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Emenda 47
Urszula Krupa

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-foresti jipprovdu varjetà wiesgħa ta' 
benefiċċji ambjentali, ekonomiċi u soċjali 
inklużi prodotti tal-foresta mill-injam u 
mhux mill-injam u servizzi ambjentali.

(1) Il-foresti jipprovdu varjetà wiesgħa ta’
benefiċċji ambjentali, ekonomiċi u soċjali; 
huma għandhom rwol importanti fiċ-ċiklu 
tal-ilma, jipprevjenu l-għargħar u l-
erożjoni tal-ħamrija, għandhom impatt 
sinifikanti fuq il-klima lokali, u jnaqqsu s-
CO2 fl-atmosfera; jipprovdu prodotti tal-
foresta mill-injam u mhux mill-injam 
(pereżempju l-laħam, ir-reżina, eċċ) 
benefiċċji rikreazzjonali u għas-saħħa u 
servizzi ambjentali.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-emendi jfittxu li jinkludu benefiċċji oħra ambjentali, ekonomiċi u soċjali tal-foresti, u 
jenfasizzaw l-importanza tagħhom.

Emenda 48
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-foresti jipprovdu varjetà wiesgħa ta' 
benefiċċji ambjentali, ekonomiċi u soċjali 
inklużi prodotti tal-foresta mill-injam u 
mhux mill-injam u servizzi ambjentali.

(1) Il-foresti jipprovdu varjetà wiesgħa ta’
benefiċċji ambjentali, ekonomiċi u soċjali 
inklużi prodotti tal-foresta mill-injam u 
mhux mill-injam u servizzi ambjentali u 
ħabitats ta’ komunitajiet lokali.

Or. nl
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Ġustifikazzjoni

In-nies huma involuti wkoll.

Emenda 49
Lena Ek

Proposta għal regolament
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-foresti huma sors ekonomiku, u l-
kultivazzjoni tagħhom tipproduċi 
prosperità u impjiegi. Il-kultivazzjoni tal-
foresti għandha wkoll effetti pożittivi fuq 
il-klima billi l-prodotti forestali jistgħu 
jissostitwixxu prodotti li jikkunsmaw 
aktar enerġija. 

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi enfasiżżat il-fatt li l-forestrija għandha wkoll funzjonijiet pozittivi 
soċjali u eknonomiċi.

Emenda 50
Lena Ek

Proposta għal regolament
Premessa 1 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Huwa importanti ħafna, b’mod 
partikolari mill-aspett tal-klima, li 
subkuntrattur li jopera fis-suq intern 
jinnegozja biss injam maħsud b’mod 
legali billi prodotti bħal dawn jiżguraw li 
l-funzjoni importanti tal-foresti bħal 
sekwestraturi tad-dijossidu tal-karbonju
ma tiġix sfrattata. Barra minn hekk, l-użu 
ta’ injam maħsud b’mod illegali fil-
materjal tal-bini, fi djar tal-injam, 
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pereżempju, jgħin biex kontinwament 
jinħażen id-dijossidu tal-karbonju.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Il-funzjoni tal-foresta bħala sekwestru tad-dijossidu tal-karbonju u l-potenzjal tal-prodotti 
forestali biex jaħżnu l-dijossidu tal-karbonju ma tistax tkun enfasizzata żżejjed.

Emenda 51
Lena Ek

Proposta għal regolament
Premessa 1 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1c) Il-foresti u l-industrija forestali 
jifformaw parti kbira ħafna mill-iżvilupp 
soċjali u ekonomiku fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u jikkostitwixxu s-sors 
primarju tad-dħul għal ħafna persuni 
f’dawn il-pajjiżi. Huwa għalhekk 
importanti li ma nrażżnux dan l-iżvilupp u 
s-sors ta’ dħul, iżda li niffukaw fuq kif 
nippromwovu żviluppi tal-forestrija aktar 
sostenibbli f’dawn ir-reġjuni. 

Or. sv

Ġustifikazzjoni

M’għandniex ninsew kemm mill-popolazzjoni tad-dinja hija direttament dipendenti fuq il-
foresti bħala sors ta’ dħul. Il-konsegwenzi jekk ma jkollniex strateġija tajba għall-forestrija 
fl-ifqar reġjuni tad-dinja jkunu qerrieda għall-abitanti. Il-punt fokali għalhekk għandu jkun 
fuq żvilupp tal-forestrija soċjalment u ekonomikament sostenibbli.
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Emenda 52
Urszula Krupa

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Minħabba d-domanda dejjem tiżdied 
għall-injam u l-prodotti tal-injam mad-
dinja kollha flimkien man-nuqqasijiet 
istituzzjonali u ta' governanza li jinsabu fis-
settur tal-foresta f'għadd ta' pajjiżi li 
jipproduċu l-injam, il-qtugħ illegali u l-
kummerċ marbut miegħu qed isiru dejjem 
aktar ta' tħassib.

(2) Minħabba d-domanda dejjem tiżdied 
għall-injam u l-prodotti tal-injam mad-
dinja kollha flimkien man-nuqqasijiet 
istituzzjonali u ta’ governanza li jinsabu 
fis-settur tal-foresta f’għadd ta’ pajjiżi li 
jipproduċu l-injam, il-qtugħ illegali u l-
kummerċ u d-distribuzzjoni marbuta
miegħu qed isiru dejjem aktar ta’ tħassib.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Barra l-qtugħ illegali tal-injam u l-kummerċ assoċjat miegħu, għandha wkoll tissemma d-
distribuzzjoni bħala konnessjoni importanti bejn il-qtugħ u l-bejgħ illegali tal-injam.

Emenda 53
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Huwa evidenti li l-pressjoni fuq 
riżorsi naturali tal-foresti u d-domanda
għall-injam u prodotti tal-injam ħafna 
drabi hija għolja u l-Komunità teħtieġ li 
tnaqqas l-impatt tagħha fuq l-ekosistemi 
tal-foresti irrespettivament fejn ikunu l-
effetti tagħhom.

Or. en
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Emenda 54
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-qtugħ illegali huwa problema ta' 
tħassib internazzjonali ewlieni. Huwa ta' 
theddida sinifikanti għall-foresti għax 
jikkontribwixxi għall-proċess ta' 
deforestazzjoni, li huwa responsabbli għal 
madwar 20% tal-emissjonijiet ta' CO2, 
jhedded il-bijodiversità, u jimmina l-
ġestjoni u l-iżvilupp sostenibbli tal-foresti. 
Barra minn hekk, għandu wkoll 
implikazzjonijiet soċjali, politiċi u 
ekonomiċi.

(3) Il-qtugħ illegali huwa problema ta’
tħassib internazzjonali ewlieni. Huwa ta’
theddida sinifikanti għall-foresti għax 
jikkontribwixxi għall-proċess ta’
deforestazzjoni, li huwa responsabbli għal 
madwar 20% tal-emissjonijiet tas-CO2, 
jhedded il-bijodiversità, jagħmel ħsara lill-
ħabitats tal-popli indiġeni u jimmina l-
ġestjoni u l-iżvilupp sostenibbli tal-foresti. 
Barra minn hekk, għandu wkoll 
implikazzjonijiet soċjali, politiċi u 
ekonomiċi, u ħafna drabi jimmina l-
progress lejn miri ta’ governanza tajba.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Barra mill-protezzjoni tal-foresti qodma, imsaġar, il-bijodiversità, l-ekosistema , l-ambjent u 
l-kummerċ ġust u l-ġlieda kontra l-bidla fil-klima, f’diversi direttivi tagħha l-UE kkommettiet 
ruħha li tħares id-drittijiet umani, il-protezzjoni tal-wirt kulturali, l-iżvilupp reġjonali 
sostenibbli, l-iżvilupp rurali sostenibbli u l-ġlieda kontra l-faqar. Dan għalhekk għandu jiġi 
rifless fil-leġiżlazzjoni u jsir espliċitu.

Emenda 55
Fiona Hall, Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-qtugħ illegali huwa problema ta’ 
tħassib internazzjonali ewlieni. Huwa ta’ 
theddida sinifikanti għall-foresti għax 
jikkontribwixxi għall-proċess ta’ 
deforestazzjoni, li huwa responsabbli għal 
madwar 20% tal-emissjonijiet ta’ CO2, 

(3) Il-qtugħ illegali, flimkien ma 
nuqqasijiet istituzzjonali u ta’ governanza 
fis-settur tal-foresti f’numru sinifikanti 
ta’ pajjiżi li jipproduċu l-injam, huwa 
problema ta’ tħassib internazzjonali 
ewlieni. Il-qtugħ illegali huwa ta’ theddida 
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jhedded il-bijodiversità, u jimmina l-
ġestjoni u l-iżvilupp sostenibbli tal-foresti. 
Barra minn hekk, għandu wkoll 
implikazzjonijiet soċjali, politiċi u 
ekonomiċi.

sinifikanti għall-foresti għax 
jikkontribwixxi għall-proċess ta’ 
deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-
foresti, li huwa responsabbli għal madwar 
20% tal-emissjonijiet tas-CO2, jhedded il-
bijodiversità, u jimmina l-ġestjoni u l-
iżvilupp sostenibbli tal-foresti. Barra minn 
hekk, għandu wkoll implikazzjonijiet, li 
ħafna drabi jimmina l-progress lejn 
għanijiet ta’ governanza tajba. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-korruzzjoni taċċellera l-qerda ta’ riżorsi naturali, b’mod notevoli foresti primarji li 
jiddependu fuqhom ħafna komunitajiet għall-għajxien tagħhom. pereżempju, il-gvern tal-
Indoneżja għamel stima li d-dħul mitluf mill-foresti jiswa lin-nazzjon kważi US $4 biljun fis-
sena, jew madwar ħames darbiet il-baġit annwali tad-dipartiment tas-saħħa. 

Emenda 56
Urszula Krupa

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-qtugħ illegali huwa problema ta' 
tħassib internazzjonali ewlieni. Huwa ta' 
theddida sinifikanti għall-foresti għax 
jikkontribwixxi għall-proċess ta' 
deforestazzjoni, li huwa responsabbli għal 
madwar 20% tal-emissjonijiet ta' CO2, 
jhedded il-bijodiversità, u jimmina l-
ġestjoni u l-iżvilupp sostenibbli tal-foresti. 
Barra minn hekk, għandu wkoll 
implikazzjonijiet soċjali, politiċi u 
ekonomiċi.

(3) Il-qtugħ illegali huwa problema ta’
tħassib internazzjonali ewlieni. Huwa ta’
theddida sinifikanti għall-foresti għax 
jikkontribwixxi għall-proċess ta’
deforestazzjoni, li huwa responsabbli għal 
madwar 20% tal-emissjonijiet tas-CO2, 
jinfluwenza d-deżertifikazzjoni u l-proċess 
ta’ formazzjoni tal-isteppa, iż-żieda fl-
erożjoni tal-ħamrija u l-ħruxija ta’ 
avvenimenti ta’ temp estrem u l-għargħar 
li żgur iġib miegħu, jhedded il-
bijodiversità, u jimmina l-ġestjoni u l-
iżvilupp sostenibbli tal-foresti. Barra minn 
hekk, għandu wkoll implikazzjonijiet 
soċjali, politiċi u ekonomiċi.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

L-emenda tirreferi għall-proċessi u theddid speċifiku għan-natura ġejja mid-deforestazzjoni.

Emenda 57
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-Komunità u l-Istati Membri 
legalment u politikament ikkommettew 
irwieħhom għall-konservazzjoni u l-użu 
sostenibbli tar-riżorsi tad-dinja, 
jikkumbattu l-qtugħ illegali u l-kummerċ 
relatat u l-korruzzjoni, kif ukoll il-ġestjoni 
sostenibbli tal-foresti, il-mitigazzjoni tal-
faqar u l-ħarsien tad-drittijiet ta’ popli tal-
post, u komunitajiet lokali u dipendenti 
fuq il-foresti. Dan ir-Regolament għandu 
jikkontribwixxi għat-tħaris ta’ dawn l-
obbligi u impenji, li jinsabu f’:
(a) il-Konvenzjoni dwar id-Diversità 
Bijoloġika tal-1992 (CBD);
(b) il-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ 
Internazzjonali tal-Ispeċi fil-Periklu ta’ 
Fawna u Flora Selvaġġi tal-1973 
(CITES);
(c) il-Ftehim Internazzjonali tal-Injam 
Tropikali (ITTA) tal-1983, l-1994 u l-
2006;
(d) il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar il-Bidla fil-Klima tal-2002 
(UNFCCC);
(e) il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
għall-Ġlieda kontra d-Deżertifikazzjoni 
tal-1994;
(f) id-Dikjarazzjoni ta’ Rio dwar l-
Ambjent u l-Iżvilupp tal-1992;
(g) id-Dikjarazzjoni ta’ Johannesburg u l-
Pjan ta’ Implimentazzjoni kif adottata 
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mis-Summit Dinji dwar Żvilupp 
Sostenibbli fl-4 ta’ Settembru 2002;
(h)il-proposti għal azzjoni tal-Penil 
Intergovermentali dwar il-Foresti/Forum 
Internazzjonali dwar il-Foresti;
(i) id-Dikjarazzjoni Awtoritattiva li Ma 
Torbotx B’mod legali tal-Prinċipji għal 
Kunsens Globali dwar il-Ġestjoni, il-
Konservazzjoni u l-Iżvilupp Sostenibbli ta’ 
Kull Xorta ta’ Foresta tal-UNCED tal-
1992;
(j) Aġenda 21 kif adottata fil-Konferenza 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Ambjent u l-
Iżvilupp f’Ġunju 1992;
(k) Riżoluzzjoni  tas-Sessjoni Speċjali tal-
Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti 
(Ungass) ‘Programm għal aktar 
implimentazzjoni ta’ Aġenda  21’ tal-
1997;
(l) id-Dikjarazzjoni tal- Millennju tal-
2000;
(m) il-Karta Dinjija għan-Natura tal-
1982;
(n) id-Dikjarazzjoni tal-Konferenza tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar l-Ambjent Uman 
tal-1972;
(o) il-Pjan ta’ Azzjoni tal-1972 għall-
Ambjent Uman, il-proposti tal-Penil 
Intergovernattiv dwar il-Foresti approvat 
mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet 
Uniti fis-Sessjoni Speċjali tagħha tal-
1997;
(p) ir-Riżoluzzjoni 4/2 tal-Forum tan-
Nazzjonijiet Uniti;
(r) il-Konvenzjoni  dwar il-Ħajja Selvaġġa 
u l-Ħabitats Ewropej tal-1979;
(s) il-Konvenzjoni tal-NU kontra l-
Korruzzjoni (UNCAC), irratifikata mill-
KE fl-2005 u minn maġġoranza tal-Istati 
Membri tal-UE. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-korruzzjoni taċċellera l-qerda ta’ riżorsi naturali, b’mod notevoli foresti primarji li 
jiddependu fuqhom għall-għajxien ħafna komunitajiet. Pereżempju, il-gvern tal-Indoneżja 
għamel stima li d-dħul mitluf mill-foresti jiswa lin-nazzjon kważi US $4 biljun fis-sena, jew 
madwar ħames darbiet il-baġit annwali tad-dipartiment tas-saħħa. 

Emenda 58
Riitta Myller, Åsa Westlund 

Proposta għal regolament
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Id-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill li tistabbilixxi s-Sitt Programm 
ta’ Azzjoni Ambjentali identifikat bħala 
attività ta’ prijorità l-eżami tal-possibiltà li 
jittieħdu miżuri attivi biex jimpedixxu u 
jiġġieldu kontra l-kummerċ fl-injam 
maħsud b’mod illegali u t-tkomplija tal-
parteċipazzjoni attiva tal-Komunità u tal-
Istati Membri fl-implimentazzjoni ta’ 
riżoluzzjonijiet u ftehim globali u 
reġjonali dwar kwistjonijiet speċifiċi 
għall-foresti.

Or. en

Emenda 59
Urszula Krupa

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew 
filwaqt li jagħrfu l-ħtieġa li l-Komunità 
tagħti sehemha fl-isforz globali biex tiġi 
indirizzata l-problema tal-qtugħ illegali 
laqgħu din il-Komunikazzjoni.

(5) Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew 
filwaqt li jagħrfu l-ħtieġa li l-Komunità 
tagħti sehemha fl-isforz globali biex tiġi 
indirizzata l-problema tal-qtugħ illegali u l-
kummerċ u d-distribuzzjoni assoċjata
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miegħu, laqgħu din il-Komunikazzjoni.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-emenda huwa li tikkunsidra l-aspetti kollha tal-qtugħ illegali – mill-ħsad għat-
trasport u l-bejgħ. Ma jagħmilx sens li sempliċiment tiffoka fuq il-qtugħ illegali nnifsu. Irridu 
wkoll niffukaw fuq il-problema ta’ dawk li jixtru l-injam b’mod illegali bi prezzijiet imnaqqsa 
u jibagħtuh bnadi oħra tad-dinja, u jisfidaw id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni CITES.

Emenda 60
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Skont l-għan ta' din il-Komunikazzjoni, 
jiġifieri li jiġi żgurat li jidħlu biss fil-
Komunità prodotti tal-injam li ġew 
manifatturati skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tal-pajjiż produttur, il-Komunità 
qed tinnegozja Ftehimiet ta' Sħubija 
Volontarja (VPAs) ma' pajjiżi li jipproduċu 
l-injam (pajjiżi msieħba), li jimponu 
obbligu li jorbot b’mod legali fuq l-
imsieħba li jimplimentaw skema ta' 
liċenzjar u li jirregolaw il-kummerċ fl-
injam u l-prodotti tal-injam identifikati fil-
Ftehimiet.

(6) Skont l-għan ta’ din il-Komunikazzjoni, 
jiġifieri li jiġi żgurat li jidħlu biss fil-
Komunità prodotti tal-injam li ġew 
manifatturati skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tal-pajjiż produttur, il-Komunità 
qed tinnegozja Ftehimiet ta’ Sħubija 
Volontarja (VPAs) ma’ pajjiżi li 
jipproduċu l-injam (pajjiżi msieħba), li 
jimponu obbligu li jorbot b’mod legali fuq 
l-imsieħba li jimplimentaw skema ta’
liċenzjar u li jirregolaw il-kummerċ fl-
injam u l-prodotti tal-injam identifikati fil-
Ftehimiet. Jistgħu jintlaħqu VPA´s ma’ 
pajjiżi produtturi tal-injam biss jekk, 
f’dawn il-pajjiżi , barra mill-ħarsien 
għall-ambjent, il-bijodiverstà u l-
ekosistemi, il-protezzjoni tal-ħabitats tal-
komunitajiet lokali dipendenti fuq il-
foresti u d-drittijiet tal-popli indiġeni 
huma salvagwardati wkoll fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali relatata mal-ħsad tal-injam ta’
dawk il-pajjiżi.

Or. nl
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Ġustifikazzjoni

Barra mill-protezzjoni tal-foresti qodma, imsaġar, il-bijodiversità, l-ekosistema , l-ambjent u 
l-kummerċ ġust u l-ġlieda kontra l-bidla fil-klima, l-UE fid-direttivi diversi tagħha 
kkommettiet ruħha biex tħares id-drittijiet umani, il-protezzjoni tal-wirt kulturali, l-iżvilupp 
reġjonali sostenibbli, l-iżvilupp rurali sostenibbli u l-ġlieda kontra l-faqar. Dan għalhekk 
għandu jkun rifless fil-leġiżlazzjoni u jsir espliċitu.

Emenda 61
Urszula Krupa

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Minħabba l-kobor u l-urġenza tal-
problema, jeħtieġ li tkun appoġġjata b'mod 
attiv il-ġlieda kontra l-qtugħ illegali u l-
kummerċ marbut miegħu, tkun 
ikkomplementata u msaħħa l-inizjattiva tal-
VPA u jittejbu s-sinerġiji bejn il-politika li 
għandha l-għan li tħares il-foresti u l-kisba 
ta' livell għoli ta' ħarsien tal-ambjent, 
inkluża l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u t-
telfa tal-bijodiversità.

(7) Minħabba l-kobor u l-urġenza tal-
problema, jeħtieġ li tkun appoġġjata b’mod 
attiv il-ġlieda kontra l-qtugħ illegali u l-
kummerċ u d-distribuzzjoni marbuta
miegħu, tkun ikkomplementata u msaħħa l-
inizjattiva tal-VPA u jittejbu s-sinerġiji 
bejn il-politika li għandha l-għan li tħares 
il-foresti u l-kisba ta’ livell għoli ta’
ħarsien tal-ambjent, inkluża l-ġlieda kontra 
t-tibdil fil-klima, id-deżertifikazzjoni u l-
formazzjoni tal-isteppa, l-erożjoni tal-
ħamrija u t-telfa tal-bijodiversità.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Barra il-qtugħ illegali tal-injam u l-kummerċ assoċjat miegħu, għandu wkoll jissemma d-
distribuzzjoni bħala konnessjoni importanti bejn il-ħsad u l-bejgħ illegali tal-injam. L-emenda 
tirreferi għall-proċessi u theddid speċifiċi għan-natura ġejjin  mid-deforestazzjoni u li huma 
aspetti tal-politika tal-ħarsien tal-ambjent tal-UE diskussi fil-Parlament waqt l-aħħar 
terminu.
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Emenda 62
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Minħabba l-kobor u l-urġenza tal-
problema, jeħtieġ li tkun appoġġjata b'mod 
attiv il-ġlieda kontra l-qtugħ illegali u l-
kummerċ marbut miegħu, tkun 
ikkomplementata u msaħħa l-inizjattiva tal-
VPA u jittejbu s-sinerġiji bejn il-politiki li 
għandhom l-għan li jitħarsu l-foresti u l-
kisba ta' livell għoli ta' ħarsien tal-ambjent, 
inkluża l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u t-
telfa tal-bijodiversità.

(7) Minħabba l-kobor u l-urġenza tal-
problema, jeħtieġ li tkun appoġġjata b’mod 
attiv il-ġlieda kontra l-qtugħ illegali u l-
kummerċ marbut miegħu, biex jitnaqqas l-
impatt tal-Komunità fuq l-ekosistemi tal-
foresti, tkun ikkumplementata u msaħħa l-
inizjattiva tal-VPA u jittejbu s-sinerġiji 
bejn il-politiki li għandhom l-għan li 
jnaqqsu l-faqar, li jitħarsu l-foresti u l-
kisba ta’ livell għoli ta’ ħarsien tal-
ambjent, inkluża l-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima u t-telfa tal-bijodiversità.

