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B9-0365/2020

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"), 
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-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,

Kamp ta' applikazzjoni tar-restrizzjoni

A. billi l-Kummissjoni talbet lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) għal 
opinjoni fil-kuntest tal-Ftehim dwar il-Konservazzjoni tal-Għasafar tal-Ilma Migratorji 
Afro-Ewroasjatiċi (AEWA), li jirrikjedi li l-partijiet kontraenti jeliminaw gradwalment 
l-użu tal-pritkuni taċ-ċomb għall-kaċċa fl-artijiet mistagħdra mill-aktar fis possibbli; 
billi 23 Stat Membru diġà għandhom leġiżlazzjoni dwar l-użu tal-pritkuni taċ-ċomb fuq 
l-artijiet mistagħdra u l-Istati Membri l-oħrajn ma għandhomx l-infrastruttura meħtieġa 
għall-implimentazzjoni ta' tali leġiżlazzjoni stabbilita; filwaqt li l-abbozz ta' regolament 
tal-Kummissjoni ma jagħmel l-ebda distinzjoni bejn speċi tal-kaċċa jew skopijiet għall-
isparar, u minflok iwessa' sostanzjalment il-kamp ta' applikazzjoni tar-restrizzjoni u 

1 ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.
2 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.
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jintroduċi elementi ġodda li ma kinux indirizzati b'mod adegwat fl-opinjoni tal-ECHA3;

B. billi l-Kummissjoni tqis li, sabiex jittejjeb l-infurzar, u minħabba li huwa diffiċli li l-
awtoritajiet tal-infurzar jaqbdu lill-kaċċaturi fl-att li fil-fatt jirrilaxxaw il-pritkuni, ir-
restrizzjoni għandha tkopri wkoll il-"pussess" ta' pritkuni taċ-ċomb waqt il-kaċċa fuq l-
artijiet mistagħdra, kemm jekk il-pritkuni effettivament jintużaw f'art mistagħdra kif 
ukoll jekk le; billi huwa inevitabbli għal ħafna kaċċaturi jew tiraturi li jaqsmu l-artijiet 
mistagħdra waqt li jisparaw, u dan effettivament jestendi l-projbizzjoni lil hinn mill-
artijiet mistagħdra bl-unika ġustifikazzjoni tal-infurzabbiltà; billi l-faċilità tal-infurzar 
ma għandhiex tiġi aċċettata bħala raġuni biex issir restrizzjoni mhux proporzjonata li 
tillimita d-drittijiet bażiċi taċ-ċittadini tal-Unjoni;

Definizzjoni ta' artijiet mistagħdra

C. billi d-definizzjoni ta' artijiet mistagħdra hija fattur ewlieni fid-determinazzjoni tal-
infurzabbiltà tar-restrizzjoni proposta, u l-kamp ta' applikazzjoni tar-restrizzjoni ma 
għandux ikun ambigwu jew sproporzjonat għal-livell tar-riskju; billi d-definizzjoni ta' 
artijiet mistagħdra użata għad-deżinjazzjoni tas-sit skont il-Konvenzjoni dwar l-Artijiet 
Mistagħdra ta' Importanza Internazzjonali (il-Konvenzjoni ta' Ramsar) tinkludi ż-żoni 
tal-ilma kollha, irrispettivament mid-daqs tagħhom, kemm jekk permanenti kif ukoll 
jekk temporanji, naturali jew artifiċjali, il-bwar, il-moxi mgħaddra jew it-torbieri, li 
tagħmilha wiesgħa wisq u ambigwa biex tiġi applikata għar-restrizzjoni fuq iċ-ċomb fil-
pritkuni sparati, minħabba li huwa impossibbli għal tiratur li jidentifika b'mod affidabbli 
tali żoni tal-ilma waqt li jkun fuq art mhux familjari, jew meta l-ilma ma jkunx viżibbli 
jew permanenti, jew waqt li jkun fuq torbiera, eċċ.;

D. billi 23 Stat Membru diġà għandhom leġiżlazzjoni dwar l-użu tal-pritkuni taċ-ċomb fuq 
l-artijiet mistagħdra u l-ebda wieħed minnhom ma japplika d-definizzjoni sħiħa ta' 
artijiet mistagħdra skont il-Konvenzjoni ta' Ramsar minħabba l-problemi bl-
infurzabbiltà u l-konformità; billi l-ECHA ma rrakkomandatx li tiġi applikata d-
definizzjoni sħiħa ta' artijiet mistagħdra skont il-Konvenzjoni ta' Ramsar, minħabba li l-
applikazzjoni tagħha skont ir-Regolament REACH issir diffiċli wisq; billi l-
Kummissjoni tipproponi li tintuża d-definizzjoni ta' artijiet mistagħdra skont il-
Konvenzjoni ta' Ramsar għar-restrizzjoni, mingħajr ġustifikazzjoni xierqa, li tikkawża 
inċertezza tad-dritt lit-tiraturi, tikkomplika l-infurzar tar-restrizzjoni u, f'ħafna 
sitwazzjonijiet, tagħmel ir-restrizzjoni projbizzjoni de facto;

