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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Introduzzjoni

Din il-proposta leġiżlattiva li qed tiġi kkunsidrata hija maħsuba li tieħu post ir-Reg. 304/2003 
dwar l-istess suġġett li ġie annullat fuq bażi legali minn deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja.1 Il-
Qorti kienet tal-fehma li kellu jkun hemm bażi legali dupliċi, mhux sempliċiment waħda biss 
(i.e. Artikolu 175 (1)), kif adottata mill-Kunsill u mill-PE għar-Reg. 304/2003. Għaldaqstant, 
il-proposta li qed tiġi kkunsidrata tipproponi bażi legali dupliċi: Artikoli 133 u 175(1), kif 
issuġġeriet il-Qorti. 

Barra minn hekk, tinkludi għadd ta' aġġustamenti tekniċi kkunsidrati meħtieġa, filwaqt li 
tinżamm is-sustanza tar-regolament annullat; għalhekk tipprova:

(a) li timplimenta l-Konvenzjoni ta’ Rotterdam dwar il-Proċedura tal-Kunsens Informat minn 
Qabel (PIC);

(b) li tistabilixxi l-proċedura ta’ notifikazzjoni ta’ l-esportazzjoni għal dawk il-kimiċi li 
m'humiex taħt il-kompetenza tal-Konvenzjoni ta’ Rotterdam u tal-PIC iżda li huma projbiti 
jew restritti fl-UE;
(c) li tippromwovi r-responsabiltà konġunta u sforzi kooperattivi fil-moviment internazzjonali 
tal-kimiċi perikolużi;
(d) li tikkontribwixxi għall-użu tagħhom li ma jkunx ta' ħsara għall-ambjent; 

(e) li tapplika d-dispożizzjonijiet tal-Komunità dwar il-klassifikazzjoni, l-ippakkjar u l-
ittikkettjar ta’ sustanzi kimiċi perikolużi għall-bnedmin jew għall-ambjent lil dawn is-sustanzi 
kimiċi meta jiġu esportati mill-Istati Membri lejn partijiet oħra jew pajjiżi oħra.

Il-Konvenzjoni ta’ Rotterdam

Il-proposta li qed tiġi kkunsidrata timplimenta l-Konvenzjoni ta’ Rotterdan dwar il-Proċedura 
ta’ Kunsens Infurmat minn Qabel (PIC) għal certi kimiċi u pestiċidi perikolużi fil-kummerċ 
internazzjonali. Il-Konvenzjoni ta' Rotterdam ġiet adottata f'Settembru 1998. Daħlet fis-seħħ 
fl-24 ta’ Frar 2004, bil-mira li tippromwovi l-promozzjoni tar-responsabilità konġunta u l-
isforzi ta’ koperazzjoni fost partijiet fil-kummerċ internazzjonali ta’ kimiċi perikolużi. L-għan 
hu li tnaqqas ir-riskju li s-sustanzi kimiċi perikolużi ipoġġu fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-
ambjent. 

Il-loġika li hija bbażata fuqha l-Konvenzjoni ta' Rotterdam hija sempliċi: “pajjiżi parteċipanti 
jkunu megħjuna biex isiru jafu aktar dwar il-karatteristiċi ta’ sustanzi kimiċi u 
formulazzjonijiet ta’ pestiċidi li jkunu potenzjalment perikolużi”. Iforni lill-pajjiżi bl-
informazzjoni u bil-meżżi li jitwaqqfu l-importazzjonijiet mhux mixtieqa ta’ sustanzi kimiċi 
tossiċi. Il-Konvenzjoni tqiegħed fuq l-esportatur ir-rekwiżit li javża dwar l-esportazzjoni ta’ 
sustanzi potenzjalment perikolużi u l-piż fuq il-pajjiż esportatur biex jikkonforma mad-

  
1 Wieħed għandu jinnota li “f'sentenza parallela, il-Qorti annullat, għall-istess raġunijiet, id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2003/106/KE tad-19 ta' Diċembru 2002 li tikkonċerna l-approvazzjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-
Konvenzjoni.  Il-Kummissjoni dan l-aħħar ressqet proposta separata għal dik ir-raġuni, u din ġiet adottata mill-
Kunsill fil-25 ta' Settembru 2006 (Deċiżjoni 2006/730/KE)” (COM(2006)0745, p.3).
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deċiżjonijiet tal-pajjiżi importaturi u dawk il-pajjiżi ta’ tranżitu li se jgħaddi minn ġo fihom l-
iskart.