Or. en

Emenda 63
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-isforzi magħmula mill-pajjiżi li 
kkonkludew VPAs FLEGT mal-Komunità 
u l-prinċipji inkorporati fihom, b'mod 
partikolari fir-rigward tad-definizzjoni ta' 
injam prodott b’mod legali, għandhom 
isibu għarfien. Jeħtieġ ukoll li jitqies li 
skont l-iskema ta' liċenzjar tal-FLEGT l-
injam u l-prodotti tal-injam biss maħsuda 
skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti 
jiġu esportati fil-Komunità. Għal dan il-
għan, il-prodotti tal-injam imniżżla fl-
Annessi II u III tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 2173/2005 tal-

(8) L-isforzi magħmula mill-pajjiżi li 
kkonkludew VPAs FLEGT mal-Komunità 
u l-prinċipji inkorporati fihom, b’mod 
partikolari fir-rigward tad-definizzjoni ta’
injam prodott b’mod legali, għandhom 
isibu għarfien. Jeħtieġ ukoll li jitqies li 
skont l-iskema ta’ liċenzjar tal-FLEGT l-
injam u l-prodotti tal-injam biss maħsuda 
skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti 
jiġu esportati lejn il-Komunità. Għal dan il-
għan, il-prodotti tal-injam imniżżla fl-
Annessi II u III tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 2173/2005 tal-
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20 ta' Diċembru 2005 dwar it-twaqqif ta' 
skema ta' liċenzjar tal-FLEGT għal 
importazzjonijiet ta' injam fil-Komunità 
Ewropea1, li joriġinaw fil-pajjiżi msieħba 
elenkati fl-Anness I tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 2173/2005 għandhom 
jitqiesu li huma maħsuda b’mod legali
sakemmm ikunu konformi ma' dan ir-
Regolament u kull dispożizzjoni ta' 
implimentazzjoni.

20 ta' Diċembru 2005 dwar it-twaqqif ta’
skema ta’ liċenzjar tal-FLEGT għal 
importazzjonijiet ta’ njam fil-Komunità 
Ewropea2, li joriġinaw fil-pajjiżi msieħba 
elenkati fl-Anness I tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 2173/2005 għandhom 
jitqiesu li huma maħsuda b’mod legali
sakemmm ikunu konformi ma’ dan ir-
Regolament u kull dispożizzjoni ta’
implimentazzjoni. Il-prinċipji stipulati  fil-
VPAs, b’mod partikolari rigward id-
definizzjoni ta’ ‘njam prodott b’mod 
legali’ għandhom jinkludu u 
jiggarantixxu l-ġestjoni sostenibbli tal-
foresti, il-manutenzjoni tal-bijodiversità, 
il-ħarsien u d-drittijiet tal-komunitajiet 
dipendenti fuq il-foresti, il-ħarsien tal-
popli indiġeni u s-salvagwardja tad-
drittijiet tagħhom.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Barra mill-protezzjoni tal-foresti qodma, imsaġar, il-bijodiversità, l-ekosistema , l-ambjent u 
l-kummerċ ġust u l-ġlieda kontra l-bidla fil-klima, l-UE fid-direttivi diversi tagħha 
kkommettiet ruħha biex tħares id-drittijiet umani, il-protezzjoni tal-wirt kulturali, l-iżvilupp 
reġjonali sostenibbli, l-iżvilupp rurali sostenibbli u l-ġlieda kontra l-faqar. Dan għalhekk 
għandu jiġi rifless fil-leġiżlazzjoni u jsir espliċitu.

Emenda 64
Caroline Lucas

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fin-nuqqas ta' definizzjoni bi qbil 
internazzjonali l-leġiżlazzjoni tal-pajjiż 
fejn l-injam jinħasad għandha tkun il-bażi 
biex jiġi ddefinit x'jikkostitwixxi qtugħ 

(11) Fin-nuqqas ta’ definizzjoni bi qbil 
internazzjonali l-leġiżlazzjoni tal-pajjiż 
fejn jinqata’ l-injam għandha tkun il-bażi
prinċipali biex jiġi definit x’jikkostitwixxi 

                                               
1 OJ L 347, 30.12.2005, p. 1
2 OJ L 347, 30.12.2005, p. 1
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illegali. qtugħ illegali. L-applikazzjoni ta’ standard 
ta’ legalità għandhom jinvolvu 
konsiderazzjonijiet ulterjuri ta’ standards 
internazzjonali inklużi fost oħrajn, dawk 
tal-Organizzazzjoni Afrikana tal-Injam; 
Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Injam 
Tropikali; il-Proċess ta’ Montreal dwar il-
Kriterji u l-Indikaturi għall-
Konservazzjoni u l-Ġestjoni Sostenibbli 
ta’ Foresti Temporali u Boreali, u l-
Proċess Pan-Ewropew dwar il-Kriterji u l-
Indikaturi għall-Ġestjoni Sostenibbli tal-
Foresti. Għandu jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni ta’ impenji 
internazzjonali, prinċipji u 
rakkomandazzjonijiet inklużi dawk 
rigward il-mitigazzjoni dwar il-bidla fil-
klima, it-tnaqqis tal-bijodiversità, l-
eliminazzjoni tal-faqar, it-tnaqqis tad-
deżertifikazzjoni u l-ħarsien u l-
promozzjoni tad-drittijiet tal-popli 
indiġeni, u tal-komunitajiet lokali u ta’ 
dawk li huma dipendenti fuq il-foresti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tissostitwixxi Emenda 5 tal- abbozz tar-rapport . 

Emenda 65
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fin-nuqqas ta' definizzjoni bi qbil 
internazzjonali l-leġiżlazzjoni tal-pajjiż 
fejn l-injam jinħasad għandha tkun il-bażi 
biex jiġi ddefinit x'jikkostitwixxi qtugħ 
illegali.

(11) Fin-nuqqas ta’ definizzjoni bi qbil 
internazzjonali l-leġiżlazzjoni tal-pajjiż 
fejn jinqata’ l-injam għandha tkun il-bażi
prinċipali biex jiġi definit x’jikkostitwixxi 
qtugħ illegali. L-applikazzjoni ta’ 
standards ta’ legalità għandhom jinvolvu 
konsiderazzjonijiet ulterjuri ta’ standards 
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internazzjonali u jikkontribwixxu għall-
implimentazzjoni ta’ impenji 
internazzjonali, prinċipji u 
rakkomandazzjonijiet inklużi dawk 
rigward il-mitigazzjoni dwar il-bidla fil-
klima, it-tnaqqis fit-telf tal-bijodiversità, l-
eliminazzjoni tal-faqar, il-promozzjoni ta’ 
governanza tajba, il-konfrontazzjoni tal-
korruzzjoni marbuta mar-riżorsi naturali, 
it-tnaqqis tad-deżertifikazzjoni u l-ħarsien 
u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-popli 
indiġeni, u komunitajiet lokali u ta’ dawk 
li huma dipendenti mill-foresti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jikkontribwixxi għall-għan aktar wiesa’ ta’ żvilupp sostenibbli u 
governanza tajba bħala mod biex jiġi indirizzat il-qtugħ illegali. L-użu tar-Regolament biex 
jgħin fl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ ftehim internazzjonali u reġjonali li tagħha 
l-Ewropa u pajjiżi oħra huma parti jgħin biex jinkiseb dan.

Emenda 66
Péter Olajos

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fin-nuqqas ta' definizzjoni bi qbil 
internazzjonali l-leġiżlazzjoni tal-pajjiż 
fejn l-injam jinħasad għandha tkun il-bażi 
biex jiġi ddefinit x'jikkostitwixxi qtugħ 
illegali.

(11) Fin-nuqqas ta’ definizzjoni bi qbil 
internazzjonali l-leġiżlazzjoni tal-pajjiż 
fejn jinqata’ l-injam għandha tkun il-bażi 
biex jiġi definit x’jikkostitwixxi qtugħ 
illegali. Il-pajjiż li jaqta’ l-injam għandu 
jipprovdi inventarju tal-qtugħ kollu legali 
inklużi dettalji dwar l-ispeċi tas-siġar u l-
produzzjoni massima tal-injam.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Li jkollhom ċifri eżatti dwar il-qtugħ legali għandu jkun rekwiżit minimu f’kull pajjiż.

Emenda 67
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11 Fin-nuqqas ta' definizzjoni bi qbil il-
leġiżlazzjoni tal-pajjiż fejn l-injam huwa 
maħsud għandu jkun il-bażi li jiddefinixxi 
x’jikkostitwixxi l-qtugħ illegali.

(11) Fin-nuqqas ta’ definizzjoni bi qbil ta’ 
qtugħ illegali, l-injam u l-prodotti tal-
injam minn dawk il-pajjiżi li jipproduċu l-
injam għandu jkun eskluż mis-suq..

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjoni inadegwata dwar il-qtugħ tas-siġar f’pajjiżi li jipproduċu m’għandux iwassal 
biex l-injam u prodotti tal-injam ġejjin minn qtugħ irresponsabbli fis-suq tal-UE u/jew 
jippermettu li dawk il-pajjiżi jidħlu f’kompetizzjoni mhux ġusta mal-pajjiżi li jipproduċu l-
injam li ma jikkonformawx mal-istandards soċjali u ambjentali.

Emenda 68
Caroline Lucas

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ħafna prodotti tal-injam jgħaddu minn 
għadd ta' proċessi qabel u wara li
jitqiegħdu fis-suq għall-ewwel darba. 
Sabiex jiġi evitat li jkun hemm piż 
amministrattiv impost għalxejn dawk l-
operaturi biss li jqiegħdu l-injam u prodotti 
tal-injam fis-suq għall-ewwel darba, aktar 
milli l-operaturi kollha involuti fil-katina 
ta' distribuzzjoni, għandhom jiġu soġġetti 
għar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-

(12) Ħafna prodotti tal-injam jgħaddu minn 
għadd ta’ proċessi qabel u wara li 
jitqiegħdu fis-suq għall-ewwel darba. 
Sabiex jiġi evitat li jkun hemm piż 
amministrattiv impost għalxejn dawk l-
operaturi biss li jqiegħdu l-injam u prodotti 
tal-injam fis-suq għall-ewwel darba, aktar 
milli l-operaturi kollha involuti fil-katina 
ta’ distribuzzjoni, għandhom jiġu suġġetti 
għar-rekwiżiti li jeżerċitaw sistema sħiħa 
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Regolament. ta’ miżuri u proċeduri (is-sistema ta’
diliġenza meħtieġa) jiġi mminimizzat ir-
riskju li jitqiegħdu fis-suq injam u 
prodotti tal-injam maqtugħ b’mod illegali. 
Madanakollu l-operaturi kollha fil-katina 
ta’ forniment għandhom ikunu marbuta
mal-projbizzjoni prevalenti kontra li 
injam jew prodotti tal-injam ġejjin  minn 
sorsi illegali jkunu disponibbli fis-suq, u 
għandhom jeżerċitaw il-kawtela f’dan ir-
rispett. 

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Tissostitwixxi Emenda 6 tal-abbozz tar-rapport. Kjarifika.

Emenda 69
Samuli Pohjamo

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ħafna prodotti tal-injam jgħaddu minn 
għadd ta' proċessi qabel u wara li 
jitqiegħdu fis-suq għall-ewwel darba. 
Sabiex jiġi evitat li jkun hemm piż 
amministrattiv impost għalxejn dawk l-
operaturi biss li jqiegħdu l-injam u prodotti 
tal-injam fis-suq għall-ewwel darba, aktar 
milli l-operaturi kollha involuti fil-katina 
ta' distribuzzjoni, għandhom jiġu soġġetti 
għar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-
Regolament.

(12) Ħafna prodotti tal-injam jgħaddu minn 
għadd ta’ proċessi qabel u wara li jinxtraw
fis-suq għall-ewwel darba. Sabiex jiġi 
evitat li jkun hemm piż amministrattiv 
impost għalxejn dawk l-operaturi biss li 
jixtru l-injam u prodotti tal-injam fis-suq 
għall-ewwel darba, aktar milli l-operaturi 
kollha involuti fil-katina ta’ distribuzzjoni, 
għandhom jiġu suġġetti għar-rekwiżiti 
stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ir-regolament ikun aktar effiċjenti u aktar ekonomikament effikaċi huwa ssuġġerit li 
jitqiegħed l-obbligu tad-diliġenza meħtieġa fuq l-ewwel operatur li jixtri l-injam u l-prodotti 
tal-injam. It-tibdil ta’ din id-definizzjoni tnaqqas l-għadd ta’ operaturi li jkollhom 
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jistabbilixxu sistema ta’ diliġenza meħtieġa minn madwar 16-il miljun sid tal-foresti għal 
madwar 50.000 xerrej. Ix-xerrejja  qed joperaw fis-swieq fuq bażi regolari u maġġoranza 
minnhom diġà għandhom sistemi stabbiliti li jistgħu jagħtu d-diliġenza meħtieġa.

Emenda 70
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12a. L-operaturi kollha (kummerċjanti u 
produtturi) fil-katini ta’ forniment tal-
injam u prodotti tal-injam fis-suq 
Ewropew għandhom jindikaw b’mod ċar 
fuq il-prodotti li qed joffru, is-sors legali 
jew il-fornitur minn fejn oriġina l-injam.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-operaturi kollha fil-katina ta’ forniment huma marbuta mal-projbizzjoni tal-ikkummerċjar 
ta’ injam maqtugħ b’mod illegali u/jew b’mod irresponsabbli. Rigward it-traċċabiltà, irid 
ikun ċar min hu l-fornitur tal-injam, biex il-fatt li l-injam ġej mill-prodotti tal-injam tagħhom 
tista’ dejjem tkun identifikata.

Operaturi li l-ewwel iġibu l-prodotti fis-suq iridu, madankollu,jikkonformaw ma’ regoli aktar 
iddettaljati għax huma jiddeterminaw l-injam li jiġi fis-suq Ewropew.

Emenda 71
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-għan ġenerali li tinkiseb is-
sostenibilità permezz li jinġiebu 'l 
quddiem kriterji ta' sostenibilità jibqa' 
prijorità għall-Komunità. Fid-dawl ta' 
dan il-għan u biex jonqos il-piż fuq l-
operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u 

mħassar
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prodotti tal-injam li huma soġġetti għal 
kriterji ta' sostenibilità obbligatorji 
stabbiliti bid-Direttiva (KE) Nru XX/XX 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija 
minn sorsi li jiġġeddu, dan ir-Regolament 
ma għandux japplika għal prodotti bħal 
dawn.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-injam u l-prodotti kollha tal-injam, irrispettivament mill-użu aħħari tagħhom, għandhom 
ikunu soġġett għal dan ir-Regolament.

Emenda 72
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-għan ġenerali li tinkiseb is-
sostenibilità permezz li jinġiebu 'l 
quddiem kriterji ta' sostenibilità jibqa' 
prijorità għall-Komunità. Fid-dawl ta' 
dan il-għan u biex jonqos il-piż fuq l-
operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u 
prodotti tal-injam li huma soġġetti għal 
kriterji ta' sostenibilità obbligatorji 
stabbiliti bid-Direttiva (KE) Nru XX/XX 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija 
minn sorsi li jiġġeddu, dan ir-Regolament 
ma għandux japplika għal prodotti bħal 
dawn.

mħassar

3nota lill-ĠU: referenza biex tkun inkluża 
meta l-att jiġi adottat.

Or. nl
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Ġustifikazzjoni

L-esklużjoni ta’ prodotti li m’għandhomx jikkonformaw mal-kondizzjonijijet tal-legalità u/jew 
tas-sostenibiltà mhuwiex ġust u jimmina l-għan ta’ dan ir-regolament.

Emenda 73
Samuli Pohjamo

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-għan ġenerali li tinkiseb is-
sostenibilità permezz li jinġiebu 'l quddiem 
kriterji ta' sostenibilità jibqa' prijorità għall-
Komunità. Fid-dawl ta' dan il-għan u biex 
jonqos il-piż fuq l-operaturi li jqiegħdu fis-
suq injam u prodotti tal-injam li huma 
soġġetti għal kriterji ta' sostenibilità 
obbligatorji stabbiliti bid-Direttiva (KE) 
Nru XX/XX tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-promozzjoni tal-użu tal-
enerġija minn sorsi li jiġġeddu, dan ir-
Regolament ma għandux japplika għal 
prodotti bħal dawn.

(13) L-għan ġenerali li tinkiseb is-
sostenibiltà permezz li jinġiebu ’l quddiem 
kriterji ta’ sostenibiltà jibqa’ prijorità għall-
Komunità. Fid-dawl ta’ dan il-għan u biex 
jonqos il-piż fuq l-operaturi li jixtru fis-suq 
injam u prodotti tal-injam li huma suġġetti 
għal kriterji ta’ sostenibiltà obbligatorji 
stabbiliti bid-Direttiva (KE) Nru XX/XX 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn 
sorsi li jiġġeddu, dan ir-Regolament ma 
għandux japplika għal prodotti bħal dawn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ir-regolament ikun aktar effiċjenti u aktar ekonomikament effikaċi huwa ssuġġerit li l-
obbligu tad-diliġenza meħtieġa jingħata lill-operatur li jixtri l-injam u l-prodotti tal-injam l-
ewwel. Bidla f’din id-definizzjoni tnaqqas l-għadd ta’ operaturi li jkollhom jistabbilixxu 
sistema ta’ diliġenza meħtieġa minn madwar 16-il miljun sid tal-foresti għal madwar 50.000 
xerrej skont l-estimi. Ix-xerrejja  qed joperaw fis-swieq fuq bażi regolari u l-biċċa l-kbira 
tagħhom diġà għandhom stabbiliti sistemi li jistgħu jipprovdu d-diliġenza meħtieġa.

Adlib Express Watermark



AM\764461MT.doc 23/110 PE418.388

MT

Emenda 74
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-operaturi li jqiegħdu għall-ewwel 
darba injam u prodotti tal-injam fis-suq tal-
Komunità għandhom jeżerċitaw id-
diliġenza meħtieġa permezz ta' sistema ta' 
miżuri u proċeduri (is-sistema ta' diliġenza 
meħtieġa) biex jonqos kemm jista' jkun ir-
riskju ta' tqegħid ta' injam u prodotti tal-
injam maħsuda b’mod illegali.

(14) L-operaturi li jqiegħdu għall-ewwel 
darba injam u prodotti tal-injam fis-suq tal-
Komunità għandhom jeżerċitaw id-
diliġenza meħtieġa permezz ta’ sistema ta’
miżuri u proċeduri (is-sistema ta’ diliġenza 
meħtieġa) biex jeskludu r-riskju ta’ tqegħid 
ta’ njam u prodotti tal-injam maqtugħ 
b’mod illegali.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din id-direttiva mhuwiex biss li jonqos kemm jista’ jkun l-injam maqtugħ b’mod 
illegali u b’mod irresponsabbli, iżda biex jeskludih mis-suq. ‘Jonqos kemm jista’ jkun’ hija
flessibbli wisq u mhux ċara u tista’ tiġi interpretata b’modi diversi.

Emenda 75
Samuli Pohjamo

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-operaturi li jqiegħdu għall-ewwel 
darba injam u prodotti tal-injam fis-suq tal-
Komunità għandhom jeżerċitaw id-
diliġenza meħtieġa permezz ta' sistema ta' 
miżuri u proċeduri (is-sistema ta' diliġenza 
meħtieġa) biex jonqos kemm jista' jkun ir-
riskju ta' tqegħid ta' njam u prodotti tal-
injam maħsuda b’mod illegali. 

(14) L-operaturi li jixtru għall-ewwel darba 
njam u prodotti tal-injam fis-suq tal-
Komunità għandhom jeżerċitaw id-
diliġenza meħtieġa permezz ta’ sistema ta’
miżuri u proċeduri (is-sistema ta’ diliġenza 
meħtieġa) biex jonqos kemm jista’ jkun ir-
riskju ta’ tqegħid ta’ njam u prodotti tal-
injam maħsuda b’mod illegali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex ir-regolament ikun aktar effiċjenti u aktar ekonomikament effikaċi huwa ssuġġerit li l-
obbligu tad-diliġenza meħtieġa jingħata lill operatur li jixtri l-injam u l-prodotti tal-injam l-
ewwel. Bidla f’din id-definizzjoni tnaqqas l-għadd ta’ operaturi li jkollhom jistabbilixxu 
sistema ta’ diliġenza meħtieġa minn madwar 16-il miljun sid tal-foresti għal madwar 50.000 
xerrej skont l-estimi. Ix-xerrejja  qed joperaw fis-swieq fuq bażi regolari u l-biċċa l-kbira 
tagħhom diġà għandhom stabbiliti sistemi li jistgħu jipprovdu d-diliġenza meħtieġa.

Emenda 76
Samuli Pohjamo

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Is-sistema ta' diliġenza meħtieġa 
għandha tipprovdi aċċess għall-għejun u l-
fornituri tal-injam u l-prodotti tal-injam li 
jitqiegħdu fis-suq tal-Komunità u għal 
tagħrif dwar konformità mal-leġiżlazzjoni 
applikabbli.

(15) Is-sistema ta’ diliġenza meħtieġa 
għandha tipprovdi aċċess għall-għejun u l-
fornituri tal-injam u l-prodotti tal-injam li 
jinxtraw fis-suq tal-Komunità u għal 
tagħrif dwar konformità mal-leġiżlazzjoni 
applikabbli. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ir-regolament ikun aktar effiċjenti u aktar ekonomikament effikaċi huwa ssuġġerit li l-
obbligu tad-diliġenza meħtieġa jingħata lill-operatur li jixtri l-injam u l-prodotti tal-injam l-
ewwel. Bidla f’din id-definizzjoni tnaqqas l-għadd ta’ operaturi li jkollhom jistabbilixxu 
sistema ta’ diliġenza meħtieġa minn madwar 16-il miljun sid tal-foresti għal madwar 50.000 
xerrej skont l-estimi. Ix-xerrejja  qed joperaw fis-swieq fuq bażi regolari u l-biċċa l-kbira 
tagħhom diġà għandhom stabbiliti sistemi li jistgħu jipprovdu d-diliġenza meħtieġa.

Emenda 77
Lena Ek

Proposta għal regolament
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni u l-Istati 
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Membri għandhom jikkunsidraw b’mod 
speċjali l-vulnerabiltà partikolari u r-
riżorsi limitati ta’ impriżi żgħar u medji. 
Huwa importanti ħafna li intrapriżi bħal 
dawn ma jitgħabbewx b’regoli 
kkumplikati li jfixklulhom l-iżvilupp 
tagħhom. Il-Kummissjoni għandha, 
għalhekk, sa fejn huwa possibbli u fuq il-
bażi tal-mekkaniżmi u l-prinċipji stabbiliti 
fl-Att Dwar l-Intrapriżi ż-Żgħar li għad 
irid isir, toħloq sistemi simplifikati 
rigward l-obbligi tal-impriżi żgħar u medji 
skont dan ir-Regolament, mingħajr ma 
tipperikola l-għanijiet u l-iskopijiet
tagħha, u toffri lil dawk l-intrapriżi
alternattivi validi biex joperaw skont il-
leġiżlazzjoni tal-Komunità. 