Żoni ta' lqugħ lil hinn mill-artijiet mistagħdra

E. billi ż-żoni ta' lqugħ, li fihom ir-rimi tal-pritkuni huwa pprojbit kompletament, jintużaw 
biss fi ftit Stati Membri f'siti ta' artijiet mistagħdra definiti sewwa b'konfini ċari; billi l-
ECHA, fl-opinjoni tagħha, ma rrakkomandatx żoni ta' lqugħ, minħabba li qieset li huwa 
biżżejjed li tirrestrinġi r-rimi tal-pritkuni taċ-ċomb "fejn il-pritkuni użati jkunu se jinżlu 
fuq art mistagħdra"; konsegwentement, il-Kumitat għall-Analiżi Soċjoekonomika 
(SEAC) tal-ECHA ma vvalutax l-impatti soċjoekonomiċi jew il-proporzjonalità taż-żoni 

3 L-Opinjoni tad-9 ta' Marzu 2018 tal-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskji (RAC) u l-Opinjoni tal-
14 ta' Ġunju 2018 tal-Kumitat għall-Analiżi Soċjoekonomika (SEAC) tal-ECHA dwar dossier tal-Anness XV li 
jipproponi restrizzjonijiet fuq iċ-ċomb fil-pritkuni sparati, https://echa.europa.eu/documents/10162/07e05943-
ee0a-20e1-2946-9c656499c8f8.

https://echa.europa.eu/documents/10162/07e05943-ee0a-20e1-2946-9c656499c8f8
https://echa.europa.eu/documents/10162/07e05943-ee0a-20e1-2946-9c656499c8f8
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ta' lqugħ;

F. billi l-Kummissjoni inkludiet fl-abbozz ta' regolament tagħha, mingħajr l-ebda evidenza, 
żona ta' lqugħ ta' 400 metru, li aktar tard ġiet emendata għal żona ta' lqugħ ta' 
100 metru, sabiex jittejjeb l-infurzar; billi huwa impossibbli għal tiratur li jidentifika ż-
żoni ta' lqugħ waqt li jkun fuq art mhux familjari, meta l-ilma ma jkunx viżibbli jew 
permanenti, eċċ. u b'hekk ir-restrizzjoni ssir sproporzjonata u, f'ħafna sitwazzjonijiet, 
projbizzjoni de facto; billi l-introduzzjoni ta' żona ta' lqugħ tagħti lok għal inċertezza 
tad-dritt kemm għat-tiraturi kif ukoll għall-uffiċjali tal-infurzar, filwaqt li teċċedi wkoll 
il-mandat mogħti lill-ECHA biex tivvaluta l-implikazzjonijiet ta' projbizzjoni fuq il-
pritkuni taċ-ċomb fl-artijiet mistagħdra;

Kampijiet tal-isparar fuq barra

G. billi l-kampijiet tal-isparar fuq barra użati mill-kaċċaturi u mit-tiraturi sportivi 
ġeneralment ikunu jinsabu qrib l-ilma, filwaqt li dawk il-kampijiet tal-isparar mhumiex 
indirizzati b'mod adegwat fl-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni; billi l-permessi 
ambjentali għall-kampijiet tal-isparar fuq barra jistgħu jintużaw biex jiġi żgurat li 
kwalunkwe riskju għall-ambjent ikun qed jiġi ssorveljat u kkontrollat, filwaqt li f'mill-
inqas Stat Membru wieħed tali permessi huma meħtieġa bil-liġi; billi fl-abbozz ta' 
regolament tal-Kummissjoni, il-kampijiet tal-isparar fuq barra li jinsabu fiż-żona ta' 
restrizzjoni mhumiex esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tiegħu, u dan iwassal għal 
konfużjoni dwar jekk l-isparar prattiku f'kamp tal-isparar għandux ikun ristrett ukoll, li 
f'każ bħal dan ifixkel saħansitra lill-atleti professjonali u Olimpiċi milli jipprattikaw u 
jikkompetu fl-isport tal-isparar rispettiv tagħhom;

