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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta ghal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
esportazzjoni u l-importazzjoni ta’ sustanzi kimiċi perikolużi
(COM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2006)0745)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 175 (1) tat-Trattat KE, skond liema 
artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0439/2006),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-0000/2007),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Artikolu 7, paragrafu 6

6. L-obbligi stipulati fil-paragrafi 2, 3 u 4 
jieqfu meta meta jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet li ġejjin:

6. L-obbligi stipulati fil-paragrafi 2, 3 u 4 
għandhom jieqfu meta jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) il-kimika tkun saret kimika soġġetta 
għall-proċedura PIC; 

(a) il-kimika tkun saret kimika soġġetta 
għall-proċedura PIC; 

(b) il-pajjiż importatur li jkun Parti fil-
Konvenzjoni jkun wieġeb skond l-Artikolu 
10(2) tal-Konvenzjoni lis-Segretarjat dwar 
l-għoti, jew le, tal-kunsens għall-
importazzjoni tal-kimika;

(b) il-pajjiż importatur li jkun Parti fil-
Konvenzjoni jkun wieġeb skond l-Artikolu 
10(2) tal-Konvenzjoni lis-Segretarjat dwar 
l-għoti, jew le, tal-kunsens għall-
importazzjoni tal-kimika; 

  
1 ĠU C ... / Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
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(c) il-Kummissjoni tkun ġiet infurmata bit-
tweġiba mis-Segretarjat u ressqet din l-
informazzjoni lill-Istati Membri.

(c) il-Kummissjoni tkun ġiet infurmata bit-
tweġiba mis-Segretarjat u tkun ressqet din 
l-informazzjoni lill-Istati Membri;

L-ewwel sottoparagrafu m'għandux 
japplika meta l-pajjiż importatur li jkun 
Parti fil-Konvenzjoni jesiġi espliċitament 
li jitkomplew in-notifiki dwar l-
esportazzjoni mill-Partijiet li jesportaw, 
pereżempju permezz tad-deċiżjoni tiegħu 
dwar l-importazzjoni jew mod ieħor.
L-obbligi stipulati fil-paragrafi 2, 3 u 4 
għandhom ukoll jieqfu meta meta jiġu 
sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) l-awtorità xierqa tal-Parti li timporta 
jew pajjiż importatur ieħor irrinunzjat għar-
rekwiżit li tiġi notifikata qabel l-
esportazzjoni tal-kimika;

(ca) l-awtorità xierqa tal-Parti li timporta 
jew tal-pajjiż importatur ieħor tkun
irrinunzjat għar-rekwiżit li tiġi notifikata 
qabel l-esportazzjoni tal-kimika; 

(b) il-Kummissjoni rċeviet dan it-tagħrif 
mis-Segretarjat jew mill-awtorità xierqa 
tal-Parti li timporta jew pajjiż importatur 
ieħor u għaddietu lill-Istati Membri u 
għamlitu disponibbli fuq l-Internet.

(cb) il-Kummissjoni tkun irċeviet dan it-
tagħrif mis-Segretarjat jew mill-awtorità 
xierqa tal-Parti li timporta jew tal-pajjiż
importatur ieħor u tkun għaddietu lill-Istati 
Membri u tkun għamlitu disponibbli fuq l-
Internet.

Il-punt (a) m'għandux japplika meta l-
pajjiż importatur li jkun Parti fil-
Konvenzjoni jkun jesiġi espliċitament li 
jitkomplew in-notifiki dwar l-esportazzjoni 
mill-Partijiet li jesportaw, pereżempju 
permezz tad-deċiżjoni tiegħu dwar l-
importazzjoni jew mod ieħor.

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal "l-ewwel subparagrafu" m'hijiex kompletament ċara. Sabiex dan jiġi ċċarat 
l-emenda tirreferi għall-punt (a). Huwa aktar loġiku li dan it-test jitqiegħed fl-aħħar tal-
paragrafu 6, sabiex is-sentenza "l-obbligi stipulati... jiġu ssodisfati" tkun tista' titħassar.

Emenda 2
Artikolu 13, paragrafu 7

7. L-Awtorità Nazzjonali Maħtura ta' l-
esportatur tista', f'konsultazzjoni mal-
Kummissjoni, tiddeċiedi li l-esportazzjoni 
tista' tipproċedi, jewkk wara l-isforzi 

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

raġjonevoli kollha, l-ebda tweġiba għal 
talba għall-kunsens espliċitu skond il-
paragrafu 6(a) ma tkun waslet fi żmien 60 
jum, fejn teżisti evidenza minn sorsi 
uffiċjali fil-Parti li timporta jew pajjiż ieħor 
importatur li s-sustanza kimika, fil-ħin ta' l-
importazzjoni, hija lliċenzjata, irreġistrata 
jew awtorizzata.