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Ir-riżorsi u l-abiltajiet limitati ta’ intrapriżi żgħar u medji biex jieħdu sehem f’mekkaniżmi ta’ 
monitoraġġ estensivi, u ħafna drabi kumplessi jridu jitqiesu meta l-Kummissjoni tfassal u 
tadotta miżuri għall-implimentazzjoni ta’ sistema ta’ diliġenza meħtieġa . Sa fejn huwa 
possibbli, mingħajr ma jkun hemm ir-riskju li timmina l-għan u l-iskop tar-Regolament, il-
Kummissjoni għandha, għalhekk, tikkonsidra b’mod partikolari l-pożizzjoni speċjali ta’ dawn 
l-intrapriżi u,għaldaqstant, toffri wkoll alternattivi simplifikati iżda daqstant validi.

Emenda 78
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Is-settur tal-injam huwa ta' 
importanza ewlenija għall-ekonomija tal-
Komunità. L-organizzazzjonijiet tal-
operaturi huma elementi importanti tas-
settur billi jirrappreżentaw l-interessi ta' 
dan tal-aħħar fuq skala kbira u 
jinteraġġixxu ma' medda wiesgħa ta' 
partijiet interessati. L-organizzazzjonijiet 
għandhom ukoll l-għarfien u l-kapaċità li 

(16) Biex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament u jsir kontribut 
għall-iżvilupp ta’ prassi tajba huwa xieraq 
li jkun hemm għarfien ta’
organizzazzjonijiet li żviluppaw rekwiżiti 
adattati u effettivi għat-twettiq tas-sistemi 
tad-diliġenza meħtieġa. Lista ta’
organizzazzjonijiet magħrufa bħal dawn se 
tiġi ppubblikata.
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janalizzaw il-leġiżlazzjoni rilevanti u 
jiffaċilitaw il-konformità tal-membri 
sakemmm ma jużawx din il-kompetenza 
bil-ħsieb li jiddominaw fuq is-suq. Biex 
tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament u jsir kontribut għall-iżvilupp 
ta' prassi tajba huwa xieraq li jkun hemm 
għarfien ta' organizzazzjonijiet li 
żviluppaw rekwiżiti għat-twettiq tas-
sistemi tad-diliġenza meħtieġa. Lista ta' 
organizzazzjonijiet magħrufa bħal dawn se 
tiġi ppubblikata u se tippermetti l-għarfien 
tal-organizzazzjonijiet li jissorveljaw
inklużi fiha mill-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-simplifikazzjoni (l-ewwel parti). L-isforzi tal-organizzazzjonijiet li ħadu l-miżuri kollha biex 
jiżguraw l-effikaċja u l-kredibiltà tas-sistema tad-diliġenza meħtieġa għandhom jiġu 
rikonoxxuti.

Emenda 79
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Is-settur tal-injam huwa ta' 
importanza ewlenija għall-ekonomija tal-
Komunità. L-organizzazzjonijiet tal-
operaturi huma elementi importanti tas-
settur billi jirrappreżentaw l-interessi ta' 
dan tal-aħħar fuq skala kbira u 
jinteraġġixxu ma' medda wiesgħa ta' 
partijiet interessati. L-organizzazzjonijiet 
għandhom ukoll l-għarfien u l-kapaċità li 
janalizzaw il-leġiżlazzjoni rilevanti u 
jiffaċilitaw il-konformità tal-membri 
sakemmm ma jużawx din il-kompetenza 
bil-ħsieb li jiddominaw fuq is-suq. Biex 
tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ta' dan ir-

(16) Biex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament u jsir kontribut 
għall-iżvilupp ta’ prassi tajba huwa xieraq 
li jkun hemm għarfien ta’
organizzazzjonijiet li żviluppaw rekwiżiti 
għat-twettiq tas-sistemi tad-diliġenza 
meħtieġa. Lista ta’ organizzazzjonijiet bħal 
dawn se tiġi ppubblikata.
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Regolament u jsir kontribut għall-iżvilupp 
ta' prassi tajba huwa xieraq li jkun hemm 
għarfien ta' organizzazzjonijiet li 
żviluppaw rekwiżiti għat-twettiq tas-
sistemi tad-diliġenza meħtieġa. Lista ta' 
organizzazzjonijiet magħrufa bħal dawn se 
tiġi ppubblikata u se tippermetti l-għarfien 
tal-organizzazzjonijiet li jissorveljaw
inklużi fiha mill-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Jekk ir-rekwiżiti ta’ dan ir-regolament u dawk ta’ prassi tajba jridu jintlaħqu b’mod 
kredibbli, NGOs relevanti mhux kummerċjali (organizzazzjonijiet ambjentali u ta’ drittijiet 
tal-bniedem) għandhom ikunu involuti fl-organizzazzjonijiet li jissorveljaw imsemmija hawn 
fuq.

Emenda 80
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Is-settur tal-injam huwa ta' importanza 
ewlenija għall-ekonomija tal-Komunità. L-
organizzazzjonijiet tal-operaturi huma 
elementi importanti tas-settur billi 
jirrappreżentaw l-interessi ta' dan tal-aħħar 
fuq skala kbira u jinteraġġixxu ma' medda 
wiesgħa ta' partijiet interessati. L-
organizzazzjonijiet għandhom ukoll l-
għarfien u l-kapaċità li janalizzaw il-
leġiżlazzjoni rilevanti u jiffaċilitaw il-
konformità tal-membri sakemmm ma 
jużawx din il-kompetenza bil-ħsieb li 
jiddominaw fuq is-suq. Biex tiġi ffaċilitata 
l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament u 
jsir kontribut għall-iżvilupp ta' prassi tajba 
huwa xieraq li jkun hemm għarfien ta' 
organizzazzjonijiet li żviluppaw rekwiżiti 
għat-twettiq tas-sistemi tad-diliġenza 

(16)  Is-settur tal-injam huwa ta’
importanza ewlenija għall-ekonomija tal-
Komunità. L-organizzazzjonijiet tal-
operaturi huma elementi importanti tas-
settur billi jirrappreżentaw l-interessi ta’
dan tal-aħħar fuq skala kbira u jinteraġixxu
ma’ medda wiesgħa ta’ partijiet interessati. 
L-organizzazzjonijiet għandhom ukoll l-
għarfien u l-kapaċità li janalizzaw il-
leġiżlazzjoni rilevanti u jiffaċilitaw il-
konformità tal-membri sakemmm ma 
jużawx din il-kompetenza bil-ħsieb li 
jiddominaw fuq is-suq. Biex tiġi ffaċilitata 
l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u 
jsir kontribut għall-iżvilupp ta’ prassi tajba 
huwa xieraq li jkun hemm għarfien ta’
organizzazzjonijiet li żviluppaw rekwiżiti 
għat-twettiq tas-sistemi tad-diliġenza 
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meħtieġa. Lista ta' organizzazzjonijiet 
magħrufa bħal dawn se tiġi ppubblikata u 
se tippermetti l-għarfien tal-
organizzazzjonijiet li jissorveljaw inklużi 
fiha mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri.

meħtieġa. Dawn l-organizzazzjonijijet 
jistgħu jkunu organizzazzjonijiet ta’ 
operaturi ekonomiċi, billi għandhom l-
esperjenza u l-kapaċità biex janalizzaw il-
leġiżlazzjoni relevanti u jiffaċilitaw il-
konformità mal-membri tagħhom. Lista 
ta’ organizzazzjonijiet magħrufa bħal dawn 
se tiġi ppubblikata u se tippermetti l-
għarfien tal-organizzazzjonijiet li 
jissorveljaw inklużi fiha mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjonijijet tal-operaturi ekonomiċi stabbilew l-għarfien u l-esperjenza. Huma 
għandhom ikunu awtorizzati biex jagħmlu disponibbli għall-membri tagħhom sistemi tad-
diliġenza meħtieġa.

Emenda 81
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Biex tiġi ffaċilitata l-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u 
biex dan jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ 
prassi tajba, l-Unjoni Ewropea għandha 
tinkoraġġixxi l-organizzazzjonijiet 
imsemmija hawn fuq biex jikkoperaw 
mal-organizzazzjonijiet tal-ambjent u 
organizzazzjonijiet għad-drittijiet tal-
bniedem biex jappoġġjaw sistemi ta’ 
diliġenza u l-monitoraġġ tagħhom.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Jekk ir-rekwiżiti ta’ dan ir-regolament u dawk ta’ prassi tajba jridu jintlaħqu b’mod 
kredibbli, NGOs relevanti mhux kummerċjali (organizzazzjonijiet ambjentali u ta’ drittijiet 
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tal-bniedem) għandhom ikunu involuti fl-organizzazzjonijiet li jissorveljaw imsemmija hawn 
fuq.

Emenda 82
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jaraw li l-operaturi jissodisfaw l-obbligi 
stabbiliti f'dan ir-Regolament. Għal dan il-
għan l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu kontrolli uffiċjali u jeħtieġu mill-
operaturi li jieħdu miżuri ta' korrezzjoni 
fejn meħtieġ. 

(17) L-ispetturi tal-UE u l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri għandhom 
jaraw li l-operaturi jissodisfaw l-obbligi 
stabbiliti f’dan ir-Regolament. Għal dan il-
għan l-ispetturi tal-UE u l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri għandhom 
iwettqu kontrolli uffiċjali, inlużi verifiki 
fuq il-post u jeħtieġu mill-operaturi li 
jieħdu miżuri ta’ korrezzjoni fejn meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispetturi tal-UE se jgħinu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jiżguraw l-
akkuratezza u l-armonizzazzjoni fl-infurzar tar-regolament.

Emenda 83
Urszula Krupa

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jaraw li l-operaturi jissodisfaw l-obbligi 
stabbiliti f'dan ir-Regolament. Għal dan il-
għan l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu kontrolli uffiċjali u jeħtieġu mill-
operaturi li jieħdu miżuri ta' korrezzjoni 
fejn meħtieġ.

(17) L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jaraw li l-operaturi jissodisfaw l-obbligi 
stabbiliti f’dan ir-Regolament. Għal dan il-
għan l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu kontrolli uffiċjali inklużi kontrolli 
doganali, u jeħtieġu mill-operaturi li jieħdu 
miżuri ta’ korrezzjoni fejn meħtieġ.

Or. pl

Adlib Express Watermark



PE418.388 30/110 AM\764461MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

In-natura transnazzjonali tal-problema għandha tkun enfasizzata. Għandhom jittieħdu passi 
minn issa biex jiżguraw li l-injam maqtugħ b’mod illegali ma jistax jiddaħħal fis-swieq interni 
tal-Unjoni.

Emenda 84
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iżommu dokumentazzjoni tal-kontrolli u 
jqegħduha fil-qosor għad-disponibilità tal-
pubbliku skont id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Jannar 
2003 dwar l-aċċess tal-pubbliku għal 
informazzjoni ambjentali.

(18) L-ispetturi tal-UE u awtoritajiet 
kompetenti għandhom iżommu 
dokumentazzjoni tal-kontrolli u jqegħduha 
fil-qosor għad-disponibiltà tal-pubbliku 
skont id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Jannar 
2003 dwar l-aċċess tal-pubbliku għal 
informazzjoni ambjentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispetturi tal-UE se jgħinu l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jiżguraw l-akkuratezza 
u l-armonizzazzjoni fl-infurzar tar-regolament. 

Emenda 85
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Minħabba n-natura internazzjonali tal-
qtugħ illegali u l-kummerċ marbut miegħu, 
l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jikkoperaw bejniethom u mal-awtoritajiet 
amministrattivi ta' pajjiżi terzi u/jew mal-
Kummissjoni.

(19) Minħabba n-natura internazzjonali tal-
qtugħ illegali u l-kummerċ marbut miegħu, 
l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jikkoperaw bejniethom u ma’
organizzazzjonijijet ambjentali, 
organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-
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bniedem u mal-awtoritajiet amministrattivi 
ta’ pajjiżi terzi u/jew mal-Kummissjoni.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Jekk ir-rekwiżiti ta’ dan ir-regolament u dawk ta’ prassi tajba jridu jintlaħqu b’mod 
kredibbli, NGOs relevanti mhux kummerċjali (organizzazzjonijiet ambjentali u ta’ drittijiet 
tal-bniedemi) għandhom ikunu involuti fl-organizzazzjonijiet li jissorveljaw imsemmija hawn 
fuq; barra minn hekk, hemm aktar partijiet interessati milli sempliċiment operaturi.

Emenda 86
Urszula Krupa

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Minħabba n-natura internazzjonali tal-
qtugħ illegali u l-kummerċ marbut miegħu, 
l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jikkoperaw bejniethom u mal-awtoritajiet 
amministrattivi ta' pajjiżi terzi u/jew mal-
Kummissjoni.

(19) Minħabba n-natura internazzjonali tal-
qtugħ illegali u l-kummerċ u d-
distribuzzjoni marbuta miegħu, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jikkoperaw bejniethom u mal-awtoritajiet 
amministrattivi ta’ pajjiżi terzi u/jew mal-
Kummissjoni.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Barra mill-qtugħ illegali tal-injam u l-kummerċ assoċjat miegħu, għandha wkoll tissemma d-
distribuzzjoni bħala konnessjoni importanti bejn il-qtugħ u l-bejgħ illegali tal-injam.

Emenda 87
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex l-operaturi u l-awtoritajiet mħassar
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kompetenti jkunu jistgħu jħejju lilhom 
infushom biex jilħqu r-rekwiżiti ta' dan ir-
Regolament, dan ir-Regolament għandu 
japplika sentejn wara d-dħul fis-seħħ 
tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni biex jiġi rregolat il-qtugħ illegali ilha diskussa għal ħafna snin. Hemm urġenza 
biex il-leġiżlazzjoni tidħol fis-seħħ malajr kemm jista’ jkun, biex ma jkunx hemm aktar 
dewmien għall-protezzjoni li hija meħtieġa b’mod urġenti għall-foresti li huma mhedda. 

Emenda 88
Lena Ek

Proposta għal regolament
Premessa 23 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) L-iżvilupp fil-forestrija sostenibbli 
huwa proċess ma jaqta’ xejn u dan ir-
Regolament għandu għalhekk, jiġi 
evalwat, aġġornat u emendat fuq bażi 
regolari skont ir-riżultati ta’ riċerka 
ġdida. Il-Kummissjoni għandha għalhekk 
tanalizza b’mod regolari l-aħħar riċerka 
disponibbli u tiżviluppa u tippreżenta l-
konklużjonijiet tal-analiżi tagħha u 
tipproponi emendi f’rapport lill-
Parlament Ewropew.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Jekk dan ir-Regolament ser jibqa’ effettiv u jkompli jkun konsistenti mal-forestrija sostenibbli, 
għandu jkun evalwat u aġġornat fuq bażi kontinwa.
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Emenda 89
Lena Ek

Proposta għal regolament
Premessa 23 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23b) Biex jenfasizza tħaddim tajjeb ta’ 
suq intern fil-prodotti forestali, il-
Kummissjoni għandha tanalizza l-impatt 
ta’ dan ir-Regolament fuq bażi kontinwa. 
Għandha tittieħed nota b’mod partikolari 
tal-implikazzjonijiet tar-Regolament ta’ 
impriżi żgħar u medji li joperaw fis-suq 
intern tal-Komunità. Il-Kummissjoni 
għandha għaldaqstant, u fuq bażi 
regolari, twettaq studju u analiżi tal-
impatt tal-effetti tar-Regolament fuq is-
suq intern, b’referenza partikolari għall-
impriżi żgħar u medji. Il-Kummissjoni 
għandha sussegwentement tippreżenta 
rapport tal-analiżi, il-konklużjonijiet u l-
miżuri proposti lill-Parlament Ewropew.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Jekk dan ir-Regolament ser jibqa’ effettiv u jkompli jkun konsistenti mal-forestrija sostenibbli, 
għandu jkun evalwat u aġġornat fuq bażi kontinwa.

Emenda 90
Urszula Krupa

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Minħabba li l-għan ta' dan ir-
Regolament, jiġifieri li l-qafas ta' politika 
attwali jiġi kkomplementat u mirfud u 
jingħata appoġġ għall-ġlieda kontra l-qtugħ 
illegali u l-kummerċ marbut miegħu, ma 
jistax jintlaħaq biżżejjed mill-Istati Membri 

(24) Minħabba li l-għan ta’ dan ir-
Regolament, jiġifieri li l-qafas ta’ politika 
attwali jiġi kkomplementat u mirfud u 
jingħata appoġġ għall-ġlieda kontra l-qtugħ 
illegali u l-kummerċ u d-distribuzzjoni 
marbuta miegħu, ma jistax jintlaħaq 
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u jista' għaldaqstant, minħabba l-iskala 
tiegħu jintlaħaq aħjar fil-livell 
Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta 
miżuri, skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà 
kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skont 
il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif imniżżel 
f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ 
biex jinkisbu dawn l-għanijiet,

biżżejjed mill-Istati Membri u jista’
għaldaqstant, minħabba l-iskala tiegħu 
jintlaħaq aħjar fil-livell Komunitarju, il-
Komunità tista’ tadotta miżuri, skont il-
prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat. Skont il-prinċipju ta’
proporzjonalità, kif imniżżel f’dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ biex 
jinkisbu dawn l-għanijiet,

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Barra mill-qtugħ illegali tal-injam u l-kummerċ assoċjat miegħu, għandha wkoll tissemma d-
distribuzzjoni bħala konnessjoni importanti bejn il-qtugħ u l-bejgħ illegali tal-injam.

Emenda 91
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 1, title

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Suġġett Suġġett u objettiv

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Dan ir-regolament ma jistax jiġi kkunsidrat waħdu; għandu wkoll l-għan li jipproteġi l-foresti 
qodma,il-bijodiversità, l-ambjent u l-kummerċ ġust u l-ġlieda kontra l-bidla fil-klima. 
F’diversi direttivi tagħha l-UE kkommettiet ruħha biex tħares id-drittijiet umani, il-
protezzjoni tal-wirt kulturali, l-iżvilupp reġjonali sostenibbli, l-iżvilupp rurali sostenibbli u l-
ġlieda kontra l-faqar u l-problemi tat-tielet dinja. Dan għalhekk għandu jiġi rifless fil-
leġiżlazzjoni u jsir espliċitu.

Adlib Express Watermark



AM\764461MT.doc 35/110 PE418.388

MT

Emenda 92
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Suġġett Suġġett u għanijiet
Dan ir-Regolament jistipula l-obbligi tal-
operaturi li jqiegħdu l-injam u l-prodotti 
tal-injam fuq is-suq.

Dan ir-Regolament jistipula l-obbligi tal-
operaturi li jqiegħdu u jagħmlu disponibbli
l-injam u l-prodotti tal-injam fuq is-suq.
L-operaturi għandhom jiżguraw li 
jitqiegħed fis-suq biss injam u prodotti tal-
injam maqtugħ b’mod legali.
L-operaturi li jqiegħdu injam u prodotti 
tal-injam fuq is-suq għandhom jużaw is-
sistema tad-diliġenza meħtieġa.
Fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, l-Istati Membri għandhom 
iqisu bħala ksur it-tqegħid u d-
disponibilità fis-suq ta’ injam u prodotti 
tal-injam maħsuda, meħuda, mibjugħa, 
imparta jew ipposseduti f’kontravenzjoni 
tal-leġiżlazzjoni applikabbli, jekk ikun 
attentat jew sar bi skop, bi traskuraġni jew 
riżultat ta’ traskuraġni serja.
Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
huma mmirati biex:
a) jappoġġjaw u jistimulaw l-
implimentazzjoni tal-ġestjoni sostenibbli 
tal-foresti u joħolqu deterrenti għall-ħsad 
illegali tal-injam u prodotti tal-injam;
b) jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
ta’ leġiżlazzjoni applikabbli, standards 
internazzjonali eżistenti u ppjanati, u 
impenji internazzjonali, prinċipji u 
rakkomandazzjonijiet inklużi dawk 
rigward il-mitigazzjoni dwar il-bidla fil-
klima, it-tnaqqis fit-telf tal-bijodiversità, l-
eliminazzjoni tal-faqar, it-tnaqqis tad-
deżertifikazzjoni u l-ħarsien u l-
promozzjoni tad-drittijiet tal-popli tal-post, 
komunitajiet lokali u dipendenti fuq il-
foresti.

Adlib Express Watermark



PE418.388 36/110 AM\764461MT.doc

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iżżid it-test li hemm fl-Att Lacey tal-Istati Uniti imġedded. Tgħid ukoll li d-dispożizzjonijiet 
tar-Regolament għandhom jimmiraw biex jappoġġjaw l-implimentazzjoni ta’ ġestjoni 
sostenibbli tal-foresti u jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni ta’ leġiżlazzjoni applikabbli u 
l-prinċipji li jikkonċernaw il-mitigazzjoni dwar il-bidla fil-klima, il-bijodiversità, il-faqar, id-
deżertifikazzjoni u d-drittijiet tal-popli indiġeni. 

Emenda 93
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-obbligi 
tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u 
prodotti tal-injam.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-obbligi 
tal-operaturi li jqiegħdu jew jagħmlu 
disponibbli fis-suq injam u prodotti tal-
injam. 
L-operaturi għandhom jiżguraw li 
jitqiegħed fis-suq biss injam u prodotti tal-
injam maqtugħ b’mod legali.
L-operaturi li jqiegħdu injam u prodotti 
tal-injam fuq is-suq għandhom jużaw is-
sistema tad-diliġenza meħtieġa.
2. Dan ir-Regolament jistabbilixxi dawn 
il-prinċipji li ġejjin:
(a) li tittieħed azzjoni preventiva;
(b) li l-miżuri f’dan-ir-Regolament 
għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
sostenibbli
(c) li l-injam ikun maqtugħ b’mod legali;
(d) li l-operaturi kollha fil-katina ta’ 
forniment jaqsmu r-responsabiltà biex 
jeliminaw ir-riskju li prodott partikolari 
jkun magħmul minn injam maqtugħ 
b’mod illegali skont id-dispożizzjoni tal-
Artikolu 2;
3. L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li 
jwaqqaf il-kummerċ tal-injam maqtugħ 
b’mod illegali u ta’ prodotti magħmula 
minn dan l-injam fl-UE u li 
jikkontribwixxi għat-twaqqif tad-
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deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-
foresti u emissjonijiet relatati mal-
karbonju u t-telf tal-bijodiversità globali 
filwaqt li jippromwovi tkabbir ekonomiku 
sostenibbli, żvilupp uman sostenibbli u r-
rispett għall-popli tal-post u persuni 
lokali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tar-Regolament jeħtieġ definizzjoni usa’ skont l-Artikolu 1, f’konformita mal-impenji 
tal-UE biex taffronta l-qtugh illegali tas-siġar u li tikkontribwixxi għall-għan usa’ tal-ġestjoni 
sostenibbli tal-foresti.

.