H. billi l-prattika tal-isparar f'kamp tal-isparar ġeneralment tkun tinvolvi għadd kbir ta' 
sparaturi, ir-riskju ta' kontaminazzjoni f'dawn iż-żoni huwa kkontrollat, filwaqt li l-
ispiża tas-sostituzzjoni tal-pritkuni taċ-ċomb b'materjal adegwat ieħor tkun 
sproporzjonalment għolja; billi s-sostituzzjoni tal-pritkuni taċ-ċomb b'materjali oħrajn 
tista' twassal għal konsegwenzi ambjentali mhux intenzjonati li għandhom jiġu vvalutati 
bir-reqqa qabel ir-restrizzjoni tal-pritkuni taċ-ċomb; billi l-qalba għall-pritkuni tal-azzar 
tkun tirrikjedi xogħol infrastrutturali kbir f'ħafna kampijiet tal-isparar, u l-ispiża ta' bidla 
bħal din ma ġietx ivvalutata fl-analiżi soċjoekonomika; billi l-implikazzjonijiet 
soċjoekonomiċi kollha ta' projbizzjoni fuq il-pritkuni taċ-ċomb fil-kampijiet tal-isparar 
fuq barra fiż-żona ta' restrizzjoni proposta għandhom jiġu vvalutati bir-reqqa qabel il-
projbizzjoni, sabiex tkun aċċertata l-proporzjonalità tar-restrizzjoni;

Il-benessri tal-annimali u l-bijodiversità

I. billi prodotti alternattivi għandhom densitajiet u ebusija differenti, li jwasslu għal 
trasferimenti inqas effiċjenti ta' enerġija kinetika; billi dan jipprovoka feriti mhux letali 
jew feriti fatali li jagħmlu perforazzjoni b'żieda fit-tbatija tal-annimali inkompatibbli 
mal-arti u l-prattika tal-kaċċa;

J. billi t-tungstenu kien inizjalment meqjus li huwa immobbli fl-ambjent, u b'hekk l-użu 
tiegħu kien appoġġjat bħala alternattiva għaċ-ċomb fil-munizzjon; billi studji riċenti 
jirrapportaw il-moviment u l-individwazzjoni tat-tungstenu fil-ħamrija u f'sorsi tal-ilma 
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tajjeb għax-xorb, li jżidu r-riskju ta' esponiment tal-bniedem4 u jqajmu mistoqsijiet dwar 
l-effetti tiegħu fuq il-bijodiversità; billi l-użu tal-pritkuni taċ-ċomb fl-artijiet mistagħdra 
bħalissa jikkostitwixxi madwar 8-10 % tal-isparar kollu bi pritkuni taċ-ċomb fl-Unjoni; 
billi l-maġġoranza tal-pritkuni taċ-ċomb jintużaw fl-isparar sportiv u fil-kaċċa 
f'ambjenti terrestri, u l-istokkijiet attwali xorta se jkollhom valur għas-snin li ġejjin;

K. billi l-armi b'kanna lixxa jirrikjedu l-użu ta' falda tal-plastik b'munizzjon ibbażat fuq l-
azzar, li de facto jinstab fl-ambjent;

Tħassib tekniku

L. billi l-armi li jużaw sostituti għaċ-ċomb huma soġġetti għal tkagħbir bl-użu u pressjoni 
akbar, li jistgħu jwasslu għall-użu ta' aktar munizzjon, nuqqas ta' preċiżjoni b'aktar feriti 
mhux letali, u żieda fl-ispejjeż għas-sidien;

M. billi l-pritkuni taċ-ċomb jirrikjedu proċessi ta' manifattura li jiswew ħafna flus u li 
jniġġsu, kważi esklussivament fiċ-Ċina; billi l-proċess tal-użu ta' torrijiet għall-
produzzjoni ta' munizzjon taċ-ċomb huwa nadif u prinċipalment ibbażat fl-Unjoni; billi 
l-kapaċità tal-produzzjoni tal-munizzjon għandha titqies bħala strateġika bl-għan li 
jinżammu l-produzzjoni u l-impjiegi fl-Unjoni;