(a) 60 jum, fejn teżisti evidenza minn sorsi 
uffiċjali fil-Parti li timporta jew pajjiż ieħor 
importatur li s-sustanza kimika, fil-ħin ta' l-
importazzjoni, hija lliċenzjata, irreġistrata 
jew awtorizzata jew intużat reċentement 
jew ġiet importata f'dik il-Parti li timporta 
jew pajjiż importatur ieħor u l-ebda 
azzjoni regolatorja ma tkun ittieħdet 
għall-projbizzjoni ta' l-użu tagħha;
(b) 90 jum fil-każijiet l-oħra kollha.

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni l-ġdida tant hija flessibbli li m'hijiex konformi ma' l-għan ta' dan ir-
Regolament, i.e. il-ħarsien ta' stati li huma anqas kapaċi jew saħansitra m'humiex kapaċi li 
jevalwaw dawn il-kimiċi perikolużi. F'dawk il-każijiet, m'għandu jkun hemm l-ebda kunsens 
taċitu. Sabiex tiġi evitata l-importazzjoni bla kontroll ta' kimiċi perikolużi (li huma pprojbiti 
jew restritti b'mod sever fl-UE) f'pajjiżi terzi, qed jiġi propost li din id-dispożizzjoni tiġi 
ristretta b'mod partzjali.

Emenda 3
Artikolu 13, paragrafu 8, subparagrafi 1, 2 u 3

8. Il-validità ta' kull kunsens espliċitu 
miksub skond il-paragrafu 6(a) jew 
eżenzjoni mogħtija skond il-paragrafu 7 
għandha tkun soġġetta għal reviżjoni 
perjodika mill-Kummissjoni 
f'konsultazzjoni ma' l-Istati Membri 
kkonċernati, kif ġej:

8. Il-validità ta' kull kunsens espliċitu 
miksub skond il-paragrafu 6(a) jew 
eżenzjoni mogħtija skond il-paragrafu 7 
għandha tkun soġġetta għal reviżjoni 
perjodika mill-Kummissjoni 
f'konsultazzjoni ma' l-Istati Membri 
kkonċernati, kif ġej:

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

(a) għal kull kunsens espliċitu miksub 
skond il-paragrafu 6(a) kunsens espliċitu 
ġdid għandu jkun meħtieġ sa tmiem it-
tielet sena kalendarja wara li jkun ingħata 
l-kunsens, sakemm it-termini ta' dak il-
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kunsens jesiġu mod ieħor; kunsens jesiġu mod ieħor;
(b) sakemm ma tasalx risposta għal talba 
sadanittant, kull eżenzjoni li tingħata skond 
il-paragrafu 7(a) għandha tkun għal 
perjodu massimu ta' sentejn kalendarji, li 
meta jiskadu jkun meħtieġ il-kunsens 
espliċitu; 

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

(c) sakemm ma tasalx risposta għal talba 
sadanittant, kull eżenzjoni li tingħata 
skond il-paragrafu 7(b) għandha tkun 
għal perjodu massimu ta' 12-il xahar, li 
meta jiskadu jkun meħtieġ il-kunsens 
espliċitu. 
Fil-każijiet imsemmija fil-punti (a) u (b), 
l-esportazzjonijiet jistgħu madankollu 
jkomplu wara l-iskadenza tal-perjodu 
rilevanti fl-istennija ta' tweġiba għal talba 
ġdida għall-kunsens espliċitu.
Fil-każ imsemmi fil-punt (c), l-
esportazzjonijiet ma jistgħux ikomplu 
wara l-iskadenza tal-perjodu rilevanti 
sakemm ma jinkisibx il-kunsens espliċitu 
jew il-kundizzjonijiet tal-paragrafu 7(a) 
jiġu sodisfatti wara talba ġdida għall-
kunsens espliċitu.

Ġustifikazzjoni

Il-Kunsens taċitu għal perjodu itwal m'huwiex konformi ma' l-għan ta' dan ir-Regolament, i.e. 
il-ħarsien ta' stati li huma anqas kapaċi jew saħansitra m'humiex kapaċi li jevalwaw dawn il-
kimiċi perikolużi. Sabiex tiġi evitata l-importazzjoni bla kontroll ta' kimiċi perikolużi (li huma 
pprojbiti jew restritti b'mod sever fl-UE) f'pajjiżi terzi, qed jiġi propost li din id-dispożizzjoni 
tiġi ristretta b'mod partzjali.