Emenda 94
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-obbligi 
tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u 
prodotti tal-injam. 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-obbligi 
tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u 
prodotti tal-injam Bil-għan li jipproteġi u 
jikkonserva l-foresti prinċipali u msaġar, 
bl-għan aħħari jkun il-preservazzjoni tal-
bijodiversità u l-ekosistemi, il-protezzjoni 
tal-klima u l-ħarsien ta’ popli indiġeni u 
komunitajiet dipendenti fuq il-foresti u s-
salvagwardja tad-drittijiet tagħhom.
L-operaturi għandhom jiżguraw li 
jitqiegħed fis-suq biss injam u prodotti tal-
injam maqtugħ b’mod legali.
L-operaturi li jqiegħdu injam u prodotti 
tal-injam fuq is-suq għandhom jużaw is-
sistema tad-diliġenza meħtieġa.
Il-fornitur u l-konsumatur tal-injam u l-
prodotti tal-injam għandhom it-tnejn 
ikunu responsabbli biex jiżguraw li l-
prodotti offruti jew mixtrija minnhom 
jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati f’dan ir-
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regolament.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Dan ir-regolament ma jistax jiġi kkunsidrat waħdu; għandu wkoll l-għan li jipproteġi l-foresti 
qodma, il-bijodiversità, l-ambjent u l-kummerċ ġust u l-ġlieda kontra l-bidla fil-klima. 
F’diversi direttivi tagħha l-UE kkommettiet ruħha biex tħares id-drittijiet umani, il-
protezzjoni tal-wirt kulturali, l-iżvilupp reġjonali sostenibbli, l-iżvilupp rurali sostenibbli u l-
ġlieda kontra l-faqar u l-problemi tat-tielet dinja. Dan għalhekk għandu jiġi rifless fil-
leġiżlazzjoni u jsir espliċitu.

Emenda 95
Riitta Myller, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-obbligi 
tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u 
prodotti tal-injam.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-obbligi 
tal-operaturi li jqiegħdu jew jagħmlu 
disponibbli fis-suq injam u prodotti tal-
injam.
2. Dan ir-Regolament jistabbilixxi dawn 
il-prinċipji li ġejjin:
(a) li tittieħed azzjoni preventiva;
(b) li l-miżuri f’dan-ir-Regolament 
għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp
sostenibbli
(c) li l-injam ikun maqtugħ b’mod legali;
(d) li l-operaturi kollha fil-katina ta’ 
forniment jaqsmu r-responsabiltà biex 
jeliminaw ir-riskju li prodott partikolari 
jkun magħmul minn injam maqtugħ 
b’mod illegali skont id-dispożizzjoni tal-
Artikolu 2;

Or. en
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Emenda 96
Samuli Pohjamo

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-obbligi 
tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u 
prodotti tal-injam.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-obbligi 
tal-operaturi li jixtru fis-suq injam u 
prodotti tal-injam. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ir-regolament ikun aktar effiċjenti u aktar ekonomikament effikaċi huwa ssuġġerit li l-
obbligu tad-diliġenza meħtieġa jingħata lill-operatur li jixtri l-injam u l-prodotti tal-injam l-
ewwel. Bidla f’din id-definizzjoni tnaqqas l-għadd ta’ operaturi li jkollhom jistabbilixxu 
sistema ta’ diliġenza meħtieġa minn madwar 16-il miljun sid tal-foresti għal madwar 50.000 
xerrej skont l-estimi. Ix-xerrejja  qed joperaw fis-swieq fuq bażi regolari u l-biċċa l-kbira 
tagħhom diġà għandhom stabbiliti sistemi li jistgħu jipprovdu d-diliġenza meħtieġa.

Emenda 97
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) 'injam u prodotti tal-injam' tfisser l-
injam u l-prodotti tal-injam stabbiliti fl-
Anness għajr għal injam jew prodotti tal-
injam li huma soġġetti għall-kriterji 
obbligatorji ta' sostenibilità stabbiliti bid-
Direttiva (KE) Nru XX/XX;

a) 'injam u prodotti tal-injam' tfisser l-
injam u l-prodotti tal-injam stabbiliti fl-
Anness; 

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-esklużjoni tal-prodotti li m’għandhomx jikkonformaw mal-kondizzjonijijet tal-legalità u/jew 
sostenibiltà mhuwiex ġust u jimmina l-għan ta’ din id-direttiva. 
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Emenda 98
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) 'injam u prodotti tal-injam' tfisser l-
injam u l-prodotti tal-injam stabbiliti fl-
Anness għajr għal injam jew prodotti tal-
injam li huma soġġetti għall-kriterji 
obbligatorji ta' sostenibilità stabbiliti bid-
Direttiva (KE) Nru XX/XX;

a) 'injam u prodotti tal-injam' tfisser l-
injam u l-prodotti tal-injam stabbiliti fl-
Anness; 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-esklużjoni tal-prodotti li m’għandhomx jikkonformaw mal-kondizzjonijijet tal-legalità u/jew 
sostenibiltà mhuwiex ġust u jimmina l-għan ta’ din id-direttiva.

Emenda 99
Samuli Pohjamo

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) 'injam u prodotti tal-injam' tfisser l-
injam u l-prodotti tal-injam stabbiliti fl-
Anness għajr għal injam jew prodotti tal-
injam li huma soġġetti għall-kriterji 
obbligatorji ta' sostenibilità stabbiliti bid-
Direttiva (KE) Nru XX/XX;

a) 'injam u prodotti tal-injam' tfisser l-
injam u l-prodotti tal-injam stabbiliti fl-
Anness;

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għandu jkun hemm l-ebda esklużjoni minn dan ir-regolament ta’ prodotti koperti minn 
regolamenti oħra billi dan joħloq mezzi kif jaħarbu minnu u inċertezza fost l-operaturi.
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Emenda 100
Riitta Myller, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) 'injam u prodotti tal-injam' tfisser l-
injam u l-prodotti tal-injam stabbiliti fl-
Anness għajr għal injam jew prodotti tal-
injam li huma soġġetti għall-kriterji 
obbligatorji ta' sostenibilità stabbiliti bid-
Direttiva (KE) Nru XX/XX;

a) 'injam u prodotti tal-injam' tfisser l-
injam u l-prodotti tal-injam stabbiliti fl-
Anness mingħajr eċċezzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-regolament għandu jkopri l-prodotti kollha li jistgħu jkollhom injam minn sorsi 
illegali.

Emenda 101
Samuli Pohjamo

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) "jqiegħdu fis-suq" tfisser kwalunkwe
provvista ta' njam u prodotti tal-injam 
għall-ewwel darba fis-suq Komunitarju 
għad-distribuzzjoni jew l-użu waqt attività 
kummerċjali, kemm jekk bi ħlas lura jew 
mingħajr ħlas;

b) "xiri" tfisser kwalunkwe xiri ta’ njam u 
prodotti tal-injam għall-ewwel darba fis-
suq Komunitarju bil-għan li jinbiegħ, jiġi 
pproċessat jew użat waqt attività 
kummerċjali, kemm jekk bi ħlas lura jew 
mingħajr ħlas;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ir-regolament ikun aktar effiċjenti u aktar ekonomikament effikaċi huwa ssuġġerit li l-
obbligu tad-diliġenza meħtieġa jingħata lill-operatur li jixtri l-injam u l-prodotti tal-injam l-
ewwel. Dan għandu jnaqqas l-għadd ta’ operaturi li jkollhom jistabbilixxu sistema ta’ 
diliġenza meħtieġa minn madwar 16-il miljun sid tal-foresti għal madwar 50.000 xerrej.

Adlib Express Watermark



PE418.388 42/110 AM\764461MT.doc

MT

Emenda 102
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) "jqiegħdu fis-suq" tfisser kwalunkwe 
provvista ta' injam u prodotti tal-injam 
għall-ewwel darba fis-suq Komunitarju 
għad-distribuzzjoni jew l-użu waqt attività 
kummerċjali, kemm jekk bi ħlas lura jew 
mingħajr ħlas;

b) "jqiegħdu fis-suq" tfisser kwalunkwe 
provvista ta’ njam u prodotti tal-injam 
għall-ewwel darba fis-suq Komunitarju 
għad-distribuzzjoni jew l-użu waqt attività 
kummerċjali, kemm jekk bi ħlas lura jew 
mingħajr ħlas; l-ipproċessar sussegwenti u 
d-distribuzzjoni tal-injam ma 
jikkostitwixxix ‘jqiegħdu fis-suq’;

Or. en

Ġustifikazzjoni

La darba l-injam jitqiegħed fis-suq, flimkien ma’ biżżejjed assigurazzjonijiet li r-riskju ta’
qtugħ illegali jonqos kemm jista jkun, ma jkunx hemm ħtieġa ta’ aktar assigurazzjonijiet aktar 
‘l isfel fis-settur.

Emenda 103
Samuli Pohjamo

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 'operatur' tfisser kull persuna naturali 
jew legali li tqiegħed fis-suq injam jew 
prodotti tal-injam;

(c) 'operatur' tfisser kull persuna naturali 
jew legali li tixtri fis-suq injam jew 
prodotti tal-injam;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ir-regolament ikun aktar effiċjenti u aktar ekonomikament effikaċi huwa ssuġġerit li l-
obbligu tad-diliġenza meħtieġa jingħata lill-operatur li jixtri l-injam u l-prodotti tal-injam l-
ewwel. Dan għandu jnaqqas l-għadd ta’ operaturi li jkollhom jistabbilixxu sistema ta’ 
diliġenza meħtieġa minn madwar 16-il miljun sid tal-foresti għal madwar 50.000 xerrej.

Adlib Express Watermark



AM\764461MT.doc 43/110 PE418.388

MT

Emenda 104
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) 'maħsud b’mod legali' tfisser maħsud 
skont il-leġiżlazzjoni applikabbli fil-pajjiż 
ta' ħsad;

d) 'maqtugħ b’mod legali' tfisser maqtugħ 
skont il-leġiżlazzjoni applikabbli fil-pajjiż 
fejn jinqata’, sakemm il-pajjiż fil-
leġiżlazzjoni tiegħu dwar il-qtugħ u l-
kummerċ tal-injam u prodotti tal-injam, 
jirregola wkoll b’mod sostenibbli l-
konservazzjoni u l-ġestjoni tal-foresti, 
jipproteġi popli indiġeni, u komunitajiet 
lokali dipendenti fuq il-foresti, jipproteġi 
l-ħabitat tagħhom u jissalvagwarda d-
drittijiet tagħhom;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Leġiżlazzjoni inadegwata dwar il-qtugħ f’pajjiżi li jipproduċu m’għandhiex twassal biex l-
injam u prodotti tal-injam ġejjin minn qtugħ irresponsabbli fis-suq tal-UE u/jew tippermetti li 
dawk il-pajjiżi jidħlu f’kompetizzjoni mhux ġusta mal-pajjiżi li jipproduċu l-injam li ma 
jikkonformawx mal-istandards soċjali u ambjentali.

Emenda 105
Riitta Myller

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) “riskju” tfisser il-probabiltà li jseħħ 
avveniment rigward l-injam, jew injam fi 
prodotti importati fi jew esportati mit-
territorju tal-Komunità, li jwaqqaf l-
applikazzjoni tajba ta’ dan ir-Regolament.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-proposta, kif inhi, ma tagħtix definizzjoni ta’ x’jikkostitwixxi riskju li jkun jeħtieġ stima tar-
riskju. Jekk riskju ma jkunx jista’ jkun determinat b’mod ċar, implimentazzjoni tajba ta’ dan 
ir-regolament issir diffiċli.

Emenda 106
Riitta Myller, Anders Wijkman

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt d b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) "riskju għoli" tfisser sitwazzjoni fejn 
hemm bżonn obbligi akbar ta’ diliġenza 
meħtieġa minħabba l-fatturi ta’ riskju 
għoli li ġejjin:
1) il-prodott tal-injam
2) is-sors tal-injam: riskju għoli huwa 
kkunsidrat, fejn hemm informazzjoni 
konsistenti u affidabbli rigward fallimenti 
sinifikanti fil-ġestjoni tal-foresti fil-pajjiż 
rispettiv tal-oriġini li jippermetti l-
esportazzjoni ta’ injam illegali minn 
pajjiż,
3) il-kumplessità tal-katina ta’ forniment 
ta’ prodott: riskju ogħla ta’ kontenut 
illegali fi prodott huwa kkunsidrat meta l-
katina tal-forniment tkun aktar 
kumplessa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu jagħmel distinzjoni bejn riskju għoli u riskju baxx biex jiżgura li ebda 
piż bla bżonn ma jingħata lill-operaturi li qed jużaw l-injam fejn il-probabiltà li dan ikun 
illegali tkun baxxa. Id-definizzjoni ta’ “riskju għoli” għandu jgħin lill-operaturi u lill-
awtoritajiet jidentifikaw ċerti pajjiżi jew fornituri li jkunu ta’ riskju għoli partikolari, li 
jissupplixxu injam illegali.
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Emenda 107
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) 'ġestjoni tar-riskju' tfisser sett ta' miżuri 
u proċeduri mwettqa mill-operaturi biex 
jonqos kemm jista' jkun ir-riskju li 
jitqiegħed fis-suq injam u prodotti tal-
injam maħsud b’mod illegali;

(e) 'ġestjoni tar-riskju' tfisser l-
identifikazzjoni sistematika tar-riskju u l-
implimentazzjoni tal-miżuri kollha 
meħtieġa biex jillimitaw l-espożizzjoni 
għar-riskji. Dan jinkludi attivitajiet bħall-
ġbir ta’ dejta u informazzjoni, l-analiżi u 
l-istima tar-riskji, il-preskrizzjoni u t-teħid 
ta’ azzjoni, u sorveljanza u reviżjoni 
regolari tal-proċess u l-eżitu tiegħu, 
ibbażat fuq sorsi jew strateġiji 
internazzjonali, Komunitarji jew 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 li jistabbilixxi sistema tal-Komunita biex 
jipprevjeni, jiskuraġġixxi u jelimina s-sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat 
jistabbilixxi qafas ta’ mmaniġġjar tar-riskju aktar ċar, li jipprovdi gwida lill-operaturi tal-
miżuri li jistgħu jittieħdu biex jimminimizzaw ir-riskju li jqiegħdu jew jagħmlu disponibbli 
injam illegali fil-katina ta’ forniment.

Emenda 108
Riitta Myller, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) 'ġestjoni tar-riskju' tfisser sett ta' miżuri 
u proċeduri mwettqa mill-operaturi biex 
jonqos kemm jista' jkun ir-riskju li 
jitqiegħed fis-suq injam u prodotti tal-
injam maħsud b’mod illegali;

(e) 'ġestjoni tar-riskju' tfisser l-
identifikazzjoni sistematika tar-riskju u l-
implimentazzjoni tal-miżuri kollha 
meħtieġa biex jillimitaw l-espożizzjoni 
għar-riskji. Dan jinkludi attivitajiet bħall-
ġbir ta’ dejta u informazzjoni, l-analiżi u 
l-istima tar-riskji, il-preskrizzjoni u t-teħid 
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ta’ azzjoni, u sorveljanza u reviżjoni 
regolari tal-proċess u l-eżitu tiegħu, 
ibbażat fuq sorsi jew strateġiji 
internazzjonali, Komunitarji jew 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ ġestjoni tar-riskju pprovduta f’din il-proposta leġislattiva ma tagħti l-ebda 
indikazzjoni dwar l-attivitajiet illi operatur jista’ jwettaq biex jimminimiżża r-riskju ta’ injam 
illegali fil-katina ta’ forniment. Madankollu biex tkun żgurata ċ-ċarezza għall-operatur fl-
attivitajiet tiegħu u biex jitnaqqaslu l-piż amministrattiv fl-iżvilupp tal-immaniġġjar tar-riskju, 
hemm bżonn ta’ gwida ċara. Definizzjoni bi kliem preċiż tad-definizzjoni ta’ mmaniġjar tar-
riskju fir-Regolament dwar is-Sajd Illegal KE 1005/2008.

Emenda 109
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) 'ġestjoni tar-riskju' tfisser sett ta' miżuri 
u proċeduri mwettqa mill-operaturi biex 
jonqos kemm jista' jkun ir-riskju li 
jitqiegħed fis-suq injam u prodotti tal-
injam maħsud b’mod illegali; 

e) 'ġestjoni tar-riskju' tfisser sett ta’ miżuri 
u proċeduri mwettqa mill-operaturi biex 
jeskludu r-riskju li jitqiegħed fis-suq injam 
u prodotti tal-injam maqtugħ b’mod 
illegali; 

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ dan ir-regolament mhuwiex biss li jonqos kemm jista’ jkun l-injam maqtugħ b’mod 
illegali u b’mod irresponsabbli, iżda biex jeskludih mis-suq. ‘Jonqos kemm jista’ jkun’ hija 
flessibbli wisq u mhux ċara u tista’ tiġi interpretata b’modi diversi.
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Emenda 110
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) 'leġiżlazzjoni applikabbli' tfisser il-
leġiżlazzjoni tal-pajjiż ta' ħsad li jirregola 
l-konservazzjoni u l-ġestjoni ta' foresti u l-
ħsad ta' injam kif ukoll leġiżlazzjoni dwar 
kummerċ fl-injam jew prodotti tal-injam 
marbuta mal-ġestjoni u l-konservazzjoni 
tal-foresti u mal-ħsad tal-injam;

f) 'leġiżlazzjoni applikabbli' tfisser il-
leġiżlazzjoni kemm jekk nazzjonali, 
reġjonali jew internazzjonali, li tirregola l-
konservazzjoni u l-ġestjoni ta’ foresti u l-
qtugħ ta’ njam kif ukoll leġiżlazzjoni dwar 
kummerċ fl-injam, u li għandu x’jaqsam 
mal-preservazzjoni tad-diversità 
bijoloġika, il-ġestjoni ta’ foresti 
sostenibbli, id-drittijiet tal-użu tar-riżorsi 
u t-tnaqqis kemm jista’ jkun ta’ impatti 
ambjentali negattivi; regolamenti marbuta 
mal-kummerċ, iż-żamma tal-proprjetà, il-
ħarsien u d-drittijiet ta’ popli indiġeni 
u/jew il-komunitajiet dipendenti fuq il-
foresti, il-protezzjoni u l-għarfien tal-
ħabitat tagħhom, il-leġiżlazzjoni dwar ix-
xogħol, il-leġiżlazzjoni dwar is-servizzi 
soċjali, it-taxxi, dazji fuq l-importazzjoni u 
l-esportazzjoni, it-trasport u l-
kummerċjalizzazzjoni għandhom ukoll 
jiġu applikati f’konnessjoni ma’ dan;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

M’għandhomx japplikaw biss ir-rekwiżiti tal-pajjiżi li jipproduċu l-injam, iżda wkoll ir-
rekwiżiti tal-pajjiżi importaturi. Barra mill-protezzjoni tal-foresti qodma, imsaġar, il-
bijodiversità, l-ekosistema , l-ambjent u l-kummerċ ġust u l-ġlieda kontra l-bidla fil-klima, 
f’diversi direttivi tagħha l-UE kkommettiet ruħha li tħares id-drittijiet tal-bniedem, il-
protezzjoni tal-wirt kulturali, l-iżvilupp reġjonali sostenibbli, l-iżvilupp rurali sostenibbli u l-
ġlieda kontra l-faqar. Dan għalhekk għandu jiġi rifless fil-leġiżlazzjoni u jsir espliċitu.
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Emenda 111
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) 'leġiżlazzjoni applikabbli' tfisser il-
leġiżlazzjoni tal-pajjiż ta' ħsad li tirregola l-
konservazzjoni u l-ġestjoni ta' foresti u l-
ħsad ta' injam kif ukoll leġiżlazzjoni dwar 
kummerċ fl-injam jew prodotti tal-injam 
marbuta mal-ġestjoni u l-konservazzjoni
tal-foresti u mal-ħsad tal-injam;

f) 'leġiżlazzjoni applikabbli' tfisser il-
leġiżlazzjoni tal-pajjiż fejn jinqata’ li 
tirregola l-konservazzjoni u l-ġestjoni ta’
foresti u l-qtugħ ta’ njam kif ukoll 
leġiżlazzjoni dwar kummerċ fl-injam jew 
prodotti tal-injam marbuta mal-ġestjoni u l-
konservazzjoni tal-foresti u mal-qtugħ tal-
injam;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-attenzjoni trid tkun fuq il-protezzjoni u l-ġestjoni tal-foresti, aktar milli fuq il-
konservazzjoni tagħhom, li tagħti piż mhux proporzjonat lir-rwol tal-foresti bħala ħażna ta’ 
bijodiversità. It-terminu ‘protezzjoni’, barra minn hekk, hija skont il-proċeduri tal-
Kummissjoni b’rabta mal-konferenzi ministerjali dwar il-protezzjoni tal-foresti fl-Ewropa.

Emenda 112
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

h) 'organizzazzjoni li tissorvelja' tfisser 
entità ġuridika jew assoċjazzjoni fuq bażi 
ta' sħubija jew federazzjoni li għandha l-
kapaċità legali li tissorvelja u tiżgura l-
applikazzjoni tas-sistemi ta' diliġenza 
meħtieġa mill-operaturi ċċertifikati bħala li 
qed jagħmlu użu minn dawn is-sistemi.

h) 'organizzazzjoni li tissorvelja' tfisser 
entità ġuridika jew assoċjazzjoni fuq bażi 
ta’ sħubija jew federazzjoni li għandha l-
kapaċità legali li tissorvelja u tiżgura l-
applikazzjoni tas-sistemi ta’ diliġenza 
meħtieġa mill-operaturi ċċertifikati bħala li 
qed jagħmlu użu minn dawn is-sistemi.
L-organizzazzjoni ta’ sorveljanza jeħtieġ li 
jkollha l-esperjenza meħtieġa u tkun 
indipendenti.
Jeħtieġ li jkun possibbli tissorvelja l-
amministrazzjoni tal-organizzazzjoni u l-
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attivitajiet tagħha f’dan il-qasam.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Transparantie.

Emenda 113
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) 'organizzazzjoni li tissorvelja' tfisser 
entità ġuridika jew assoċjazzjoni fuq bażi 
ta' sħubija jew federazzjoni li għandha l-
kapaċità legali li tissorvelja u tiżgura l-
applikazzjoni tas-sistemi ta' diliġenza 
meħtieġa mill-operaturi ċċertifikati bħala li 
qed jagħmlu użu minn dawn is-sistemi.

(h) 'organizzazzjoni li tissorvelja' tfisser 
entità ġuridika jew assoċjazzjoni fuq bażi 
ta’ sħubija li għandha l-ħila meħtieġa, li 
wriet indipendenza legali u finanzjarja 
mill-operaturi li tiċċertifika, u għandha l-
kapaċità legali li tissorvelja u tiżgura l-
applikazzjoni tas-sistemi ta’ diliġenza 
meħtieġa mill-operaturi ċċertifikati bħala li 
qed jagħmlu użu minn dawn is-sistemi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Organiżmi li jissorveljaw jeħtieġ ikunu kredibbli u indipendenti għal implimentazzjoni 
effettiva ta’ sistemi ta’ diliġenza meħtieġa.