Il-proposta kkonċernata tmur ‘lil hinn mir-rekwiżiti tal-Konvenzjoni. Il-memorandum tal-
Kummissjoni tat sinteżi tad-differenzi:
“-Ir-regoli japplikaw għall-esportazzjonijiet lejn il-pajjiżi kollha, kemm jekk huma Partijiet 
tal-Konvenzjoni kif ukoll jekk m’humiex; 
- Firxa aktar wiesgħa ta' sustanzi kimiċi hija soġġetta għan-notifika annwali dwar l-
esportazzjoni. 
- Sustanzi kimiċi tal-PIC u sustanzi kimiċi li huma pprojbiti jew ristretti ferm fil-Komunità 
f'kategorija ta' użu tal-Konvenzjoni ma jistgħux jiġu esportati mingħajr il-kunsens espliċitu 
tal-pajjiżi importaturi;
- Ċerti oġġetti u sustanzi kimiċi (bħal dawk is-sustanzi kimiċi li huma soġġetti wkoll għall-
Konvenzjoni ta' Stokkolma dwar Sustanzi Organiċi Persistenti Li Jniggsu) huma pprojbiti 
għall-esportazzjoni;
- Il-kimiċi perikolużi kollha li jiġu esportati lejn pajjiżi terzi jridu jkunu ttikkettati u ppakkjati 
bħallikieku jkunu fi ħdan il-Komunità.” (COM (2006) 745. paġna 3).

Aġġustamenti tekniċi proposti minn dan ir-regolament ġdid

Dawk l-aġġustamenti huma bbażati fuq l-esperjenza fl-implimentazzjoni tar-Reg. 304/2003 li 
ġie annullat u huma maħsuba li jtejbu l-funzjonament tal-proposta li tressqet. Ir-rapporteur 
għal opinjoni għandha dawn il-kummenti:

1. Id-definizzjoni ta’ l-esportatur hija korretta u tqis it-tħassib tal-PE li persuna fiżika jew 
legali li ssir dikjarazzjoni dwar l-esportazzjoni f'isimha u hija meħtieġa li tinforma lill-
Awtorità Nazzjonali Maħtura ta’ Stat Membru għandha tkun stabbilita fl-Istat Membru 
msemmi (Artikolu 3 (15)).

2. Id-definizzjoni ta' preparazzjoni (jiġifieri taħlita jew soluzzjoni komposta minn żewġ 
sustanzi jew aktar) hija aċċettabbli u tfisser tikkettjar obbligatorju kif meħtieġ mid-Direttiva 
1999/45/KE dwar il-klassifikazzjoni, l-ippakkjar u l-ittikkettjar (Artikoli 3(2) u 1(2)).

3. Il-proċedura ta’ kunsens espliċitu skond l-Artikolu 13.6 tal-proposta hija milqugħa bi pjaċir 
iżda ħolqot ansjetà lin-negozjanti ta’ l-UE. Il-loġika ta’ l-Artikolu 13 hija korretta għax tgħid 
li s-sustanzi kimiċi elenkati fil-parti 3 ta’ l-Anness I tal-proposta msemmija m’għandhomx 
ikunu esportati mingħajr il-kunsens espliċitu tal-pajjiż importatur. L-istess approċċ ikun 
applikat lil kwalunkwe sustanza kimika li hija projbita jew ristretta fil-Komunità u 
tikkwalifika għan-notifika tal-PIC. 