Spejjeż

N. billi, skont l-Artikolu 68(1) tar-Regolament REACH, id-deċiżjoni mill-Kummissjoni 
għandha tqis l-impatt soċjoekonomiku tar-restrizzjoni, inkluża d-disponibbiltà ta' 
alternattivi; billi filwaqt li l-prezzijiet affordabbli attwali għall-pritkuni taċ-ċomb u tal-
azzar huma komparabbli, l-iskrataċ tal-pritkuni bbażati fuq il-bismut u t-tungstenu 
huma, u x'aktarx jibqgħu, madwar erba' sa ħames darbiet aktar għaljin mill-alternattivi 
taċ-ċomb u tal-azzar; billi l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni jiddikjara li l-"ispiża 
tar-restrizzjoni proposta għandha tinġarr l-aktar mill-kaċċaturi, u li ż-żieda fl-ispiża 
għall-kaċċaturi kienet raġonevoli", iżda ma tikkunsidrax la l-kamp ta' applikazzjoni 
ġenwin tar-restrizzjoni u lanqas l-impatt ekonomiku fuq sparar ieħor għajr il-kaċċa, li t-
tnejn jistgħu jsiru projbittivi; billi huwa aktar minn sorprendenti li l-istudju tal-prezzijiet 
imwettaq fir-rapport tar-restrizzjoni tal-Anness XV imħejji mill-ECHA huwa bbażat 
esklussivament fuq il-prodotti ta' manifatturi Brittaniċi; billi t-tnaqqis fil-prezz tal-
pritkuni tal-azzar previst mill-ECHA f'dak ir-rapport x'aktarx li ma jseħħx minħabba li 
l-volumi għall-pritkuni tal-azzar se jibqgħu insinifikanti meta mqabbla mas-suq tal-
azzar;

O. billi t-tiraturi sportivi normalment jisparaw għadd kbir ta' tiri waqt li jkunu qegħdin 
jipprattikaw, u l-prezz u d-disponibbiltà tal-materjali ta' sostituzzjoni fil-pritkuni 
jaffettwaw b'mod partikolari lil dawk it-tiraturi; billi l-użu ta' pritkuni tal-azzar mhux 
dejjem ikun possibbli jew fattibbli u huwa saħansitra pprojbit f'ċerti kompetizzjonijiet 
sportivi tal-isparar, tant li jħalli lill-prattikanti ta' dan l-isport tal-isparar mingħajr 
alternattivi affordabbli jekk l-użu tal-pritkuni taċ-ċomb ikun ristrett; billi l-Kummissjoni 
ma tqisx l-ispiża tas-sostituzzjoni tas-snieter li ma jistgħux jiġu mmodifikati u, 

4 Wasel, O., Freeman, J.L., "Comparative Assessment of Tungsten Toxicity in the Absence or Presence of Other 
Metals", Toxics 2018, 6(4), 66.
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għalhekk, jintużaw bi pritkuni tal-azzar;

P. billi ma hemm l-ebda stima tal-ispejjeż għat-tiraturi sportivi affettwati mir-restrizzjoni; 
billi huma meħtieġa modifiki f'xi kampijiet tal-isparar fuq barra biex jippermettu l-
isparar bi pritkuni tal-azzar, l-unika alternattiva affordabbli għall-pritkuni taċ-ċomb, 
filwaqt li l-azzar jista' jsir ukoll problematiku minħabba l-effetti tiegħu fuq il-ħamrija; 
billi dawn il-fatturi kollha u l-ispejjeż tal-infurzar fl-Istati Membri kellhom ikunu 
inklużi fl-analiżi soċjoekonomika;

Perjodu tranżitorju

Q. billi filwaqt li l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni jirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġu 
mmodifikati ċerti snieter minħabba r-restrizzjoni proposta, dan ma jqisx li l-
infrastruttura għall-ittestjar tas-snieter (postijiet tal-ittestjar) hija disponibbli biss fi 11-
il pajjiż Ewropew5; billi huwa meħtieġ perjodu tranżitorju twil biex il-produtturi 
jkollhom biżżejjed żmien biex iżidu l-kapaċitajiet tal-produzzjoni ta' pritkuni 
alternattivi, biex ibigħu u jippermettu l-użu ta' ħażniet ta' pritkuni taċ-ċomb fil-ħażna u 
biex jimmodifikaw is-snieter meta jkun meħtieġ, speċjalment fl-Istati Membri mingħajr 
l-infrastruttura meħtieġa għall-modifiki;

R. billi, għal raġunijiet ambjentali, l-użu ta' pritkuni tal-azzar huwa pprojbit fuq ħafna 
kampijiet tal-isparar u l-perjodu tranżitorju għandu jkun twil biżżejjed biex jitqies dan 
il-fatt; billi l-ECHA pproponiet perjodu tranżitorju ta' 36 xahar, ibbażat fuq ir-rispons 
tal-partijiet ikkonċernati, li l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni qassar għal 
24 xahar biss;

