sa 73 tar-Regolament REACH billi jintroduċi obbligi 
addizzjonali u elementi essenzjali ġodda b'tali mod li l-Kummissjoni tinjora l-limiti li 
huma inerenti għal att ta' implimentazzjoni;

R. billi l-Artikoli minn 67 sa 73 tar-Regolament REACH jagħtu lill-Kummissjoni ċerti 
setgħat ta' implimentazzjoni biex tirrestrinġi l-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' 
ċerti sustanzi, taħlitiet u oġġetti perikolużi;

S. billi l-Kummissjoni ma għandhiex diskrezzjoni wiesgħa meta temenda l-Anness XVII 
(Restrizzjonijiet fuq il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' ċerti sustanzi, taħlitiet u 
oġġetti perikolużi) għar-Regolament REACH; billi għandhom jiġu adottati 
restrizzjonijiet skont l-Artikoli minn 69 sa 73 tar-Regolament REACH meta jkun hemm 
riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent, li jirriżulta mill-
manifattura, mill-użu jew mit-tqegħid fis-suq ta' sustanzi, li jeħtieġ li jiġi indirizzat fuq 
bażi tal-Unjoni kollha;

Nuqqas ta' valutazzjoni soċjoekonomika

T. billi filwaqt li l-parir tal-ECHA tas-17 ta' Awwissu 2018 għal perjodu tranżitorju ta' 
36 xahar kien informat minn valutazzjoni soċjoekonomika, b'kont meħud tal-esperjenza 
tal-Istati Membri li eliminaw gradwalment il-pritkuni taċ-ċomb fl-artijiet mistagħdra u li 
ħames Stati Membri għadhom iridu jgħaddu leġiżlazzjoni dwar l-użu ta' pritkuni taċ-
ċomb fl-artijiet mistagħdra, il-Kummissjoni pproponiet perjodu tranżitorju ferm iqsar ta' 
24 xahar mingħajr ġustifikazzjoni;

U. billi l-Kummissjoni pproponiet għażla għall-Istati Membri fejn mill-inqas 20 % tat-
territorju tagħhom ikun magħmul minn artijiet mistagħdra biex jipprojbixxu t-tqegħid 
fis-suq ta' pritkuni li jkun fihom iċ-ċomb mingħajr ma għamlet xi valutazzjoni 
soċjoekonomika tal-impatt ta' din il-miżura aktar stretta fuq is-settur tal-manifattura tal-
munizzjon;

V. billi l-kamp ta' applikazzjoni tar-restrizzjoni huwa estiż sostanzjalment fl-abbozz ta' 
regolament tal-Kummissjoni mingħajr l-ebda valutazzjoni soċjoekonomika addizzjonali 
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dwar il-mod kif l-industrija u s-setturi relatati (jiġifieri, il-manifatturi tal-armi tan-nar, 
ir-rivendituri, l-ispedituri, l-utenti, eċċ.) ikunu affettwati direttament u indirettament 
mir-restrizzjoni; billi l-industrija tal-munizzjon hija dipendenti ħafna mis-suq taż-Żona 
Ekonomika Ewropea (ŻEE) (fatturat ta' 70 %) u 82 % tagħha bħalissa tiddependi mill-
pritkuni taċ-ċomb; billi d-disponibbiltà insuffiċjenti ta' sostituti għall-pritkuni ristretti li 
huma adegwati, sikuri u bi prezzijiet aċċessibbli jista' jkollha impatt ulterjuri fuq l-istat 
ta' tħejjija ta' din l-industrija u ta' setturi relatati għal tali restrizzjoni tas-suq;

W. billi ma kien hemm l-ebda valutazzjoni soċjoekonomika dwar l-impatt ta' din ir-
restrizzjoni fuq il-bdiewa; billi l-bdiewa jistgħu jkunu obbligati jbiddlu s-snieter 
tagħhom sabiex ikunu jistgħu jużaw pritkuni alternattivi li jistgħu jkunu aktar għaljin 
mill-pritkuni taċ-ċomb; billi l-ispejjeż biex jinbidlu s-snieter tal-bdiewa ma ġewx 
ivvalutati b'mod adegwat;