Emenda 114
Samuli Pohjamo

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) 'organizzazzjoni li tissorvelja' tfisser 
entità ġuridika jew assoċjazzjoni fuq bażi 
ta' sħubija jew federazzjoni li għandha l-

(h) 'organizzazzjoni li tissorvelja' tfisser 
entità ġuridika jew assoċjazzjoni fuq bażi 
ta’ sħubija li għandha l-ħila meħtieġa, li 
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kapaċità legali li tissorvelja u tiżgura l-
applikazzjoni tas-sistemi ta' diliġenza 
meħtieġa mill-operaturi ċċertifikati bħala li 
qed jagħmlu użu minn dawn is-sistemi.

wriet indipendenza legali u finanzjarja 
mill-operaturi li tiċċertifika, u għandha l-
kapaċità legali li tissorvelja u tiżgura l-
applikazzjoni tas-sistemi ta’ diliġenza 
meħtieġa mill-operaturi ċċertifikati bħala li 
qed jagħmlu użu minn dawn is-sistemi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Organizzazzjonijiet li jissorveljaw iridu juru li għandhom livell għoli ta’ ħila esperta.

Emenda 115
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

h) 'organizzazzjoni li tissorvelja' tfisser 
entità ġuridika jew assoċjazzjoni fuq bażi 
ta' sħubija jew federazzjoni li għandha l-
kapaċità legali li tissorvelja u tiżgura l-
applikazzjoni tas-sistemi ta' diliġenza 
meħtieġa mill-operaturi ċċertifikati bħala li 
qed jagħmlu użu minn dawn is-sistemi.

h) 'organizzazzjoni li tissorvelja' tfisser 
entità ġuridika jew assoċjazzjoni fuq bażi 
ta’ sħubija jew federazzjoni li għandha l-
kapaċità legali u l-esperjenza li tissorvelja 
u tiżgura l-applikazzjoni tas-sistemi ta’
diliġenza meħtieġa mill-operaturi 
ċċertifikati bħala li qed jagħmlu użu minn 
dawn is-sistemi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjonijiet tal-operaturi ekonomiċi stabbilew l-għarfien u l-esperjenza. Dawn 
għandhom ikunu awtorizzati biex jagħmlu disponibbli sistemi tad-diliġenza meħtieġa lill-
membri tagħhom.
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Emenda 116
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt i a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) Il-ġestjoni ta’ foresti sostenibbli:
It-trattament u l-użu tal-foresti u msaġar 
b’ċertu mod u sa ċertu limitu jżommu l-
bijodiversità, il-produttività, il-kapaċita ta’ 
riġenerazzjoni, il-vitalità u l-potenzjal li 
jissodisfaw, issa u fil-futur, funzjonijiet 
ekoloġiċi, ekonomiċi u soċjali, fil-livell 
lokali, nazzjonali u globali, mingħajr ma 
jikkaġunaw ħsara lill-ekosistemi l-oħrajn.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni skont ir-Riżoluzzjoni H1 tal-proċedura MCPFE. Din id-definizzjoni hija l-
waħda li jaqblu fuqha u ġeneralment l-aktar waħda aċċettata.

Emenda 117
Anders Wijkman, Péter Olajos

Proposta għal regolament
Artikolu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Żvilupp ta’ rekwiżiti sostenibbli

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, jew il-
Kunsill, kif xieraq, għandu jadotta 
standard Komunitarju għall-injam u l-
prodotti kollha tal-injam ġejjin minn
foresti naturali bil-għan li jinkisbu l-
ogħla rekwiżiti tas-sostenibiltà.
Miżuri bħal dawn għandhom jiġu adottati 
biex jaġixxu fuq proposti ppreżentati mill-
Kummissjoni fi żmien 3 snin wara d-data 
tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament 
skont il-proċeduri stipulati fit-Trattat.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-medda aktar fit-tul, il-leġislazzjoni għandha tiżgura mhux biss il-legalità, iżda wkoll is-
sostenibiltà tal-injam u tal-prodotti tal-injam imqiegħda u magħmula disponibbli fis-suq tal-
UE. Il-legalità għandha biss tidher bħala l-ewwel pass fid-direzzjoni t-tajba. Fl-aħħar mill-
aħħar il-politka dwar il-foresti tal-UE trid tkun konformi ma’ u tappoġġja proattivament l-
għanijiet aktar ’il fuq minnha ta’ żvilupp sostenibbli.

Emenda 118
Caroline Lucas

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 L-operaturi għandhom jeżerċitaw id-
diliġenza meħtieġa biex inaqqsu kemm 
jista' jkun ir-riskju li jitqiegħed fis-suq 
injam maħsud b'mod illegali u prodotti 
tal-injam. Għal dan il-għan, għandhom 
jużaw qafas ta' proċeduri u miżuri, minn 
issa 'l quddiem imsejħa 'sistema ta' 
diliġenza meħtieġa'.

1. L-operaturi għandhom jiżguraw li 
jqiegħdu fid-disponabiltà fuq is-suq biss 
injam u prodotti tal-injam maqtugħ b’mod 
legali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika –tissostitwixxi l-Emenda 20 fir-rapport oriġinali, li r-Rapporteur jirtira biex jevita 
miżinterpretazzjoni possibbli li r-rekwiżiti biex jeżerċitaw id-diliġenza meħtieġa (aktar milli 
sempliċi sistema tad-diliġenza meħtieġa) japplika biss għall-operaturi li jqiegħdu injam u 
prodotti tal-injam fis-suq. L-operaturi kollha jridu jeżerċitaw diliġenza ġenerali (jekk mhux 
jimplimentaw sistema) biex jissodisfaw l-obbliġi ġenerali tal-Artikolu 1 (l-ewwel 
sottoparagrafu) – jiġifieri biex jiżgura li njam u prodotti tal-injam maqtugħ b’mod legali biss 
isiru disponibbli fis-suq. L-Artikolu 3(1) huwa superfluwu billi l-Artikolu 3(2) (kif emendat) 
jistipula b’mod ċar ir-rekwiżiti tal-operaturi li jqiegħdu l-injam u l-prodotti tal-injam fis-suq, 
u l-Artikolu 3(2a)(ġdid) jistipula dawk tal-operaturi li jagħmlu l-injam u l-prodotti tal-injam 
disponibbli.
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Emenda 119
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi għandhom jeżerċitaw id-
diliġenza meħtieġa biex inaqqsu kemm 
jista' jkun ir-riskju li jitqiegħed fis-suq
injam maħsud b'mod illegali u prodotti 
tal-injam. Għal dan il-għan, għandhom 
jużaw qafas ta' proċeduri u miżuri, minn 
issa 'l quddiem imsejħa 'sistema ta' 
diliġenza meħtieġa'.

1. L-operaturi għandhom jeżerċitaw id-
diliġenza meħtieġa biex jiżguraw li l-ebda 
injam maqtugħ b’mod illegali u prodotti 
tal-injam ma jitqegħdu fis-suq. Għal dan 
il-għan, għandhom jużaw qafas ta’
proċeduri u miżuri, minn issa ’l quddiem 
imsejħa 'sistema ta’ diliġenza meħtieġa'.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ dan ir-regolament mhuwiex biss li jonqos kemm jista’ jkun l-injam maqtugħ b’mod 
illegali u b’mod irresponsabbli, iżda biex jeskludih mis-suq. ‘Jonqos kemm jista’ jkun’ hija 
flessibbli wisq u mhux ċara u tista’ tiġi interpretata b’modi diversi. L-operaturi għandhom 
jiżguraw u juru li l-prodotti tagħhom ikunu miksuba b’mod legali u responsabbli.

Emenda 120
Samuli Pohjamo

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi għandhom jeżerċitaw id-
diliġenza meħtieġa biex inaqqsu kemm 
jista' jkun ir-riskju li jitqiegħed fis-suq 
injam maħsud b'mod illegali u prodotti tal-
injam. Għal dan il-għan, għandhom jużaw 
qafas ta' proċeduri u miżuri, minn issa 'l 
quddiem imsejħa 'sistema ta' diliġenza 
meħtieġa'

1. L-operaturi għandhom jeżerċitaw id-
diliġenza meħtieġa biex inaqqsu kemm 
jista’ jkun ir-riskju li jixtru fis-suq injam 
maqtugħ b’mod illegali u prodotti tal-
injam. Għal dan il-għan, għandhom jużaw 
qafas ta’ proċeduri u miżuri, minn issa ’l 
quddiem imsejħa 'sistema ta’ diliġenza 
meħtieġa'

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex ir-regolament ikun aktar effiċjenti u aktar ekonomikament effikaċi huwa ssuġġerit li 
jitqiegħed l-obbligu tad-diliġenza meħtieġa fuq l-ewwel operatur li jixtri l-injam u l-prodotti 
tal-injam. It-tibdil ta’ din id-definizzjoni tnaqqas l-għadd ta’ operaturi li jkollhom 
jistabbilixxu sistema ta’ diliġenza meħtieġa minn madwar 16-il miljun sid tal-foresti lil 
madwar 50.000 xerrej. Ix-xerrejja  qed joperaw fis-swieq fuq bażi regolari u maġġoranza 
minnhom diġà għandhom sistemi stabbiliti li jistgħu jagħtu d-diliġenza meħtieġa.

Emenda 121
Riitta Myller

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi għandhom jistabbilixxu 
sistema ta' diliġenza meħtieġa li jkun fiha l-
elementi msemmija fl-Artikolu 4(1) jew 
jagħmlu użu minn sistema ta' diliġenza 
meħtieġa ta' organizzazzjoni li jissorveljaw
b'għarfien kif imsemmi fl-Artikolu 5(1).

2. L-operaturi li jqiegħdu injam u prodotti 
tal-injam fis-suq għandhom jistabbilixxu 
sistema ta’ diliġenza meħtieġa li jkun fiha 
l-elementi msemmija fl-Artikolu 4(1) jew 
jagħmlu użu minn sistema ta’ diliġenza 
meħtieġa ta’ organizzazzjoni li tissorvelja
magħrufa kif imsemmi fl-Artikolu 5(1).
Superviżjoni nazzjonali leġiżlattiva 
eżistenti u kull katina volontarja ta’ 
mekkaniżmu ta’ kustodja stabbilita minn 
intrapriżi li jimpurtaw l-injam jistgħu 
jintużaw bħala bażi għal sistema tad-
diliġenza meħtieġa.

Or. en

Emenda 122
Caroline Lucas

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Operaturi li jqiegħdu injam u prodotti 
tal-injam fis-suq għandhom, permezz tal-
katina ta’ forniment, ikunu jistgħu:
(i) jipprovdu informazzjoni dwar l-isem 
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tal-ispeċi, il-pajjiż minn fejn inqata’ u fejn 
possibbli il-foresta tal-oriġini;
(ii) jidentifikaw l-operatur li ssupplixxa l-
injam u l-prodotti tal-injam, u l-operatur 
li kien fornut bl-injam u l-prodotti tal-
injam;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tissostitwixxi l-Emenda 20 fir-rapport oriġinali, biex tnaqqas il-piż amministrattiv fuq l-
operaturi li qiegħdu l-injam u l-prodotti tal-injam disponibbli fis-suq. 

Emenda 123
Riitta Myller

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Operaturi li jqiegħdu injam u prodotti 
tal-injam fis-suq għandhom, permezz tal-
katina ta’ forniment:
(a) ikunu jistgħu jidentifikaw l-operatur li 
ssupplixxa l-injam u l-prodotti tal-injam, 
u l-operatur li kien fornut bl-injam u l-
prodotti tal-injam;
(b) jipprovdu informazzjoni fuq talba lill-
operatur li qed jiġi fornut b’injam jew 
prodotti tal-injam u jispeċifikaw il-
pajjiż/pajjiżi minn fejn inqata’, il-foresta 
fejn tkabbar u l-ispeċi tal-injam u l-
prodotti tal-injam;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din tistabbilixxi traċċabiltà prattikabbli permezz tal-katina ta’ forniment li jgħin kumpaniji 
jiżguraw il-legalità. 
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Emenda 124
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Operaturi li jqiegħdu injam u prodotti 
tal-injam fis-suq għandhom, permezz tal-
katina ta’ forniment: 
(i) jimmarkaw l-injam u l-prodotti tal-
injam biex jipprovdu informazzjoni dwar 
l-isem tal-ispeċi, il-pajjiż tal-oriġini u l-
foresta u fejn possibbli, konċessjoni tal-
oriġini; 
(ii) ikunu jistgħu jidentifikaw l-operatur li 
ssupplixxa l-injam u l-prodotti tal-injam, 
u l-operatur li lilu kienu fornuti l-injam u 
l-prodotti tal-injam;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operaturi kollha fil-katina ta’ forniment għandhom ikun marbuta mal-projbizzjoni 
prevalenti kontra li njam jew prodotti tal-injam ġejjin  minn sorsi illegali jkunu disponibbli 
fis-suq, u għandhom jeżerċitaw il-kawtela f’dan ir-rispett. Biex jgħin fit-traċċabiltà l-
operaturi kollha jeħtieġ li jipprovdu informazzjoni bażika dwar il-prodotti, is-sorsi tagħhom u 
lil min jissupplixxu.

Emenda 125
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Operaturi li jqiegħdu injam u prodotti 
tal-injam fis-suq għandhom, permezz tal-
katina ta’ forniment:
(i) jidentifikaw l-operatur li ssupplixxa l-
injam u l-prodotti tal-injam, u l-operatur 
li lilu kienu fornuti l-injam u l-prodotti 
tal-injam;
(ii) jipprovdu informazzjoni dwar il-pajjiż 
u d-distrett tal-oriġini tal-injam u tal-
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prodotti tal-injam;
(iii) jiċċekkja, fejn meħtieġ, li l-operatur li 
l-ewwel qiegħed l-injam u l-prodotti tal-
injam fis-suq issodisfa l-obbligi ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti għall-operaturi li jagħmlu disponibbli fis-suq l-injam u l-prodotti tal-injam 
li jżommu l-katina ta’ forniment ta’ informazzjoni, u, fejn meħtieġ, ikunu kapaċi wkoll jaraw li 
din l-informazzjoni pprovduta mill-operaturi li l-ewwel qiegħdu l-injam fis-suq inkisbet b’mod 
tajjeb skont id-diliġenza meħtieġa.

Emenda 126
Riitta Myller

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) jiżgura li njam u prodotti tal-injam 
maqtugħ b’mod legali biss jitqiegħdu fis-
suq permezz ta’ sistema ta’ traċċabiltà,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikunu jistgħu jiżguraw il-legalità għandha titwaqqaf tul il-katina ta’ forniment sistema 
sempliċi ta’ traċċabiltà.

Emenda 127
Samuli Pohjamo

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja u sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tipprovdi aċċess għall-informazzjoni li 
ġejja dwar l-injam u l-prodotti tal-injam li 

(a) tipprovdi aċċess għall-informazzjoni li 
ġejja dwar l-injam u l-prodotti tal-injam li 
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jitqiegħdu fis-suq mill-operatur: jinxtara fis-suq mill-operatur:
(i) deskrizzjoni; (i) deskrizzjoni; isem l-ispeċi

Or. en

Ġustifikazzjoni

1a) Li tqiegħed l-obbligu tad-diliġenza meħtieġa fuq ix-xerrej jagħmel ir-regolament aktar 
effiċjenti.
1ai) Biex jittejjeb il-livell ta’ informazzjoni, għandu jkun inkluż l-isem tal-ispeċi li hemm fil-
prodott.
2) Il-kriterji biex jiġu stmati r-riskji tal-illegalità diġà ġew żviluppati u għalhekk għandha ssir 
referenza għalihom fir-regolament.
3) Ir-regolament għandu jidentifika s-sistemi eżistenti li jkunu kkunsidrati fl-ilment tad-
diliġenza meħtieġa. Is-sistemi kollha mniżżlin fir-regolament jiggarantixxu l-legalità u 
għalhekk ma jkun hemm ebda ħtieġa oħra biex titwaqqaf sistema ġdida tad-diliġenza 
meħtieġa.

Emenda 128
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) volum u/jew piż; imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa ta’ informazzjoni dwar volum u/jew piż fis-sistema tad-diliġenza meħtieġa x’aktarx 
tkun ta’ piż fuq is-sistemi ta’ ċertifikazzjoni eżistenti tal-ġestjoni tal-foresti. Permezz tal-
inkorporazzjoni ta’ proċeduri ta’ sorveljanza dawk is-sistemi jagħmluha possibbli żżomm 
nota tal-volumi u piżijiet li joħorġu mill-medda ta’ artijiet li għalihom is-sjieda jkunu kisbu 
ċertifikazzjoni.
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Emenda 129
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) volum u/jew piż; imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar il-volum u/jew il-piż tal-injam joħloq burokrazija żejda li tagħmel 
ħsara lis-sistemi ta’ ċertifikazzjoni eżistenti tal-ġestjoni tal-foresti. Dawn is-sistemi ta’ 
ċertifikazzjoni attwalment jagħmluha possibbli tiżgura t-traċċabiltà ta’ bċejjeċ ta’ art minn 
fejn ġie l-injam, li diġà jinkludu dettalji dwar il-volum u l-piż.

Emenda 130
Riitta Myller

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

.(b) tinkludi proċedura ta' ġestjoni tar-
riskju; u

(b) tinkludi proċedura ta’ ġestjoni tar-riskju
skont l-Artikolu 5a 

Or. en

Emenda 131
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 –punt b – subparagrafu 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tqegħid u d-disponibiltà fis-suq tal-
injam u prodotti tal-injam minn zoni ta’ 
konflitti għandhom ikunu meqjusa mill-
operaturi bħala riskju għoli skont dan ir-
Regolament. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-injam u prodotti tal-injam minn zoni ta’ konflitti għandhom riskju ogħla li jkunu maqtugħa 
b’mod illegali.

Emenda 132
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. It-tqegħid u d-disponibiltà fis-suq tal-
injam u prodotti tal-injam maqtugħ 
b’kontravenzjoni għaż-żamma tal-art u 
għad-drittijiet tal-utenti tar-riżorsi ta’ 
persuni tal-post għandhom ikunu
pprojbiti. Fejn proċeduri legali huma 
pendenti, l-operaturi għandhom 
jissospendu x-xiri tal-injam u l-prodotti 
tal-injam minn dawk iz-zoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tipproteġi l-popli indiġeni f’pajjiżi fejn huwa ċar li seħħew 
ksur tal-liġi kontra ż-żamma tar-raba’ jew id-drittijiet tal-utenti tal-foresti.

Emenda 133
Samuli Pohjamo

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu. 
Il-Kummissjoni għandha, b'mod 
partikolari, tistabbilixxi kriterji biex jiġi 

2. Il-kriterji li l-operatur għandu juża biex 
jiġi evalwat jekk hemmx riskju li 
jitqiegħed fis-suq injam maqtugħ b’mod 
illegali u prodotti tal-injam huma definiti 
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evalwat jekk hemmx riskju li jitqiegħed 
fis-suq injam maħsud b'mod illegali u 
prodotti tal-injam.

fl-Anness XX.

Or. en

Ġustifikazzjoni

1a) Li tqiegħed l-obbligu tad-diliġenza meħtieġa fuq ix-xerrej jagħmel ir-regolament aktar 
effiċjenti.
1ai) Biex jittejjeb il-livell ta’ informazzjoni, għandu jkun inkluż l-isem tal-ispeċi li hemm fil-
prodott.
2) Il-kriterji biex jiġu stmati r-riskji tal-illegalità diġà ġew żviluppati u għalhekk għandha ssir 
referenza għalihom fir-regolament.
3) Ir-regolament għandu jidentifika s-sistemi eżistenti li jkunu kkunsidrati fl-ilment tad-
diliġenza meħtieġa. Is-sistemi kollha mniżżlin fir-regolament jiggarantixxu l-legalità u 
għalhekk ma jkun hemm ebda ħtieġa oħra biex titwaqqaf sistema ġdida tad-diliġenza 
meħtieġa.

Emenda 134
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu. 
Il-Kummissjoni għandha, b'mod 
partikolari, tistabbilixxi kriterji biex jiġi 
evalwat jekk hemmx riskju li jitqiegħed 
fis-suq injam maħsud b'mod illegali u 
prodotti tal-injam.

2. Il-kriterji li l-operatur irid juża biex jiġi 
evalwat jekk hemmx riskju li njam jew 
prodotti tal-injam maqtugħ illegalment 
jitqiegħdu fis-suq huma definiti fl-Anness 
XX.

Or. en

Ġustifikazzjoni

xxx
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Emenda 135
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu. 
Il-Kummissjoni għandha, b'mod 
partikolari, tistabbilixxi kriterji biex jiġi 
evalwat jekk hemmx riskju li jitqiegħed fis-
suq injam maħsud b'mod illegali u 
prodotti tal-injam. 

2. Il-kriterji użati mill-operaturi biex 
jevalwaw ir-riskju tal-injam jew prodott 
tal-injam ġej minn sorsi ta’ qtugħ illegali 
li jitqiegħdu fis-suq huma stipulati fl-
Anness XX.

Dawk il-miżuri mfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissuplimentawh 
għandhom jiġu adottati skont il-proċeduri 
regolatorji bi skrutinju skont l-Artikolu 
11(2).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-settur tal-forestrija diġà żviluppa u implimenta mekkaniżmi/kriterji tal-analiżi tar-riskju li 
għandhom jintużaw f’dan il-kuntest.

Emenda 136
Lena Ek

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu. 
Il-Kummissjoni għandha, b'mod 
partikolari, tistabbilixxi kriterji biex jiġi 
evalwat jekk hemmx riskju li jitqiegħed 
fis-suq injam maħsud b'mod illegali u 
prodotti tal-injam.

Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu. 
Il-Kummissjoni għandha, b’mod 
partikolari, tistabbilixxi kriterji biex jiġi 
evalwat jekk hemmx riskju li jitqiegħed 
fis-suq injam maqtugħ b’mod illegali u 
prodotti tal-injam. Meta tagħmel hekk, il-
Kummissjoni għandha tikkonsidra b’mod 
partikolari l-pożizzjoni u l-kapaċità 
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speċjali tal-impriżi żgħar u medji u, sa 
fejn huwa possibbli, toffri lil dawn l-
intrapriżi alternattivi adattati u 
ssimplifikati għal sistemi ta’ rrappurtar u 
kontrolli biex dawk is-sistemi ma jkunux 
ta’ piż kbir.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Ir-riżorsi u l-abbiltajiet limitati ta’ intrapriżi żgħar u medji biex jieħdu sehem f’mekkaniżmi 
ta’ monitoraġġ estensivi, u ħafna drabi kumplessi jridu jitqiesu meta l-Kummissjoni tfassal u 
tadotta miżuri għall-implimentazzjoni ta’ sistema ta’ diliġenza meħtieġa . Sa fejn huwa 
possibbli, mingħajr ma jkun hemm ir-riskju li timmina l-għan u l-iskop tar-Regolament, il-
Kummissjoni għandha, għalhekk, tikkonsidra b’mod partikolari l-pożizzjoni speċjali ta’ dawn 
l-intrapriżi u,għaldaqstant, toffri wkoll alternattivi ssimplifikati iżda daqstant validi. 