Madankollu, “F'madwar nofs il-każijiet sa llum, minkejja l-isforzi li għamlu d-DNA ta' l-Istati 
Membri esportaturi sabiex jiksbu l-kunsens espliċitu, l-ebda tweġiba ma waslet mill-pajjiż 
importatur, f'ċerti każi għal bosta xhur u anke snin” (COM (2006) 745 paġna 5). Ir-
regolament propost dan l-aħħar ifittex li jirrimedja din is-sitwazzjoni permezz ta’ skadenzi ta’ 
żmien imposti u ta’ miżuri temporanji jew interpretazzjoni aktar flessibbli. 
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4. It-tisħiħ tal-kontroll doganali tas-sustanzi kimiċi esportati u importati kienet ta’ tħassib 
kostanti kemm fl-UE kif ukoll fl-Istati Membri tagħha. L-irwol ta’ l-awtoritajiet doganali ta’ 
l-Istati Membri huwa importanti peress li huma responsabbli li jiżguraw il-konformità ma’ 
regolamenti ta’ dan it-tip. Ir-regolament li tressaq jinvolvi ħafna azzjonijiet fl-Artikolu 17, 
bħal ngħidu aħna l-klassifikazzjoni ta’ sustanzi kimiċi b’“numru tal-kodiċi” fid-
dikkjarazzjonijiet ta’ l-esporti tagħhom u fl-iżvilupp tad-dejtabase EDEXIM tal-Kummissjoni. 
Iż-żewġ miżuri jgħinu jitfgħu dawl fuq ir-rekwiżiti addizzjonali maħsuba mill-UE għall-PIC. 
Iżda għad hemm kwistjoni mressqa: m’huwiex ċar jekk ir-regolament propost inaqqasx il-piż 
amministrattiv kemm għad-dwana kif ukoll għall-esportaturi.

Il-loġika ta’ l-emendi proposti 

Il-loġika għall-emendi hija sempliċi ħafna: il-qafas legali propost għandu jkun appoġġjat;
huma rispettati kemm il-prinċipju ta’ sussedjarjetà kif ukoll dak ta’ proporzjonalità;  il-piż 
amministrattiv għandu jinżamm baxx kemm jista’ jkun; il-livell ta’ protezzjoni għas-Saħħa u l-
Ambjent għandha tkun konformi mal-leġiżlazzjoni eżistenti ta’ l-UE.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Artikolu 13, paragrafu 7, parti introduttorja

7. L-Awtorità Nazzjonali Maħtura ta' l-
esportatur tista', f'konsultazzjoni mal-
Kummissjoni, tiddeċiedi li l-esportazzjoni 
tista' tipproċedi, jewkk wara l-isforzi 
raġjonevoli kollha, l-ebda tweġiba għal 
talba għall-kunsens espliċitu skond il-
paragrafu 6(a) ma tkun waslet fi żmien 
kwalunkwe wieħed minn dawn il-limiti: 

7. L-Awtorità Nazzjonali Maħtura ta' l-
esportatur tista', f'konsultazzjoni mal-
Kummissjoni, tiddeċiedi li l-esportazzjoni 
tista' tipproċedi, jekk l-ebda tweġiba għal 
talba għall-kunsens espliċitu skond il-
paragrafu 6(a) ma tkun waslet fi żmien 
kwalunkwe wieħed minn dawn il-limiti: 

Ġustifikazzjoni

Il-kliem oriġinali huwa vag wisq u l-interpretazzjoni ta’ “sforzi raġunevoli” tista’ tvarja. 

Emenda 2
Artikolu 13, paragrafu 7, punti (a) u (b)
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(a) 60 jum, fejn teżisti evidenza minn sorsi 
uffiċjali fil-Parti li timporta jew pajjiż ieħor 
importatur li s-sustanza kimika, fil-ħin ta' l-
importazzjoni, hija lliċenzjata, irreġistrata 
jew awtorizzata jew intużat reċentement jew 
ġiet importata f'dik il-Parti li timporta jew 
pajjiż importatur ieħor u l-ebda azzjoni 
regolatorja ma tkun ittieħdet għall-
projbizzjoni ta' l-użu tagħha; 

(a) 30 jum wara d-data tat-talba oriġinali, 
fejn teżisti evidenza minn sorsi uffiċjali fil-
Parti li timporta jew pajjiż ieħor importatur 
li s-sustanza kimika, fil-ħin ta' l-
importazzjoni, hija lliċenzjata, irreġistrata 
jew awtorizzata jew intużat reċentement jew 
ġiet importata f'dik il-Parti li timporta jew 
pajjiż importatur ieħor u l-ebda azzjoni 
regolatorja ma tkun ittieħdet għall-
projbizzjoni ta' l-użu tagħha; 

(b) 90 jum fil-każijiet l-oħra kollha. (b) 60 jum wara d-data tat-talba oriġinali, 
fil-każijiet l-oħra kollha.