X. billi l-kompetizzjonijiet internazzjonali tal-isparar fuq il-plattini tat-tafal huma bbażati 
fuq regoli li jippermettu biss l-użu ta' pritkuni taċ-ċomb;

Y. billi ma kien hemm l-ebda valutazzjoni tar-riskji jew valutazzjoni soċjoekonomika mill-
ECHA jew mill-Kummissjoni dwar l-impatt ta' din ir-restrizzjoni fuq l-isparar fuq il-
plattini; billi din il-kwistjoni ma ġietx ivvalutata, minkejja li l-isparar fuq il-plattini 
f'distanza ta' 100 metru mill-artijiet mistagħdra huwa, minnu nnifsu, sparar fuq art 
mistagħdra, li huwa żball evidenti ċar ta' valutazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni;

Z. billi l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni jinjora l-fatt li l-kampijiet tal-isparar 
kollha fl-Unjoni se jiġu affettwati meta jitfaċċaw irqajja' temporanji ta' ilma wara x-xita, 
peress li aktar minn 600 kamp tal-isparar għandhom elementi tal-ilma permanenti fiż-
żona ta' lqugħ ta' 100 metru tal-artijiet mistagħdra, u dan jimpedixxu lill-pajjiżi taż-ŻEE 
milli jospitaw id-dixxiplini kompetittivi tal-isparar fuq plattini tat-Tazza tad-Dinja u l-
Olimpjadi (u t-taħriġ tal-atleti f'dawn id-dixxiplini);

AA. billi n-nuqqas ta' ċertezza tad-dritt ikkawżat mid-definizzjoni mhux preċiża ta' "artijiet 
mistagħdra" u n-nuqqas ta' valutazzjoni soċjoekonomika dwar l-effetti fuq il-kampijiet 
tal-isparar u l-avvenimenti tal-isparar internazzjonali jfissru li l-Kummissjoni kisret il-
prinċipju ta' proporzjonalità skont l-Artikolu 5(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;

L-opinjoni tal-ECHA injorata

AB. billi l-opinjoni xjentifika tal-ECHA ġiet injorata mill-Kummissjoni fir-rigward tal-
aspetti li ġejjin fl-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni: l-inklużjoni ta' żoni ta' lqugħ, 
u l-projbizzjoni tal-pussess ta' pritkuni taċ-ċomb, li l-ECHA ma pproponietx; l-
introduzzjoni ta' perjodu tranżitorju ta' 24 xahar, minflok ta' 36 xahar kif propost mill-
ECHA, u l-interpretazzjoni tad-definizzjoni ta' artijiet mistagħdra skont il-Konvenzjoni 
ta' Ramsar, li l-Kummissjoni interpretat bħala kwalunkwe korp ta' ilma, irrispettivament 
mid-daqs;

L-inverżjoni tal-preżunzjoni tal-innoċenza

AC. billi l-Artikolu 126 tar-Regolament REACH ma jistabbilix dispożizzjonijiet proċedurali 
dwar il-mezzi ta' infurzar li jaqgħu fi ħdan l-awtonomija proċedurali tal-Istati Membri; 
billi l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni jneħħi l-preżunzjoni tal-innoċenza u 
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jinverti l-oneru tal-prova; billi persuna li tinstab fil-pussess ta' pritkuni taċ-ċomb fiż-
żona ta' lqugħ ta' 100 metru għandha l-obbligu li turi bil-provi li hija kellha l-intenzjoni 
li tuża tali munizzjon xi mkien ieħor milli f'art mistagħdra jew f'żona ta' lqugħ;

AD. billi l-preżunzjoni tal-innoċenza hija stabbilita fl-Artikolu 3 u fl-Artikolu 6(2) tad-
Direttiva (UE) 2016/343 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill3, fl-Artikolu 48(1) tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u fl-Artikolu 6(2) tal-Konvenzjoni 
Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali, u l-
abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni mhuwiex miżura ta' implimentazzjoni, iżda 
pjuttost deċiżjoni ta' politika ristretta għal-leġiżlatura;