Emenda 137
Caroline Lucas

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu. 
Il-Kummissjoni għandha, b'mod 
partikolari, tistabbilixxi kriterji biex jiġi 
evalwat jekk hemmx riskju li jitqiegħed 
fis-suq injam maħsud b'mod illegali u 
prodotti tal-injam. 

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu. 
Il-Kummissjoni għandha, b’mod 
partikolari, tistabbilixxi kriterji biex jiġi 
evalwat jekk hemmx riskju li jitqiegħed 
fis-suq injam maqtugħ b’mod illegali u 
prodotti tal-injam u għandha tagħmel 
disponibbli reġistru ta’ sorsi tal-injam u 
prodotti tal-injam ta’ riskju għoli.

Or. en
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Emenda 138
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha wkoll tistipula 
kriterji li jevalwaw jekk hemmx riskju li l-
injam u prodotti tal-injam imqiegħda fis-
suq ġewx minn injam maqtugħ mingħajr 
ma ngħata każ jew biżżejjed każ tal-
ħarsien ambjentali, il-konservazzjoni tal-
bijodiversità u l-ekosistema, il-ħarsien tal-
ħabitats tal-komunitajiet lokali, il-
protezzjoni tal-komunitajiet dipendenti 
fuq il-foresti, u l-ħarsien tad-drittijiet tal-
popli indiġeni.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Barra mill-protezzjoni tal-foresti qodma, imsaġar, il-bijodiversità, l-ekosistema , l-ambjent u 
l-kummerċ ġust u l-ġlieda kontra l-bidla fil-klima, f’diversi direttivi tagħha l-UE kkommettiet 
ruħha li tħares id-drittijiet tal-bniedem, il-protezzjoni tal-wirt kulturali, l-iżvilupp reġjonali 
sostenibbli, l-iżvilupp rurali sostenibbli u l-ġlieda kontra l-faqar. Dan għalhekk għandu jiġi 
rifless fil-leġiżlazzjoni u jsir espliċitu.

Emenda 139
Riitta Myller, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-partijiet interessati relevanti għandhom 
ikunu kkonsultati qabel l-adozzjoni ta’ 
miżuri ta’ implimentazzjoni addizzjonali. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu huwa miżjud biex jiġi żgurat li l-partijiet interessati jkunu kkonsultati f’kull 
proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet.

Emenda 140
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2bis. Stati Membri individwali ma 
jistgħux ma jitħallewx, b’rigward ta’ 
aċċess għas-suq tal-injam u prodotti tal-
injam, li jistipulaw rekwiżiti ogħla għall-
qtugħ u l-oriġini tal-injam stipulati f’dan 
ir-regolament, rigward is-sostenibiltà, il-
protezzjoni tal-ambjent, il-konservazzjoni 
tal-bijodiversità u l-ekosistema, il-ħarsien 
tal-ħabitats ta’ komunitajiet lokali, il-
protezzjoni tal-komunitajiet dipendenti 
fuq il-foresti, il-ħarsien u d-drittijiet tal-
popli indiġeni u tad-drittijiet tal-bniedem.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Ir-riżorsi u l-abbiltajiet limitati ta’ intrapriżi żgħar u medji biex jieħdu sehem f’mekkaniżmi 
ta’ monitoraġġ estensivi, u ħafna drabi kumplessi jridu jitqiesu meta l-Kummissjoni tfassal u 
tadotta miżuri għall-implimentazzjoni ta’ sistema ta’ diliġenza meħtieġa . Sa fejn huwa 
possibbli, mingħajr ma jkun hemm ir-riskju li timmina l-għan u l-iskop tar-Regolament, il-
Kummissjoni għandha, għalhekk, tikkonsidra b’mod partikolari il-pożizzjoni speċjali ta’ dawn 
l-intrapriżi u, għaldaqstant, toffri wkoll alternattivi ssimplifikati iżda daqstant validi.
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Emenda 141
Samuli Pohjamo

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Is-sistemi li ġejjin għandhom jitqiesu 
li jikkonformaw fil-prattika mar-rekwiżiti 
tal-Artikolu 4(1):
- il-permess tal-qtugħ jew sistemi simili 
mogħtija mill-awtoritajiet
- pjanijiet awtorizzati tal-ġestjoni tal-
foresti
- ċertifikati minn skemi ta’ ċertifikazzjoni 
rikonoxxuti
- liċenzji legali stabbiliti fil-qafas ta’
Ftehim ta’ Sħubija Volontarja, skont ir-
Regolament (KE) Nr2173/2005
- ċertifikat skont EMS (ISO,EMAS u 
ekwivalenti)
- permess CITES
- sistemi ta’ traċċar ivverifikati jew 
iċċertifikati
Fejn l-injam jew il-prodotti tal-injam 
joriġinaw minn zoni ta’ riskju għoli kif 
definiti fl-Artikolu 4(2), is-sistemi 
identifikati f’dan il-paragrafu mhux ser 
ikunu biżżejjed u trid tiġi eżerċitata d-
diliġenza meħtieġa, kif deskritta fl-
Artikolu 4(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

1a) Li tqiegħed l-obbligu tad-diliġenza meħtieġa fuq ix-xerrej jagħmel ir-regolament aktar 
effiċjenti.
1ai) Biex jittejjeb il-livell ta’ informazzjoni, għandu jkun inkluż l-isem tal-ispeċi li hemm fil-
prodott.
2) Il-kriterji biex jiġu stmati r-riskji tal-illegalità diġà ġew żviluppati u għalhekk għandha ssir 
referenza għalihom fir-regolament.
3) Ir-regolament għandu jidentifika s-sistemi eżistenti li jkunu kkunsidrati fl-ilment tad-
diliġenza meħtieġa. Is-sistemi kollha mniżżlin fir-regolament jiggarantixxu l-legalità u 
għalhekk ma jkun hemm ebda ħtieġa oħra biex titwaqqaf sistema ġdida tad-diliġenza 
meħtieġa.
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Emenda 142
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Is-sistemi li ġejjin stabbilew sistemi li 
għandhom jitqiesu li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet tad-diliġenza meħtieġa fil-
paragafu 1 u għalhekk m’hemmx bżonn 
aktar diliġenza meħtieġa:
- a) iċ-ċertifikati maħruġa minn sistemi 
ta’ ċertifikazzjoni tal-foresti rikonoxxuti;
- b) liċenzji FLEGT maħruġa skont il-
Ftehim ta’ Sħubija volontarja referut 
għalihom fir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 2173/2005 tal-20 ta’ Diċembru 2005 
dwar it-twaqqif ta’ skema ta’ liċenzjar 
FLEGT għall-importazzjoni tal-injam fil-
Komunità Ewropea1;
- c) liċenzji tal-qtugħ jew sistemi 
ekwivalenti maħruġa mill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali jew reġjonali;
-d ) pjanijiet għall-ġestjoni ta’ foresti 
vvalidati minn awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali jew reġjonali;
- e) ċertifikati maħruġa skont l-istandards 
tal-ġestjoni ambjentali (ISO, EMAS u 
ekwivalenti);
- f) liċenzji CITES;
- g) sistemi traċċabbli vverifikati jew 
iċċertifikati;
Fil-każ tal-injam jew prodotti tal-injam 
minn zoni ta’ riskju għoli kif definit fil-
paragrafu 2, is-sistemi identifikati f’dan 
il-paragrafu mhumiex biżżejjed u trid 
titwettaq id-diliġenza meħtieġa kif definit 
f’paragrafu 1.
1 GU L 347 tat- 30.12.2005, p. 1.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-settur tal-forestrija diġà stabbilixxa medda wiesgħa ta’ miżuri li kkontribwew b’suċċess 
biex inaqqsu l-importazzjoni ta’ u kummerċ f’injam minn qtugħ illegali. Sistemi bħal dawn 
għandu jingħatalhom l-għarfien u jitqiesu bħala, de facto, ekwivalenti għad-diliġenza 
meħtieġa.

Emenda 143
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Tikkettjar

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fi 
żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament l-injam u l-prodotti tal-
injam kollha li jitqiegħdu fis-suq ikunu 
ttikkettjati skont id-dispożizzjoni fl-
Artikolu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Operaturi li qegħdin aktar l-isfel fil-katina ta’ forniment kif ukoll il-pubbliku għandhom id-
dritt ikunu jafu jekk il-prodott huwiex maqtugħ b’mod legali jew le. 

Emenda 144
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4b
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Żvilupp ta’ rekwiżiti sostenibbli
Fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta proposta leġislattiva lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
standard Komunitarju għall-injam u l-
prodotti tal-injam kollha ġejjin minn
foresti naturali bil-għan li jiksbu l-ogħla 
rekwiżiti ta’ sostenibiltà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Pjan ta’ Azzjoni FLEGT tal-UE jgħid li huwa l-għan tal-UE li: “jappoġġja sforzi 
internazzjonali biex tiġi indirizzata l-problema globali tal-qtugħ illegali u l-kummerċ assoċjat 
miegħu u jikkontribwixxi għal għan usa’ tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti”. Barra minn 
hekk: “Il-qtugħ illegali għalhekk jimmina ħafna elementi essenzjali tal-objettivi tal-iżvilupp 
tal-UE: iffinanzjar għas-settur pubbliku għall-iżvilupp immirat lejn il-faqar, il-paċi, is-
sigurtà, il-governanza tajba, il-ġlieda kontra l-korruzzjoni, u l-ġestjoni tal-ambjent 
sostenibbli.” Għalhekk il-leġiżlazzjoni għandha tiżgura li l-kummerċ illegali tal-injam u 
prodotti tal-injam fis-suq tal-UE jitwaqqaf u li l-perspettiva usa’ tal-iżvilupp sostenibbli tkun
appoġġjata b’din il-leġiżlazzjoni.

Emenda 145
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħrfu organizzazzjonijiet li jissorveljaw li 
japplikaw għal dan l-għarfien, jekk l-
organizzazzjoni li jissorveljaw tkun 
konformi mar-rekwiżiti li ġejjin:

1. Il-Kummissjoni għandha, skont il-
proċeduri stabbiliti fil-paragrafu 3b, 
tagħraf organizzazzjonijiet li jissorveljaw li 
japplikaw għal dan l-għarfien, jekk l-
organizzazzjoni li tissorvelja tkun 
konformi mar-rekwiżiti li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tinżamm id-distinzjoni bejn il-kompetenza ta’ organizzazzjoni li tissorvelja
(privata) u awtorità kompetenti li hija responsabbli għal kontrolli kemm tal-
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organizzazzjonijiet tal-monitoraġġ u s-sistema tad-diliġenza meħtieġa.

Emenda 146
Caroline Lucas

Proposta għal regolament
Artikolu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom
jagħrfu organizzazzjonijiet li jissorveljaw
li japplikaw għal dan l-għarfien, jekk l-
organizzazzjoni li tissorvelja tkun 
konformi mar-rekwiżiti li ġejjin:

1. Il-Kummissjoni għandha, skont il-
proċedura regolatorja msemmija fl-
Artikolu 11(2a), tagħraf lill-entità privata
jew pubblika li stabbiliet is-sistema ta’ 
diliġenza meħtieġa li fiha l-elementi
msemmija fl-Artikolu 4(1) bħala 
organizzazzjoni li tissorvelja.
1a. Entita pubblika li tapplika għall-
għarfien skont il-paragrafu 1 għandha 
tikkonforma mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a) għandha personalità ġuridika; (a) għandha personalità ġuridika;
(aa) hija regolata bil-liġi pubblika;

(b) stabbiliet sistema ta' diliġenza meħtieġa 
li fiha l-elementi kollha stabbiliti fl-
Artikolu 4(1):

(b) ġiet stabbilita biex twettaq funzjonijiet 
partikolari rigward is-settur tal-foresti 
iżda mhux bil-għan li tamministra jew 
tinforza rekwiżiti nazzjonali dwar 
attivitajiet ta’ qtugħ;
(ba) għall-parti l-kbira hija ffinanzjata, 
mill-Istat, awtoritajiet reġjonali jew lokali, 
u korpi oħra mmexxija mil-liġi pubblika;

(c) iġġiegħel lill-operaturi li tiċċertifika li 
jużaw is-sistemi ta' diliġenza meħtieġa 
tagħħa;

(c) iġġiegħel lill-operaturi li hija 
tiċċertifika li jużaw is-sistemi ta’ diliġenza 
meħtieġa tagħha;

(d) għandha mekkaniżmu li tissorvelja
stabbilit biex jiżgura l-użu tas-sistemi ta' 
diliġenza meħtieġa mill-operaturi li tkun 
iċċertifikat li jagħmlu użu mis-sistema ta' 
diliġenza meħtieġa tagħha;

(d) għandha mekkaniżmu li tissorvelja
stabbilit biex jiżgura l-użu tas-sistemi ta’
diliġenza meħtieġa mill-operaturi li tkun 
iċċertifikat li jagħmlu użu mis-sistema ta’
diliġenza meħtieġa tagħha;

(e) tieħu miżuri dixxiplinarji xierqa kontra 
kwalunkwe operatur iċċertifikat li jonqos 
milli jkun konformi mas-sistema ta' 
diliġenza meħtieġa tal-organizzazzjoni li 
tissorvelja

(e) tieħu miżuri dixxiplinarji xierqa kontra 
kwalunkwe operatur iċċertifikat li jonqos 
milli jkun konformi mas-sistema ta’
diliġenza meħtieġa tagħha; miżuri 
dixxiplinarji jistgħu jinkludu l-irrappurtar 
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tal-kwistjoni lill-awtorità nazzjonali 
relevanti kompetenti.
(ea) m’għandhiex konflitti ta’ interess 
mal-awtoritajiet kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien mal-Emenda l-ġdida X (li tintroduċi l-Artikolu 5 paragrafu 1b (ġdid)), din 
tissostitwixxi l-Emenda 28 tar-rapport tal-abbozz – biex tikkjarifika li entitajiet pubbliċi 
jistgħu jikkwalifikaw bħala organizzazzjonijiet li jissorveljaw, u jistipulaw il-kriterji tal-
eleġibiltà adattati għal entitajiet pubbliċi u privati.

Emenda 147
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom
jagħrfu organizzazzjonijiet li jissorveljaw li 
japplikaw għal dan l-għarfien, jekk l-
organizzazzjoni li tissorvelja tkun 
konformi mar-rekwiżiti li ġejjin:

1. Il-Kummissjoni għandha, skont il-
proċedura regolatorja msemmija fl-
Artikolu 11(2a), tagħraf 
organizzazzjonijiet li jissorveljaw li 
japplikaw għal dan l-għarfien, jekk l-
organizzazzjoni li tissorvelja tkun 
konformi mar-rekwiżiti li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell ta’ akkreditazzjoni tal-UE tal-organiżmi tal-monitoraġġ jevita l-ħolqien ta’ standards 
differenti u d-distorsjoni tas-suq. Għal organiżmi tal-monitoraġġ kredibbli, hemm bżonn ta’ 
kriterji ċari għall-akkreditazzjoni u rekwiżiti minimi għall-attivitajiet ta’ dawn l-
organizzazzjonijiet.
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Emenda 148
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) għandha l-kompetenzi xierqa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tinżamm id-distinzjoni bejn il-kompetenza ta’ organizzazzjoni li tissorvelja
(privata) u awtorità kompetenti li hija responsabbli għal kontrolli kemm tal-
organizzazzjonijiet tal-monitoraġġ u s-sistema tad-diliġenza meħtieġa.

Emenda 149
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) għandha l-kompetenzi xierqa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell ta’ akkreditazzjoni tal-UE tal-organiżmi tal-monitoraġġ jevita l-ħolqien ta’ standards 
differenti u d-distorsjoni tas-suq. Għal organiżmi tal-monitoraġġ kredibbli, hemm bżonn ta’ 
kriterji ċari għall-akkreditazzjoni u rekwiżiti minimi għall-attivitajiet ta’ dawn l-
organizzazzjonijiet.
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Emenda 150
Samuli Pohjamo

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) għandha l-kompetenzi xierqa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjoni tal-monitoraġġ trid turi li għandha l-kompetenza adattata biex 
timmonitorja sistema tad-diliġenza meħtieġa.

Emenda 151
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) għandha l-kompetenzi xierqa;

Or. en

Emenda 152
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) hija finanzjarjament indipendenti 
mill-operaturi li tiċċertifika;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tinżamm id-distinzjoni bejn il-kompetenza ta’ organizzazzjoni li tissorvelja
(privata) u awtorità kompetenti li hija responsabbli għal kontrolli kemm tal-
organizzazzjonijiet tal-monitoraġġ u s-sistema tad-diliġenza meħtieġa.

Emenda 153
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) hija finanzjarjament indipendenti 
mill-operaturi li tiċċertifika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell ta’ akkreditazzjoni tal-UE tal-organiżmi tal-monitoraġġ jevita l-ħolqien ta’ standards 
differenti u d-distorsjoni tas-suq. Għal organiżmi tal-monitoraġġ kredibbli, hemm bżonn ta’ 
kriterji ċari għall-akkreditazzjoni u rekwiżiti minimi għall-attivitajiet ta’ dawn l-
organizzazzjonijiet.

Emenda 154
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tieħu miżuri dixxiplinarji xierqa kontra 
kwalunkwe operatur iċċertifikat li jonqos 
milli jkun konformi mas-sistema ta' 
diliġenza meħtieġa tal-organizzazzjoni li 
tissorvelja.

(e) tieħu miżuri dixxiplinarji xierqa kontra 
kwalunkwe operatur iċċertifikat li jonqos 
milli jkun konformi mas-sistema ta’
diliġenza meħtieġa tal-organizzazzjoni li 
tissorvelja. Dawn il-miżuri għandhom 
jinkludu bħala sanzjonijiet prinċipali r-
rappurtar tal-kwistjoni lill-awtoritajiet 
nazzjonali relevanti kompetenti u lill-
Kumitat skont l-Artikolu 11.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tinżamm id-distinzjoni bejn il-kompetenza ta’ organizzazzjoni li tissorvelja
(privata) u awtorità kompetenti li hija responsabbli għal kontrolli kemm tal-
organizzazzjonijiet tal-monitoraġġ u s-sistema tad-diliġenza meħtieġa.

Emenda 155
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tieħu miżuri dixxiplinarji xierqa kontra 
kwalunkwe operatur iċċertifikat li jonqos 
milli jkun konformi mas-sistema ta' 
diliġenza meħtieġa tal-organizzazzjoni li 
tissorvelja.

(e) tieħu miżuri dixxiplinarji xierqa kontra 
kwalunkwe operatur iċċertifikat li jonqos 
milli jkun konformi mas-sistema ta’
diliġenza meħtieġa tal-organizzazzjoni li 
tissorvelja; miżuri għandhom jinkludu 
bħala sanzjonijiet prinċipali r-rappurtar 
tal-kwistjoni lill-awtoritatà nazzjonali 
relevanti kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell ta’ akkreditazzjoni tal-UE tal-organiżmi tal-monitoraġġ jevita l-ħolqien ta’ standards 
differenti u d-distorsjoni tas-suq. Għal organiżmi tal-monitoraġġ kredibbli, hemm bżonn ta’ 
kriterji ċari għall-akkreditazzjoni u rekwiżiti minimi għall-attivitajiet ta’ dawn l-
organizzazzjonijiet.

Emenda 156
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) tieħu miżuri dixxiplinarji xierqa kontra 
kwalunkwe operatur iċċertifikat li jonqos 
milli jkun konformi mas-sistema ta' 
diliġenza meħtieġa tal-organizzazzjoni ta' 
monitoraġġ.

e) tieħu miżuri dixxiplinarji xierqa kontra 
kwalunkwe operatur iċċertifikat li jonqos 
milli jkun konformi mas-sistema ta’
diliġenza meħtieġa tal-organizzazzjoni ta’
monitoraġġ. L-għażliet għandhom
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jinkludu l-irtirar taċ-ċertifikati u l-
esklużjoni mis-suq.

Or. nl

Emenda 157
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) għandha regoli li jipprovdu għal dan 
li ġej:
(i) il-membri jew operaturi ċċertifikati 
mill-organizzazzjoni tal-monitoraġġ huma 
marbuta li jużaw is-sistema tad-diliġenza 
meħtieġa tagħha;
(ii) skrutinju tal-organizzazzjoni tal-
monitoraġġ mill-membri jew operaturi 
tagħha li qed jużaw is-sistema tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tinżamm id-distinzjoni bejn il-kompetenza ta’ organizzazzjoni li tissorvelja
(privata) u awtorità kompetenti li hija responsabbli għal kontrolli kemm tal-
organizzazzjonijiet tal-monitoraġġ u s-sistema tad-diliġenza meħtieġa.

Emenda 158
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) għandha regoli li jipprovdu għal dan 
li ġej:
(i) il-membri jew operaturi ċċertifikati 
mill-organizzazzjoni tal-monitoraġġ huma 
marbuta li jużaw is-sistema tad-diliġenza 
meħtieġa tagħha;
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(ii) skrutinju tal-organizzazzjoni tal-
monitoraġġ mill-membri jew operaturi 
tagħha li qed jużaw is-sistema tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell ta’ akkreditazzjoni tal-UE tal-organiżmi tal-monitoraġġ jevita l-ħolqien ta’ standards 
differenti u d-distorsjoni tas-suq. Għal organiżmi tal-monitoraġġ kredibbli, hemm bżonn ta’ 
kriterji ċari għall-akkreditazzjoni u rekwiżiti minimi għall-attivitajiet ta’ dawn l-
organizzazzjonijiet. 

Emenda 159
Caroline Lucas

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Entità privata li qed tapplika għall-
għarfien kif ipprovdut fil-paragrafu (1) 
għandha tikkonforma mar-rekwiżiti li 
ġejjin: 
(a) hija regolata bil-liġi privata;
(b) għandha personalità ġuridika;
(c) għandha l-esperjenza xierqa;
(d) hija finanzjarjament indipendenti 
mill-operaturi li tiċċertifika; 
(e) l-operaturi li tiċċertifika huma 
marbuta bl-artikoli ta’ assoċjazzjoni tal-
entità li jużaw is-sistema tad-diliġenza 
meħtieġa tagħha; 
(f) għandha mekkaniżmu li tissorvelja
biex jiġi żgurat li l-operaturi li ċċertifikat 
li jistgħu jużaw is-sistema tad-diliġenza 
meħtieġa tagħha qed jagħmlu hekk;
(g) tieħu l-miżuri dixxiplinarji meħtieġa
kontra kull operatur iċċertifikat li ma 
jikkonformax mas-sistema tad-diliġenza 
meħtieġa tagħha; miżuri dixxiplinarji 
jistgħu jinkludu r-rappurtar tal-kwistjoni 
lill-awtoritatà nazzjonali relevanti 
kompetenti. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien mal-Emenda l-ġdida X (li tintroduċi l-Artikolu 5 paragrafu 1b (ġdid)), din 
tissostitwixxi l-Emenda 28 tal-abbozz rapport – biex tikkjarifika li entitajiet pubbliċi jistgħu 
jikkwalifikaw bħala organizzazzjonijiet li jissorveljaw, u jistipulaw il-kriterji tal-eleġibiltà 
adattati għal entitajiet pubbliċi u privati.