Il-legalità u l-infurzabbiltà

S. billi d-dritt tal-Unjoni għandu jkun intelliġibbli u infurzabbli; billi f'dan il-każ hemm 
possibbiltà reali ta' żieda fil-litigazzjoni relatata kemm mad-diffikultà għall-operaturi 
biex jidentifikaw b'mod korrett l-artijiet mistagħdra, inklużi ż-żoni ta' lqugħ, kif ukoll 
man-nuqqas ta' ċarezza fir-rigward tal-użu, iżda wkoll tal-pussess ta' pritkuni taċ-ċomb 
fl-artijiet mistagħdra u fl-inħawi tagħhom; billi, f'kundizzjonijiet ta' inċertezza bħal 
dawn fir-rigward tal-applikabbiltà tar-regoli, ikun hemm proliferazzjoni ta' 
sitwazzjonijiet inċerti u kkumplikati li jikkonċernaw il-kamp ta' applikazzjoni tal-
projbizzjoni;

T. billi d-dispożizzjoni fl-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li tipprojbixxi s-sempliċi 
pussess ta' pritkuni taċ-ċomb fiż-żona ta' restrizzjoni tikser il-preżunzjoni tal-innoċenza 
u d-dritt tad-difiża taċ-ċittadini; billi t-treġġigħ lura tal-oneru tal-prova propost mill-
Kummissjoni huwa inkompatibbli mal-prinċipju tal-istat tad-dritt, biex b'hekk il-ksur 
possibbli għandu fil-fatt jirreferi għall-użu u mhux għal użu ipotetiku ta' pritkuni 
pprojbiti;

U. billi l-kaċċaturi, wara li sa issa kkontribwew għall-immaniġġjar volontarju tan-natura fl-
Istati Membri, iħossuhom iffastidjati u akkużati b'mod falz mill-abbozz ta' regolament 
tal-Kummissjoni, sal-punt li dan jhedded il-kollaborazzjoni tagħhom mal-

5 L-Awstrija, il-Belġju, ir-Repubblika Ċeka, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, l-Ungerija, l-Italja, is-Slovakkja, 
Spanja u r-Renju Unit.
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amministrazzjonijiet pubbliċi nazzjonali fl-immaniġġjar tal-ambjenti naturali, il-kontroll 
tal-ispeċijiet aljeni u attivitajiet simili li huma fdati lill-kaċċaturi f'ħafna Stati Membri;

V. billi filwaqt li ma hemm l-ebda livell sikur ta' konsum taċ-ċomb għall-bnedmin u 
wieħed mill-għanijiet tar-Regolament REACH huwa li jipproteġi s-saħħa tal-bniedem, 
il-konsum tal-laħam tal-kaċċa ma huwa pprojbit imkien fl-Unjoni; billi filwaqt li l-
pritkuni jistgħu jħallu traċċi taċ-ċomb fil-laħam tal-kaċċa, il-parti tal-laħam imniġġes 
mill-pritkuni ġeneralment titneħħa u ma tiġix ikkonsmata, u b'hekk ir-riskju għas-saħħa 
tal-bniedem ikun negliġibbli;

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

2. Iqis li l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni jeċċedi s-setgħat ta' implimentazzjoni 
previsti fir-Regolament REACH;

3. Iqis li l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni jonqos milli jirrispetta l-prinċipju tal-
proporzjonalità;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tirtira l-abbozz ta' regolament u tippreżenta wieħed ġdid lill-
kumitat mingħajr dewmien;

5. Iqis li kwalunkwe restrizzjoni ġdida għandha tkun prattika u proporzjonata, teskludi l-
kampijiet tal-isparar li r-riskji possibbli għalihom huma diġà kkontrollati u tinkludi 
definizzjoni ċara u mhux ambigwa ta' artijiet mistagħdra, li tillimita l-kamp ta' 
applikazzjoni għall-korpi tal-ilma permanenti, sabiex jiġu żgurati ċ-ċertezza tad-dritt u 
l-infurzabbiltà;

6. Iqis li valutazzjoni tar-riskji ġdida u analiżi soċjoekonomika bir-reqqa jridu 
jakkumpanjaw kwalunkwe restrizzjoni ġdida, meta wieħed iqis il-kamp ta' applikazzjoni 
sħiħ tar-restrizzjoni ppjanata, sabiex tiġi aċċertata l-proporzjonalità tal-miżura;

7. 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.