Ġustifikazzjoni 

M’huwiex ċar b'liem azzjoni tnediet l-iskadenza taż-żmien. Skadenzi ta’ żmien aktar qosra 
jiffaċilitaw in-negozju u jgħinu li jipprevjenu li l-kumpaniji Ewropej jitqegħdu fi żvantaġġ 
kompetittiv meta mqabbel ma’ l-industrija mhux Ewropea.

Emenda 3
Artikolu 13, Paragrafu 8, subparagrafu 1, punti (a), (b) u (c)

(a) għal kull kunsens espliċitu miksub skond 
il-paragrafu 6(a) kunsens espliċitu ġdid 
għandu jkun meħtieġ sa tmiem it-tielet sena 
kalendarja wara li jkun ingħata l-kunsens, 
sakemm it-termini ta' dak il-kunsens jesiġu 
mod ieħor;

(a) għal kull kunsens espliċitu miksub skond 
il-paragrafu 6(a) kunsens espliċitu ġdid 
(tħassir) ikun meħtieġ sa tmiem il-ħames 
sena kalendarja wara li jkun ingħata l-
kunsens, sakemm it-termini ta' dak il-
kunsens ma jesiġux mod ieħor;

(b) sakemm ma tasalx risposta għal talba 
sadanittant, kull eżenzjoni li tingħata skond 
il-paragrafu 7(a) għandha tkun għal perjodu 
massimu ta' sentejn kalendarji, li meta 
jiskadu jkun meħtieġ il-kunsens espliċitu;

(b) sakemm sadanittant ma tasalx risposta 
għal talba , kull eżenzjoni li tingħata skond 
il-paragrafu 7(a) għandha tkun għal perjodu 
massimu ta' erba’ snin kalendarji, li meta 
jiskadu jkun meħtieġ il-kunsens espliċitu; 

(c) sakemm ma tasalx risposta għal talba 
sadanittant, kull eżenzjoni li tingħata skond 
il-paragrafu 7(b) għandha tkun għal perjodu 
massimu ta' 12-il xahar, li meta jiskadu jkun 
meħtieġ il-kunsens espliċitu.

(c) sakemm sadanittant ma tasalx risposta 
għal talba , kull eżenzjoni li tingħata skond 
il-paragrafu 7(b) għandha tkun għal perjodu 
massimu ta' sentejn, li meta jiskadu jkun 
meħtieġ il-kunsens espliċitu.

Ġustifikazzjoni 

L-introduzzjoni ta’ reviżjoni perjodika twassal għal inċertezza legali u piż amministrattiv. 
Ladarba jkun inkiseb kunsens espliċitu, il-validità tiegħu m’għandiex tiskadi malajr wisq.
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Emenda 4
Artikolu 13, paragrafu 8, subparagrafu 3 

Fil-każ imsemmi fil-punt (c), l-
esportazzjonijiet ma jistgħux ikomplu wara 
l-iskadenza tal-perjodu rilevanti sakemm ma 
jinkisibx il-kunsens espliċitu jew il-
kundizzjonijiet tal-paragrafu 7(a) jiġu 
sodisfatti wara talba ġdida għall-kunsens 
espliċitu.

Fil-każ imsemmi fil-punt (c), l-
esportazzjonijiet ma jistgħux ikomplu wara 
l-iskadenza tal-perjodu rilevanti sakemm ma 
jinkisibx il-kunsens espliċitu jew 
kwalunkwe mill-kundizzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 7(a) tiġi sodisfatta wara talba 
ġdida għall-kunsens espliċitu jew il-Parti li 
timporta ma tkunx wieġbet għal talba ġdida 
ta’ kunsens espliċitu fi żmien 30 jum.

Ġustifikazzjoni 
Fi stennija ta’ risposta għal talba, għandhom jitkomplew l-esportazzjonijiet. Inkella l-
esportaturi Ewropej ikunu penalizzati għan-nuqqas ta’ azzjoni ta’ ċerti pajjiżi.
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