Emenda 160
Riitta Myller, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) dokumentazzjoni biex turi esperjenza 
xierqa

Or. en

Emenda 161
Samuli Pohjamo

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) dokumentazzjoni biex turi esperjenza 
xierqa

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjoni tal-monitoraġġ trid turi li għandha l-kompetenza adattata biex 
timmonitorja sistema tad-diliġenza meħtieġa.
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Emenda 162
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) dokumentazzjoni biex turi l-abiltà 
tagħha li tadotta sistema li tikkonforma 
mal-kriterji stipulati fl-Artikoli 4 u 5(1);

Or. en

Emenda 163
Riitta Myller, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt (c) a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) dokumentazzjoni biex turi l-abiltà 
tagħha li tadotta sistema li tikkonforma 
mal-kriterji stipulati fl-Artikoli 4 u 5(1);

Or. en

Emenda 164
Caroline Lucas

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiddeċiedu jekk jagħtux għarfien lil 
organizzazzjoni li tissorvelja fi żmien tliet 
xhur minn meta tintbagħat applikazzjoni 
mill-organizzazzjoni li tissorvelja.

3. Deċiżjoni jekk jagħtux għarfien lil 
organizzazzjoni li tissorvelja għandha 
tittieħed fi żmien tliet xhur minn meta 
tintbagħat applikazzjoni mill-
organizzazzjoni li tissorvelja
Id-deċiżjoni biex jingħata għarfien lill-
organizzazzjoni li tissorvelja għandha 
tkun ikkominikata mill-Kummissjoni lill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
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b’ġuriżdizzjoni fuq dik l-organizzazzjoni, 
flimkien ma’ kopja tal-applikazzjoni, fi 
żmien 15-il ġurnata mid-data tad-
deċiżjoni.

Għandhom iwettqu kontrolli f'intervalli 
regolari biex jiżguraw li l-
organizzazzjonijiet li jissorveljaw ikunu 
konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fil-
paragrafu 1.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri jwettqu kontrolli, inklużi verifiki 
fuq il-post, f’intervalli regolari, jew fuq il-
bażi ta’ tħassib issostanzjat minn terzi 
parti, biex jiżguraw li l-organizzazzjonijiet 
li jissorveljaw ikunu konformi mar-
rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1.
Jekk, wara dawk il-kontrolli l-awtoritajiet 
kompetenti jkunu ċerti li l-
organizzazzjonijiet tal-monitoraġġ ma 
jikkonformawx mar-rekwiżiti stabbiliti fil-
paragrafu 1, għandhom minnufih 
jinformaw lill-Kummissjoni u 
jikkomunikawlha kull evidenza relevanti 
f’dan ir-rigward.

Or. en

Emenda 165
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiddeċiedu jekk jagħtux għarfien lil 
organizzazzjoni li tissorvelja fi żmien tliet 
xhur minn meta tintbagħat applikazzjoni 
mill-organizzazzjoni li tissorvelja.

3. Skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu
11(2), il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi
jekk tirrakkomandax għarfien lil 
organizzazzjoni li tissorvelja fi żmien tliet 
xhur minn meta tirċievi notifika mill-
awtorità kompetenti ta’ Stat Membru li 
qed tirrakkomanda lill-organizzazzjoni 
għall-għarfien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tinżamm id-distinzjoni bejn il-kompetenza ta’ organizzazzjoni li 
jissorveljaw (privata) u awtorità kompetenti li hija responsabbli għal kontrolli kemm tal-
organizzazzjonijiet tal-monitoraġġ u s-sistema tad-diliġenza meħtieġa.
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Emenda 166
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom iwettqu kontrolli f'intervalli 
regolari biex jiżguraw li l-
organizzazzjonijiet li jissorveljaw ikunu 
konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fil-
paragrafu 1.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri jwettqu kontrolli, inklużi verifiki 
fuq il-post, f’intervalli regolari, jew fuq il-
bażi ta’ tħassib issostanzjat minn terzi 
parti, biex jiżguraw li l-organizzazzjonijiet
li jissorveljaw ikunu konformi mar-
rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1. Ir-
rapporti kollha tal-ispezzjonijiet 
għandhom ikunu disponibbli għall-
pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispetturi tal-UE se jgħinu l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jiżguraw l-akkuratezza 
u l-armonizzazzjoni fl-infurzar tar-regolament. 

Emenda 167
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Awtorità kompetenti għandha tirtira l-
għarfien ta' organizzazzjoni li tissorvelja
jekk jiġi stabbilit li r-rekwiżiti stabbiliti fil-
paragrafu 1 mhumiex aktar sodisfatti.

4. Skont il-proċedura stipulati fl-Artikolu
11(2), il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi 
jekk tirtirax l-għarfien ta’ organizzazzjoni 
li tissorvelja jekk jiġi stabbilit li r-rekwiżiti 
stabbiliti fil-paragrafu 1 mhumiex aktar 
sodisfatti.

Or. en
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Emenda 168
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni fi żmien xahrejn 
b'kull deċiżjoni li jingħata, jiġi miċħud 
jew irtirat għarfien lil organizzazzjoni li 
tissorvelja.

5. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni fi żmien xahrejn 
b’kull deċiżjoni li jirrakkomandaw l-
għotja, iċ-ċaħda jew l-irtirar tal-għarfien 
ta’ kwalunkwe organizzazzjoni li 
tissorvelja.

Or. en

Emenda 169
Riitta Myller

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni fi żmien xahrejn 
b'kull deċiżjoni li jingħata, jiġi miċħud 
jew irtirat għarfien lil organizzazzjoni li 
tissorvelja.

5. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni fi żmien xahrejn 
‘'kull deċiżjoni li jirrakkomandaw l-
għotja, iċ-ċaħda jew l-irtirar tal-għarfien 
ta’ kwalunkwe organizzazzjoni li 
tissorvelja.

Or. en

Emenda 170
Riitta Myller

Proposta għal regolament
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Proċedura dwar il-Ġestjoni tar-Riskju
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
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proċeduri dwar il-ġestjoni tar-riskju huma 
implimentati b’mod indipendenti, oġġettiv
u trasparenti.
2. Biex tgħin tiddetermina l-livell ta’ 
riskju, il-Kummissjoni għandha, skont il-
proċeduri regolatorji bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 11(2): 
(a) tistabbilixxi u tħaddem databases 
pubbliċi waħda jew aktar, li jżommu 
rekords tal-ismijiet tal-intrapriżi tal-injam 
u l-operaturi ħatja ta’ attivitajiet illegali, 
in-natura tal-ksur u l-pajjiż u z-zona fejn 
sar il-ksur;
(b) tiġbor lista ta’ sorsi ta’ informazzjoni 
li l-operaturi jistgħu jużaw biex jevalwaw 
il-livelli tar-riskji;
(c) tiżviluppa gwida għall-użu tal-għodod 
tal-ġestjoni tar-riskju; tipprovdi lista tal-
irregolaritajiet spissi u t-tipi ta’ ksur l-
aktar komuni
3. L-operaturi għandhom, abbażi ta’ stima
tar-riskji, jieħdu miżuri supplimentari 
f’sitwazzjonijiet li jippreżentaw riskju 
ogħla. Miżuri supplimentari jistgħu, fost 
oħrajn, jinkludu:
(a) li jagħtu notifika minn qabel lill-
awtoritajiet tal-kontroll tad-data u d-
dettalji tax-xiri.
(b) li jeħtieġu jitolbu provi ta’ sistemi ta’ 
ġestjoni relevanti li tagħhom sar il-ftehim 
tax-xiri,
(c) li jeħtieġu jitolbu dokumenti 
addizzjonali, dejta jew informazzjoni.
4. Il-lista fis-sottoparagrafu 1 tal-
paragrafu 4 għandha tiġi riveduta u jekk 
meħtieġ, estiża mill-Kummissjoni, skont
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
mfissra fl-Artikolu 11(2).

Or. en
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Emenda 171
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – titlu u paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri ta' monitoraġġ Miżuri ta’ monitoraġġ u kontroll
1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu testijiet biex jivverifikaw jekk l-
operaturi humiex konformi mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 3(1) u (2) u l-
Artikolu 4(1).

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu kontrolli biex jivverifikaw jekk l-
operaturi humiex konformi mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 3(1) u (2) u l-Artikolu
4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jeħtieġ ikollhom kriterji ċari fil-livell tal-UE għal kontrolli fuq is-sistemi ta’ 
monitoraġġ biex jiżguraw bilanċ ġust għal kulħadd madwar l-UE. B’mod partikolari, isiru 
kontrolli fejn awtoritajiet kompetenti jkollhom informazzjoni li tqajjem dubju dwar il-ħidma 
effettiva tas-sistema ta’ monitoraġġ.

Emenda 172
Urszula Krupa

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu testijiet biex jivverifikaw jekk l-
operaturi humiex konformi mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 3(1) u (2) u l-
Artikolu 4(1).

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu testijiet, inklużi kontrolli doganali, 
biex jivverifikaw jekk l-operaturi humiex 
konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 3(1) u (2) u l-Artikolu 4(1).

Or. pl

Ġustifikazzjoni

In-natura transnazzjonali tal-problema għandha tkun enfasizzata. Għandhom jittieħdu passi 
minn issa biex jiżguraw li l-injam maqtugħ b’mod illegali ma jistax jiddaħħal fis-swieq interni 
tal-Unjoni.
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Emenda 173
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-kontrolli għandhom isiru skont pjan 
annwali u/jew fuq il-bażi ta’ tħassib 
issostanjzjat ipprovdut minn terzi parti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jeħtieġ ikollhom kriterji ċari fil-livell tal-UE għal kontrolli fuq is-sistemi ta’ 
monitoraġġ biex jiżguraw bilanċ ġust għal kulħadd madwar l-UE. B’mod partikolari, isiru 
kontrolli fejn awtoritajiet kompetenti jkollhom informazzjoni li tqajjem dubju dwar il-ħidma 
effettiva tas-sistema ta’ monitoraġġ.

Emenda 174
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-kontrolli jistgħu jinkludu, fost 
oħrajn,:
(a) l-eżaminazzjoni tas-sistemi tekniċi u 
maniġerjali u proċeduri tad-diliġenza
meħtieġa u stima tar-riskji li jużaw l-
operaturi.
(b) l-eżaminazzjoni ta’ dokumentazzjoni u 
rekords li juru t-tħaddim kif suppost tas-
sistemi u l-proċeduri.
(c) kontrolli għall-għarrieda, inklużi 
verifiki fuq il-post. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jeħtieġ ikollhom kriterji ċari fil-livell tal-UE għal kontrolli fuq is-sistemi ta’ 
monitoraġġ biex jiżguraw bilanċ ġust għal kulħadd madwar l-UE. B’mod partikolari, isiru 
kontrolli fejn awtoritajiet kompetenti jkollhom informazzjoni li tqajjem dubju dwar il-ħidma 
effettiva tas-sistema ta’ monitoraġġ.

Emenda 175
Riitta Myller

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi għandhom joffru kull 
għajnuna meħtieġa biex jiffaċilitaw it-
twettiq tal-kontrolli msemmija fil-
paragrafu 1.

2. L-operaturi għandhom jipprovdu lill-
awtorità kompetenti kull għajnuna 
meħtieġa fit-twettiq tax-xogħol tagħhom, 
l-aktar rigward l-aċċess għall-bini u l-
preżentazzjoni ta’ dokumentazzjoni jew 
rekords.

Or. en

Emenda 176
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi għandhom joffru kull 
għajnuna meħtieġa biex jiffaċilitaw it-
twettiq tal-kontrolli msemmija fil-
paragrafu 1.

2. L-operaturi għandhom joffru kull 
għajnuna meħtieġa biex jiffaċilitaw it-
twettiq tal-kontrolli msemmija fil-
paragrafu 1.

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\764461MT.doc 87/110 PE418.388

MT

Emenda 177
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Wara l-kontrolli msemmija fil-
paragrafu 1 l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu jitolbu lill-operatur iwettaq miżuri 
korrettivi.

3. Wara l-kontrolli msemmija fil-
paragrafu 1 l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu jieħdu miżuri korrettivi immedjati.

Miżuri bħal dawn jistgħu jinkludu fost 
oħrajn:
(a) il-waqfien immedjat ta’ attivitajiet 
kummerċjali
(b) il-konfiska tal-injam u prodotti tal-
injam;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jeħtieġ ikollhom kriterji ċari fil-livell tal-UE għal kontrolli fuq is-sistemi ta’ 
monitoraġġ biex jiżguraw bilanċ ġust għal kulħadd madwar l-UE. B’mod partikolari, isiru 
kontrolli fejn awtoritajiet kompetenti jkollhom informazzjoni li tqajjem dubju dwar il-ħidma 
effettiva tas-sistema ta’ monitoraġġ.

Emenda 178
Caroline Lucas

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Wara l-kontrolli msemmija fil-
paragrafu 1 l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu jitolbu lill-operatur iwettaq miżuri 
korrettivi.

3. Wara l-kontrolli msemmija fil-
paragrafu 1 l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu jwettqu miżuri korrettivi. Fejn 
miżuri bħal dawn kienu mitluba iżda ma 
ttiħdux mill-operatur fil-limitu ta’ ħin 
speċifikat, l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu japplikaw penali skont l-Artikolu
13.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Flimkien mal-Emenda l-ġdida X għall-Artikolu 7 - Para 4 (ġdid), din tissostitwixxi l-Emenda
40 tal-abbozz tar-rapport (li r-Rapporteur jirtira). L-intenzjoni hija li tikkjarifika li miżuri 
korrettivi jirreferu għall-bżonn li temenda s-sistema tad-diliġenza meħtieġa u l-proċessi, waqt 
li miżuri immedjati jirreferu għall-azzjonijiet ta’ infurzar immedjat kontra ksur suspettat tar-
rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 3 (kif emendat).

Emenda 179
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Wara l-kontrolli msemmija fil-
paragrafu 1 l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu jitolbu lill-operatur iwettaq miżuri 
korrettivi.

3. Wara l-kontrolli msemmija fil-
paragrafu 1 l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu jitolbu lill-operatur iwettaq miżuri 
korrettivi proporzjonali.

Or. fr

Emenda 180
Riitta Myller

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Wara l-kontrolli msemmija fil-
paragrafu 1 l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu jitolbu lill-operatur iwettaq miżuri 
korrettivi.

3. Wara l-kontrolli msemmija fil-
paragrafu 1 l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu jwettqu miżuri korrettivi. Fejn 
miżuri bħal dawn kienu mitluba iżda ma 
ttiħdux mill-operatur fil-limitu ta’ ħin 
speċifikat, l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu japplikaw penali skont l-Artikolu 
13.

Or. en
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Emenda 181
Riitta Myller

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-kontrolli għandhom isiru, fi 
kwalunkwe każ, fejn:
(a) l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru għandhom il-bażi fuqiex jistaqsu
dwar il-konformità mar-rekwiżiti ta’ dan 
ir-Regolament rigward it-tqegħid fis-suq 
tal-injam jew prodotti tal-injam minn 
operatur; jew
(b) l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru hija fil-pussess ta’ informazzjoni 
li titfa’ dubju dwar il-konformità tal-
operatur mar-rekwiżiti tas-sistema tad-
diliġenza meħtieġa stabbiliti f’dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 182
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Fejn hemm suspetti li sar ksur serju, l-
Istati Membri għandhom jibdew 
investigazzjoni sħiħa u japplikaw miżuri 
ta’ infurzar immedjati.

Or. en
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Emenda 183
Caroline Lucas

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk, wara l-kontrolli li hemm 
riferiment għalihom fil-paragrafu 1, l-
operatur jitqies li kiser ir-rekwiżit(i) 
stabbiliti fl-Artikolu 3, konxjament, l-
awtoritajiet kompetenti jistgħu 
f’konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali 
tagħhom jieħdu l-miżuri immedjati li 
jistgħu, fost oħrajn, jinkludu:
(a) il-waqfien immedjat ta’ attivitajiet 
kummerċjali
(b) il-konfiska tal-injam u prodotti tal-
injam;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien mal-Emenda l-ġdida X għall-Artikolu 7 - Para 4 (ġdid), din tissostitwixxi l-Emenda 
40 tal-abbozz tar-rapport (li r-Rapporteur jirtira). L-intenzjoni hija li tikkjarifika li miżuri 
korrettivi jirreferu għall-bżonn li temenda s-sistema tad-diliġenza meħtieġa u l-proċessi, waqt 
li miżuri immedjati jirreferu għall-azzjonijiet ta’ infurzar immedjat kontra ksur suspettat tar-
rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 3 (kif emendat).

Emenda 184
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-kontrolli għandhom isiru, fi 
kwalunkwe każ, fejn:
(a) l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru għandhom il-bażi fuqiex jistaqsu
dwar il-konformità mar-rekwiżiti ta’ dan 
ir-Regolament rigward it-tqegħid fis-suq 
tal-injam jew prodotti tal-injam minn 
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operatur; jew
(b) l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru hija fil-pussess ta’ informazzjoni 
li titfa’ dubju dwar il-konformità tal-
operatur mar-rekwiżiti tas-sistema tad-
diliġenza meħtieġa stabbiliti f’dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jeħtieġ ikollhom kriterji ċari fil-livell tal-UE għal kontrolli fuq is-sistemi ta’ 
monitoraġġ biex jiżguraw bilanċ ġust għal kulħadd madwar l-UE. B’mod partikolari, isiru 
kontrolli fejn awtoritajiet kompetenti jkollhom informazzjoni li tqajjem dubju dwar il-ħidma 
effettiva tas-sistema ta’ monitoraġġ.

Emenda 185
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-kontrolli għandhom isiru, fi 
kwalunkwe każ, fejn:
(a) l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru għandhom il-bażi fuqiex jistaqsu
dwar il-konformità mar-rekwiżiti ta’ dan 
ir-Regolament rigward it-tqegħid fis-suq 
tal-injam jew prodotti tal-injam minn 
operatur; jew
(b) l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru hija fil-pussess ta’ informazzjoni 
li titfa’ dubju dwar il-konformità tal-
operatur mar-rekwiżiti tas-sistema tad-
diliġenza meħtieġa stabbiliti f’dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi żgurata sistema ta’ kontroll uniformi, l-Istati Membri jeħtieġ ikunu fornuti bi kriterji 
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ċari għall-monitoraġġ u l-kontroll tal-operaturi u organizzazzjonijiet tal-monitoraġġ.

Emenda 186
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Proposta għal regolament
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Miżuri ta’ infurzar immedjat
1. Fejn hemm suspett li persuna naturali
kkommettiet, jew tinqabad fil-fatt waqt li 
qet tikkommetti ksur, jew hemm suspett li 
persuna ġuridika qed tinżamm ħatja għal 
ksur bħal dan, l-Istati Membri għandhom 
jibdew investigazzjoni sħiħa dwar il-ksur, 
u f’konformità mal-liġi nazzjonali 
tagħhom u skont il-gravità tal-ksur, 
jieħdu miżuri ta’ infurzar immedjati bħal 
b’mod partikolari;
(a) il-waqfien immedjat ta’ attivitajiet 
kummerċjali
(b) treġġigħ lura lejn il-port ta’ tagħbija, 
jew l-immobbilizzazzjoni temporanja jew 
bdil tar-rotta mill-ġdid tal-vettura ta’ 
trasport lejn post ieħor għall-ispezzjoni;
(c) l-immobbilizzar jew il-konfiskar ta’ 
kwalunkwe vettura ta’ trasport jew 
forniment jew makkinarju użat fl-
operazzjoni relattiva;
(d) il-konfiska tal-injam u prodotti tal-
injam;
(e) is-sospensjoni tal-awtorizzazzjoni tat-
tqegħid tal-injam u prodotti tal-injam fis-
suq
2. Il-miżuri ta’ infurzar għandhom ikunu 
ta’ tali natura li jwaqqfu t-tkomplija tal-
ksur relatat u jippermettu l-awtoritajiet 
kompetenti jtemm l-investigazzjoni 
tagħhom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-test kif emendat isegwi t-test adottat fir-Regolament tal-KE dwar is-Sajd Illegali
Regolament KE 1005/2008.

Emenda 187
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artiklu 7a
Kumpaniji li jimportaw u jagħmlu l-injam 
disponibbli fis-suq Ewropew iridu wkoll 
jinkludu fir-rapporti annwali tagħhom l-
effetti ambjentali u l-konsegwenzi soċjali 
tal-operazzjoni (internazzjonali) tagħhom 
u tal-qtugħ u t-trasport tal-injam.
Dan huwa marbut b’mod partikolari mal-
effetti ambjentali u l-konsegwenzi soċjali 
fiz-zona fejn l-injam ikun maqtugħ u fil-
pajjiżi li jipproduċu l-injam.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza u l-possibiltà li jwettqu l-kontrolli.

Emenda 188
Urszula Krupa

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Taqsira tad-dokumentazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tkun disponibbli 
għall-pubbliku skont id-
Direttiva 2003/4/KE.

2. Taqsira tad-dokumentazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tkun disponibbli 
għall-pubbliku fuq l-internet skont id-
Direttiva 2003/4/KE.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

L-emenda tispeċifika kif l-informazzjoni għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

Emenda 189
Urszula Krupa

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tqiegħed għad-
disponibilità tal-pubbliku l-lista tal-
awtoritajiet kompetenti.

2. Il-Kummissjoni għandha tqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku fuq l-internet il-
lista tal-awtoritajiet kompetenti. Din il-lista 
għandha tinżamm aġġornata.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-emenda tispeċifika kif l-informazzjoni għandha titqiegħed għad-disponibiltà tal-pubbliku.

Emenda 190
Samuli Pohjamo

Proposta għal regolament
Artikolu 11 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 a
Grupp Konsultattiv

1. Gie stabbilit Grupp Konsultattiv, li 
jikkonsisti f’rappreżentanti tal-partijiet 
interessati inklużi, fost oħrajn, 
rappreżentanti tal-industrija bbażata fuq 
il-forestrija, sidien tal-foresti, NGOs, u 
gruppi tal-konsumaturi u mmexxija minn
rappreżentant tal-Kummissjoni.
2. Rappreżentanti tal-Istati Membri 
jistgħu jipparteċipaw fil-laqgħat fuq l-
inizjattiva tagħhom stess jew permezz ta’ 
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stedina mill-Grupp Konsultattiv.
3. Il-Grupp Konsultattiv għandu 
jistabbilixxi r-regoli tal-proċedura tiegħu 
li jsiru pubbliċi fuq il-websajt tal-
Kummissjoni.
4. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi l-
appoġġ tekniku u loġistiku meħtieġ għall-
Grupp Konsultattiv u tipprovdi s-
Segretarjat għal-laqgħat tagħha.
5. Il-Grupp Konsultattiv għandu jeżamina 
u joħrog opinjonijiet dwar kwistjonijiet 
relatati mal-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament imqajma miċ-chairperson, 
jew fuq l-inizjattiva tiegħu stess jew fuq 
talba mill-membri tal-Grupp Konsultattiv 
jew tal-Kumitat.
6. Il-Kummissjoni għandha twassal l-
opinjonijiet tal-Grupp Konsultattiv lill-
Kumitat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tippermetti implimentazzjoni effiċjenti tar-regolament u biex tiżgura komunikazzjoni 
adegwata bejn il-partijiet interessati jrid ikun stabbilit Grupp Konsultattiv li jista’ jiġi 
kkonsultat mill-Kumitat dwar l-injam.