AE. billi l-infurzar huwa megħjun billi jiġu stabbiliti regoli u kundizzjonijiet ċari; billi l-
abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni jintroduċi ambigwità ġuridika serja fir-rigward 
tal-interpretazzjoni tal-pussess, ambigwità li tkun ġiet rikonoxxuta wkoll mill-SEAC u 
mill-Forum għall-Iskambju ta' Informazzjoni dwar l-Infurzar;

AF. billi r-restrizzjonijiet fuq il-pussess ta' pritkuni taċ-ċomb jimminaw iċ-ċarezza u l-
prevedibbiltà tad-dritt minħabba li f'xi Stati Membri r-reat jitqies li għandu natura 
penali, filwaqt li f'oħrajn iwassal biss għal ammenda amministrattiva, u minħabba li l-
pussess u l-intenzjoni tal-użu huma żewġ kunċetti ġuridiċi differenti ħafna;

1. Jopponi l-adozzjoni tal-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni;

2. Iqis li dan l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni jisboq is-setgħat ta' 
implimentazzjoni pprovduti fir-Regolament REACH;

3. Iqis li dan l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni mhux kompatibbli mal-kontenut tar-
Regolament REACH;

4. Iqis li dan l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni jmur lil hinn minn dak li huwa 
meħtieġ u proporzjonat biex jiġu indirizzati r-riskji ambjentali li jirriżultaw mill-użu ta' 
pritkuni taċ-ċomb fl-artijiet mistagħdra jew fl-inħawi tagħhom u li, għalhekk, ma 
jirrispettax il-prinċipju ta' proporzjonalità;

5. Jitlob lill-Kummissjoni tirtira l-abbozz ta' regolament tagħha u tippreżenta wieħed ġdid 
lill-kumitat mingħajr dewmien;

6. Jistieden lill-Kummissjoni temenda l-Anness għall-abbozz ta' regolament tal-
Kummissjoni billi temenda "24 xahar" f'"36 xahar" fl-ewwel subparagrafu tal-
paragrafu 20;

7. Jistieden lill-Kummissjoni temenda l-Anness għall-abbozz ta' regolament tal-
Kummissjoni billi temenda l-punt (a) tal-paragrafu 22 billi żżid it-test li ġej (sottolinjat 
u bil-korsiv) mad-definizzjoni ta' artijiet mistagħdra skont il-Konvenzjoni ta' Ramsar: 
"tfisser żoni ta' bur, mgħaddra, jew torbiera b'ilma tas-superfiċje viżibbli, jew korpi tal-
ilma tas-superfiċje b'wisa' ta' aktar minn 3 metri, kemm jekk ikunu naturali, kif ukoll 

3 Id-Direttiva (UE) 2016/343 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2016 dwar it-tisħiħ ta' ċerti 
aspetti tal-preżunzjoni tal-innoċenza u tad-dritt li wieħed ikun preżenti waqt il-proċess fil-proċedimenti kriminali 
(ĠU L 65, 11.3.2016, p. 1).
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artifiċjali, permanenti jew temporanji, li jkun fihom ilma qiegħed jew ġieri, ħelu, 
salmastru jew mielaħ, inklużi ż-żoni tal-ilma baħar li l-fond tagħhom meta l-ilma jkun 
baxx ma jkunx iktar minn sitt metri";

8. Jistieden lill-Kummissjoni temenda l-Anness għall-abbozz ta' regolament tal-
Kummissjoni billi tħassar il-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 20, il-
punt (c) tat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 20 u l-punti (e) u (f) tal-paragrafu 22;

9. Jistieden lill-Kummissjoni temenda l-Anness għall-abbozz ta' regolament tal-
Kummissjoni billi żżid paragrafu ġdid li jeżenta l-kampijiet tal-isparar u l-
kompetizzjonijiet tal-isparar internazzjonali sakemm titlesta valutazzjoni 
soċjoekonomika xierqa fi żmien sentejn mill-adozzjoni ta' dak ir-regolament;

10. Jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi l-miżura wara 24 xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tar-regolament emendatorju tal-Kummissjoni;

11. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.