Emenda 191
Riitta Myller, Anders Wijkman

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ temenda l-lista tal-
injam u tal-prodotti tal-injam stabbilita fl-
Anness filwaqt li tikkunsidra l-
karatteristiċi tekniċi, l-utent aħħari u l-
proċess tal-produzzjoni. 

imħassar

Dawk il-miżuri mfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissuplementawha 
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għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 11(2).

Or. en

Emenda 192
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
Offiżi

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw l-
impożizzjoni tas-sanzjonijiet mill-inqas 
għal ksur li ġejjin ta’ dan ir-Regolament:
(a) in-nuqqas ta’ operatur li jistabbilixxi 
s-sistema tad-diliġenza meħtieġa;
(b) in-nuqqas ta’ operatur li jistabbilixxi 
u/jew jopera sistema tad-diliġenza 
meħtieġa li tilħaq ir-rekwiżiti kollha ta’ 
dan ir-Regolament u b’mod partikolari 
tal-Artikolu 4;
(c) it-tqegħid fis-suq minn operatur tal-
injam jew prodotti tal-injam fejn l-
operatur jew jaf, jew jonqos li jeżerċita d-
diliġenza meħtieġa biex jelimina r-riskju, 
li l-injam kien maqtugħ, innegozzjati jew 
ipproċessati b’kontravenzjoni tal-liġijiet 
tal-pajjiż tal-oriġini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għaċ-ċertezza legali, il-ksur li jagħti lok għal sanzjonijiet għandu jkun stipulat fit-test tar-
regolament. Dawn l-offiżi jippreżentaw inċentivi biżżejjed għall-operaturi biex jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jiżguraw li njam u prodotti tal-injam legali biss ikunu nnegozzjati fl-UE.
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Emenda 193
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistipulaw ir-
regoli dwar il-penalitajiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Il-penalitajiet stipulati jridu 
jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. 
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sal-31 ta' Diċembru 20XX u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien dwar 
kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

L-Istati Membri għandhom jistipulaw ir-
regoli dwar il-penalitajiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Il-penalitajiet stipulati jridu 
jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi, 
li jistgħu jinkludu, fost oħrajn:

(i) penalitajiet finanzjarji li jirriflettu:
- il-livell tal-ħsara ambjentali
- il-valur tal-prodotti tal-injam;
- it-telf fit-taxxi u l-ħsara ekonomika 
magħmula mill-ksur; 
(ii) il-konfiska tal-injam u l-prodotti tal-
injam;
(iii) il-projbizzjoni temporanja fuq il-
kummerċjalizzar tal-injam u tal-prodotti 
tal-injam.
(iv) L-Istati Membri jistgħu wkoll, jew 
alternattivament, jużaw sanzjonijiet 
kriminali effettivi, proporzjonali u 
dissważivi;
Penalitajiet finanzjarji għandhom 
jirrappreżentaw mill-inqas ħames darbiet
il-valur tal-prodotti tal-injam miksuba 
permezz ta’ ksur serju. Fil-każ ta’ ksur 
serju repetut f’perjodu ta’ ħames snin, il-
penalitajiet finanzjarji għandhom jiżdiedu 
gradwalment sa mill-inqas għaxar darbiet 
il-valur tal-prodotti tal-injam miksuba 
permezz ta’ ksur serju.
Mingħajr preġudizzju għal 
dispożizzjonijiet oħra stipulati fil-liġi 
Komunitarja, li jirrigwardaw fondi 
pubbliċi, l-Istati Membri m’għandhomx 
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jagħtu għajnuna pubblika taħt reġimi 
nazzjonali ta’ għajnuna jew taħt fondi 
Komunitarji lill-operaturi ħatja ta’ ksur 
serju ta’ dan ir-Regolament, sakemm
jittieħdu miżuri korrettivi u jiġu applikati 
penalitajiet effettivi, proporzjonali u 
dissważivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qafas tal-UE dwar sanzjonijet minimi u penalitajiet jevitaw id-distorsjoni tal-kompetizzjoni
jew il-konċentrazzjoni tas-suq tal-injam f’pajjiżi bl-inqas livell ta’ penalitajiet. Qafal legali 
simili huwa diġà stabbilit fil-livell tal-UE mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1005/2008 li 
jistabbilixxi sistema Komunitarja biex jipprevjeni, jiskuraġġixxi u jelimina s-sajd illegali, 
mhux rapportat u mhux regolat.

Emenda 194
Riitta Myller, Jens Holm

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistipulaw ir-
regoli dwar il-penalitajiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Il-penalitajiet stipulati jridu 
jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. 
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sal-31 ta' Diċembru 20XX u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien dwar 
kwalunkwe Emenda sussegwenti li 
taffettwahom. 

L-Istati Membri għandhom jistipulaw ir-
regoli dwar il-penalitajiet applikabbli 
għall-ksur skont it-tifsira tal-Artikolu 1 u 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa 
biex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-
penalitajiet stipulati jridu jkunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi, li jistgħu
jinkludu penalitajiet kriminali jew 
amministrattivi bħall-projbizzjoni 
temporanja fuq il-kummerċjalizzar tal-
injam u prodotti tal-injam. 

Il-multi għandhom ikunu porporzjonati u 
determinati skont it-telf ta’ taxxi u danni 
ambjentali u ekonomiċi magħmula minn 
ksur skont l-Artikolu 1, u għandhom 
ikunu mill-anqas X darbiet il-valur tal-
injam jew il-prodotti tal-injam miksuba 
mill-ksur.
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Mingħajr preġudizzju għal 
dispożizzjonijiet oħra stipulati fil-liġi 
Komunitarja, li jirrigwardaw fondi 
pubbliċi, l-Istati Membri m’għandhomx 
jagħtu għajnuna pubblika taħt reġimi 
nazzjonali ta’ għajnuna jew taħt fondi 
Komunitarji lill-operaturi ħatja ta’ ksur 
skont l-Artikolu 1.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sal-31 ta' Diċembru 20XX u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien dwar 
kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sal-31 ta’ Diċembru 20XX u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien dwar 
kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test kif emendat isegwi t-test adottat fir-Regolament tal-UE dwar is-Sajd Illegali KE 
1005/2008.

Emenda 195
Caroline Lucas

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistipulaw ir-
regoli dwar il-penalitajiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Il-penalitajiet stipulati jridu 
jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. 
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sal-31 ta' Diċembru 20XX u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien dwar 
kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

L-Istati Membri għandhom jistipulaw ir-
regoli dwar is-sanzjonijiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Is-sanzjonijiet stipulati 
jistgħu jinkludu penalitajiet kriminali jew 
amministrattivi u jridu jkunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi, li jistgħu 
jinkludu, fost oħrajn:

(i) penali finanzjarji li jirriflettu l-grad 
tal-ħsara ambjentali;
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(ii) il-konfiska tal-injam u tal-prodotti tal-
injam;
(iii) il-projbizzjoni temporanja fuq il-
kummerċjalizzar tal-injam u tal-prodotti 
tal-injam.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sal-31 ta' Diċembru 20XX u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien dwar 
kwalunkwe Emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sal-31 ta’ Diċembru 20XX u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien dwar 
kwalunkwe Emenda sussegwenti li
taffettwahom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu wkoll jipprevedi l-possibiltà li japplika sanzjonijiet kriminali. 
Jikkjarifika u jissostitwixxi l-emenda 46 tar-rapporteur. Jiddetermina li l-penalitajiet fil-livell 
tal-Istati Membri jistgħu jirriżultaw f’inkonsistenzi madwar l-UE fl-insegwiment tal-
prosekuzzjonijiet skont ir-Regolament. Dan jista’ jwassal għad-distorsjoni tal-kompetizzjoni u 
l-konċentrament tas-suq tal-injam f’pajjiżi bl-iktar livelli baxxi ta’ penalitajiet.

Emenda 196
Péter Olajos

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistipulaw ir-
regoli dwar il-penalitajiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Il-penalitajiet stipulati jridu 
jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. 
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sal-31 ta' Diċembru 20XX u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien dwar 
kwalunkwe Emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

L-Istati Membri għandhom jistipulaw ir-
regoli dwar il-penalitajiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Il-penalitajiet stipulati jridu 
jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. 
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sal-31 ta’ Diċembru 20XX u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien dwar 
kwalunkwe Emenda sussegwenti li 
taffettwahom. Attivitajiet ta’ qtugħ b’mod
illegali fl-istati membri jeħtieġu mill-inqas 
l-istess penalitajiet.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-attivitajiet tal-qtugħ illegali huma serji daqs il-kummerċ, għalhekk għandhom jintużaw l-
istess penalitajiet.

Emenda 197
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati membri għandhom jieħdu miżuri 
xierqa biex jiżguraw l-impożizzjonijiet ta’ 
sanzjonijiet xierqa biex jiżguraw l-
impożizzjoni għal mill-inqas il-ksur li 
ġejjin ta’ dan ir-Regolament:
(a) in-nuqqas ta’ operatur li jistabbilixxi 
sistema tad-diliġenza meħtieġa;
(b) in-nuqqas ta’ operatur li jistabbilixxi
u/jew jopera sistema tad-diliġenza 
meħtieġa li tissodisfa r-rekwiżiti kollha ta’ 
dan ir-Regolament u b’mod partikolari 
tal-Artikolu 4;
(c) it-tqegħid fis-suq minn operatur tal-
injam jew prodotti tal-injam fejn l-
operatur jew jaf, jew jonqos li jeżerċita d-
diliġenza meħtieġa biex jelimina r-riskju, 
li l-injam kien maqtugħ, innegozzjati jew 
ipproċessati b’kontravenzjoni tal-liġijiet 
tal-pajjiż tal-oriġini..
2. L-Istati Membri għandhom jimponu 
sanzjonijiet massimi ta’ mill-inqas ħames 
darbiet il-valur tal-prodotti tal-injam 
miksub billi kkommettew ksur serju.
Fil-każ ta’ ksur serju ripetut fi żmien 
perjodu ta’ ħames snin,l-Istati Membri 
għandhom jimponu sanzjoni massima ta’ 
mill-inqas tmien darbiet il-valur tal-
prodotti tal-injam miksuba billi 
kkommettew ksur serju.
Fl-applikar ta’ dawn is-sanzjonijiet l-
Istati Membri għandhom ukoll 
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jikkunsidraw il-valur mingħajr il-
preġudizzju għar-riżorsi tal-injam u l-
ambjent forestali konċernat.
3. L-Istati Membri jistgħu wkoll, jew 
alternattivament, jużaw sanzjonijiet 
kriminali effettivi, proporzjonali u 
dissważivi.
4. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu, 
skont il-liġi nazzjonali, għal konfiska tal-
injam jew prodotti tal-injam li tqiegħdu 
fis-suq f’kontravenzjoni tar-rekwiżiti ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Permezz tal-ispeċifikazzjoni ta’ offiżi u sanzjonijiet ċari, jkun hemm deterrent legali li 
jimmotiva lill-operaturi biex jimplimentaw sistemi li jiżguraw l-esklużjoni tal-injam u l-
prodotti tal-injam illegali fil-katina ta’ forniment fl-UE. L-operaturi għandhom ukoll iċ-
ċarezza legali. Din l-istrateġija hija simili għal dik diġà applikata fil-kuntest tar-Regolament 
dwar is-Sajd Illegali, mhux Rapportat, u mhux Regolat (IUU).

Emenda 198
Riitta Myller, Anders Wijkman

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fit-tħejjija tar-rapport li hemm 
riferenza għalih fil-paragrafu (2), il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra l-
progress li sar rigward il-konklużjoni u l-
operazzjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija 
Volontarju FLEGT adottat skont ir-
Regolament Nru. 2173/2005. Il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra jekk 
kwalunkwe reviżjonijiet f’dan ir-
Regolament huma meħtieġa fid-dawl tal-
esperjenza tal-VPA tal-FLEGT u l-
effikaċja fl-indirizzar tal-problema tal-
injam illegali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jiżgura li l-konformità mal-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet
hija definita b’mod ċar. Għalkemm il-VPAs huma għodda importanti biex jindirizzaw il-kawżi 
vera tal-qtugħ illegali u l-problemi relatati, dan ir-regolament jeħtieġ jikkunsidra, li l-ebda 
miżura ma  kienet żviluppata mill-KE sa issa biex tittratta n-nuqqas ta’ konformità mar-
Regolament tal-Kunsill tal-UE dwar l-iskema ta’ liċenzjar. 

Emenda 199
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fit-tħejjija tar-rapport li hemm 
referenza għalih fil-paragrafu (2), il-
Kummissjoni għandha tikkonsidra l-
progress li sar rigward il-konklużjoni u l-
operazzjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija 
Volontarju FLEGT adottat skont ir-
Regolament Nru. 2173/2005. Il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra jekk 
kwalunkwe reviżjonijiet f’dan ir-
Regolament huma meħtieġa fid-dawl tal-
esperjenza tal-VPA tal-FLEGT u l-
effikaċja fl-indirizzar tal-problema tal-
injam illegali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ebda dispożizzjoni ma kienet stabbilita biex tittratta n-nuqqas ta’ konformità tal-iskema ta’ 
liċenzjar FLEGT mar-regolament preżenti. Jeħtieġ tkun speċifikata b’mod ċar li l-miżuri 
kollha meħtieġa għandhom jittieħdu biex jiżguraw il-konformità mal-miżuri tal-
implimentazzjoni tar-regolament.

Adlib Express Watermark



PE418.388 104/110 AM\764461MT.doc

MT

Emenda 200
Caroline Lucas

Proposta għal regolament
Artikolu 14 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Emenda għad-Direttiva 2008/99/KE

1. Dan il-punt li ġej għandu jiżdied mal-
Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/99/KE 
effettiva mid-data tal-applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament: 
'(ia) jagħmlu disponibbli fis-suq injam
jew prodotti tal-injam maqtugħ b’mod 
illegali.'
2.L-inċiż li ġej għandu jiżdied mal-Anness
A tad-Direttiva 2008/99/KE effettiva mid-
data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament:
- 'Regolament tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill ta’ [...] li jistipula l-obbligi tal-
operaturi li jqiegħdu l-injam u l-prodotti 
tal-injam fis-suq'.

Or. en

Emenda 201
Lena Ek

Proposta għal regolament
Artikolu 14 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Reviżjoni

Tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, u kull ħames snin minn 
hemm ’il quddiem, il-Kummissjoni 
għandha twettaq reviżjoni tal-operat ta’ 
dan ir-Regolament rigward l-għan tagħha 
u l-iskop u tirrapporta l-konklużjonijiet 
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tagħha u, abbażi tiegħu, il-proposti 
tagħha dwar emendi lill-Parlament 
Ewropew.
Ir-reviżjoni għandha tiffoka fuq dan li-
ġej:
Analiżi dettaljata u bir-reqqa tar-riċerka u 
l-iżvilupp fil-qasam tas-sostenibiltà tal-
forestrija;
l-impatt ta’ dan ir-Regolament fuq is-suq 
komuni, b’referenza partikolari għas-
sitwazzjoni tal-kompetittività u l-abiltà ta’ 
atturi ġodda biex jistabbilixxu lilhom 
infushom fis-suq;
Is-sitwazzjoni ta’ intrapriżi żgħar u medji 
fis-suq u kif dan ir-Regolament affettwa l-
attivatjiet tagħhom.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Jekk dan ir-Regolament ser jibqa’ effettiv u jkompli jkun konsistenti mal-forestrija sostenibbli, 
trid tiġi evalwata u aġġornata fuq bażi regolari.

Emenda 202
Caroline Lucas

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu japplika minn […]1 Għandu japplika minn […]1

1 Nota lill-ĠU: sentejn wara d-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament

1 Nota lill-ĠU: sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett tal-leġiżlazzjoni biex jindirizza l-legalità u s-sostenibiltà tal-injam u prodotti tal-
injam ilha tiġi diskussa għal ħafna snin, u dan ir-Regolament huwa riżultat ta’ proċess li 
nbeda fl-2003. Partijiet sinifikanti tal-industrija diġà għandhom implimentati sistemi li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, u jipprovdu materjal u esperjenza biex jużaw 
oħrajn. Dewmien ta’ sentejn oħra sakemm il-leġiżlazzjoni tidħol fis-seħħ ma tirriflettix l-
urġenza tal-problemi tal-bidla fil-klima u t-telf tal-bijodiversità li r-Regolament għandu l-
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għan espliċitu li jgħin jindirizza.

Emenda 203
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Polpa u karta tal-Kapitoli 47 u 48 tan-
Nomenklatura Magħquda, għajr għal 
prodotti li għandhom bażi ta' bambù u 
rkuprati (rimi u skart); 

2. Polpa u karta tal-Kapitoli 47, 48 u 49
tan-Nomenklatura Magħquda, għajr għal 
prodotti li għandhom bażi ta’ bambù u 
rkuprati (rimi u skart);

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-injam u l-prodotti kollha tal-injam, irrispettivament mill-użu aħħari tagħhom, għandhom 
ikunu suġġett għal dan ir-Regolament.

Emenda 204
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Anness I – punt 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12 a. Il-prodotti l-oħra tal-injam inklużi 
fil-kategoriji CN 94 u 95, inklużi ġugarelli 
tal-injam, aċċessorji tal-isport, eċċ.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-injam u l-prodotti kollha tal-injam, irrispettivament mill-użu aħħari tagħhom, għandhom 
ikunu suġġett għal dan ir-Regolament.
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Emenda 205
Samuli Pohjamo

Proposta għal regolament
Anness I a (ġdid)
L-organizzazzjoni għandha tikklassifika r-risjku tal-injam u prodotti tal-injam illegali fil-
livell tal-pajjiż / reġjun bħala “għoli” għall-fornimenti kollha fejn kwalunkwe minn dawn 
l-indikaturi fit-Tabella 1 japplikaw.

Tabella 1: Lista ta’ indikaturi għal riskju “għoli” fil-livell ta’ pajjiż / reġjun

Indikaturi (Eżempji ta’ sorsi ta’ referenza esterni)

Il-pajjiż / reġjun huwa 
kopert minn projbizzjoni 
tal-Kunsill tas-Sigurtà 
tan-NU fuq l-
esportazzjoni tal-injam.

Attwalment applikat għal-Liberja minn Lulju 2003 
(riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 1521 (2003) 

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions03.html

Il-pajjiż / reġjun huwa 
magħruf bħala pajjiż 
b’livell baxx ta’ infurzar 
tal-liġi forestali u livell 
għoli ta’ korruzzjoni.

Fid-definizzjoni ta’ dan l-indikatur, l-organizzazzjoni tista’ tuża 
l-istħarriġ intern tagħha jew riżultati ta’ stħarriġ ta’ 
organizzazzjonijiet governattivi jew mhux governattivi esterni li 
huma attivi fil-monitoraġġ tal-infurzar tal-liġi forestali u l-
korruzzjoni bħall-Bank Dinji
(http://info.worldbank.org/governance/kkz2004/sc_country.asp) 
, Chatham House ibbażata fir-Renju Unit, (www.illegal-
logging.info) , L-Aġenzija tal-Investigazzjoni tal-Ambjent
(www.eia-international.org , Global Witness 
(www.globalwitness.org) , Transparency International 
(www.transparency.org) , eċċ.

Il-pajjiż huwa wieħed 
fejn statistiċi uffiċjali tal-
FAO juru tnaqqis fiz-
zona forestali

L-Evalwazzjoni tal-FAO tar-Riżorsi Globali Forestali (FRA) 
2005
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/A0400E14.pdf) 

L-organizzazzjoni rċeviet
kummenti appoġġjati 
minn evidenza affidabbli 
minn klijenti jew partijiet 
esterni oħra, relatati mal-
fornimenti tagħha dwar 
sorsi kontroversjali, li ma 
kinux ippruvati bħala 
foloz mill-investigazzjoni 
tal-organizzazzjoni stess.
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Or. en

Emenda 206
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Anness I a (ġdid)
Tabella 1: Lista ta’ indikaturi għal riskju “għoli” fil-livell ta’ pajjiż/reġjun

Indikaturi (Eżempji ta’ sorsi ta’ referenza esterni)

Il-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU awtorizza 
projbizzjoni fuq l-injam u l-prodotti tal-
injam mill-pajjiż/reġjun

Japplika għal-Liberja minn Lulju 2003 
(Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-
NU 1521 (2003) tat-22 ta’ Diċembru 2003

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutio
ns03.html

Il-pajjiż / reġjun huwa magħruf bħala 
pajjiż b’livell baxx ta’ infurzar tal-liġi 
forestali u livell għoli ta’ korruzzjoni.

Fid-definizzjoni ta’ dan l-indikatur, l-
organizzazzjoni tista’ tuża l-istħarriġ 
intern tagħha jew riżultati ta’ stħarriġ ta’ 
organizzazzjonijiet governattivi jew mhux 
governattivi esterni li huma attivi fil-
monitoraġġ tal-infurzar tal-liġi forestali u 
l-korruzzjoni bħall-Bank Dinji
(http://info.worldbank.org/governance/kk
z2004/sc_country.asp), Chatham House 
ibbażata fir-Renju Unit, (www.illegal-
logging.info) , l-Environmental 
Investigation Agency (www.eia-
international.org , Global Witness 
(www.globalwitness.org) , Transparency 
International (www.transparency.org) , 
eċċ.

Il-pajjiż huwa wieħed fejn statistiċi 
uffiċjali tal-FAO juru tnaqqis fiz-zona 
forestali.

L-Evalwazzjoni tal-FAO tar-Riżorsi 
Globali Forestali (FRA) 2005 
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/
A0400E14.pdf) 

L-organizzazzjoni rċeviet kummenti 
appoġġjati minn evidenza affidabbli minn 
klijenti jew partijiet esterni oħra, relatati 
mal-fornimenti tagħha dwar sorsi 
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kontroversjali, li ma kinux ippruvati 
bħala foloz mill-investigazzjoni tal-
organizzazzjoni stess. 
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjoni ser tikkonsidra li hemm riskju għoli ta’ illegalità fir-rigward tal-injam u l-
prodotti tal-injam fil-livell nazzjonali/reġjonali fil-każijiet kollha fejn wieħed mill-indikaturi 
ta’ hawn fuq japplikaw.
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