Emenda 4
Artikolu 19, paragrafu 3, parti introduttorja

3. Fir-rigward tat-trażmissjoni ta’ 
informazzjoni skond dan ir-Regolament, u 
mingħajr preġudizzju għad-Direttiva tal-
Kunsill 90/313/KEE dawn li ġejjin 
m’għandhomx jitqiesu bħala kunfidenzjali:

3. Fir-rigward tat-trażmissjoni ta’ 
informazzjoni skond dan ir-Regolament, u 
mingħajr preġudizzju għad-Direttiva tal-
Kunsill 90/313/KEE, ta' l-anqas dawn li 
ġejjin m’għandhomx jitqiesu bħala 
kunfidenzjali:
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Ġustifikazzjoni

Informazzjoni barra dik elenkata fl-Artikolu 19(3) tista' wkoll titqies bħala mhux 
kunfidenzjali. Sabiex jiġi evitat nuqqas ta' ftehim, qed jiġi propost li jiġi ċċarat b'mod 
espliċitu li t-test ta' dan il-paragrafu m'huwiex lista limitattiva.

Emenda 5
Artikolu 22, paragrafu 4, subparagrafi 2 u 3

L-inklużjoni ta' kimika li hija soġġetta 
għar-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill fl-
Anness V għandha tkun soġġetta għall-
istess proċedura.

L-inklużjoni ta' kimika li hija soġġetta 
għar-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jew ta' 
kimika oħra, fl-Anness V għandha tkun 
soġġetta għall-istess proċedura.

L-emendi kollha l-oħra għall-Anness I, 
inklużi modifiki għal entrati eżistenti, u 
emendi għall-Annessi II, III, IV u VI, kif 
ukoll modifiki għall-entrati eżistenti fl-
Anness V, għandhom jiġu addottati skond 
il-proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 24(2).

L-emendi kollha l-oħra għall-Anness I, 
inklużi modifiki għal entrati eżistenti, u 
emendi għall-Annessi II, III, IV u VI, kif 
ukoll modifiki għall-entrati eżistenti fl-
Anness V, għandhom jiġu addottati skond 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju
msemmija fl-Artikolu 24(3).

Ġustifikazzjoni

L-ewwel bidla timplika li kimiċi li m'humiex Pollutanti Organiċi Persistenti jistgħu jiżdiedu 
ma' l-Anness V, eż. il-projbizzjoni ta' esportazzjoni fuq il-merkurju, li issa qiegħda fil-
kodeċiżjoni.

It-tieni bidla tagħti d-dritt ta' skrutinju lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, u dan huwa 
importanti għall-proposti futuri biex jiġu modifikati l-Annessi essenzjali.

Emenda 6
Artikolu 24, paragrafu 1

Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
mill-kumitat imwaqqaf skond l-Artikolu 29 
tad-Direttiva 67/548/KEE.

Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
mill-kumitat imwaqqaf skond l-Artikolu 
133 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-
Reġistrazzjoni, l-Evalwzzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Kimiċi 
(REACH) u li jwaqqaf Aġenzija Ewropea 
għas-Sustanzi Kimiċi1.
___________
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1 ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1. Ikkoreġut 
fil-ĠU L 136, 29.5.2007, p. 3.

Ġustifikazzjoni

Fl-Artikolu 24, qed jiġi propost li jinżamm il-kumitat imwaqqaf bl-Artikolu 29 tad-Direttiva 
67/548/KEE. Madankollu, f'konformità mal-proposta dwar ir-regolament dwar is-Sistema 
Armonizzata b'Mod Globali (COM(2007)355 tas-27 ta' Ġunju 2007) dan il-kumitat se 
jispiċċa fl-2010. Sadanittant, diġà hemm kumitat imwaqqaf skond l-Artikolu 133 tar-
Regolament REACH (KE) Nru 1907/2006. Sabiex jiġi antiċipat il-futur, ikun aħjar li 
jintuża l-istess kumitat bħal fir-Regolament REACH.

Emenda 7
Anness I, parti 1, tabella, ringiela 15

Test propost mill-Kummissjoni

Komposti ta' l-
arseniku

p(2) sr

Emenda tal-Parlament

Arseniku u komposti 
ta' l-arseniku

p(2) sr

Ġustifikazzjoni

Anki l-metal arseniku stess irid jissemma f'dan l-Anness.

Emenda 8
Anness I, parti 1, tabella, ringiela 28 a (ġdida)

Emenda tal-Parlament

Chlordecone 143-50-0 205-601-3 p(2) sr

Ġustifikazzjoni

Il-kimika chlordecone hija msemmija fl-Anness IV tar-Regolament POP (KE) Nru 850/2004 u 
għalhekk għandha ta' l-inqas tiġi miżjuda fl-Anness I parti 1 ta' dan ir-Regolament. Minħabba 
li m'hemm l-ebda evalwazzjoni ta' l-impatt tal-chlordecone, din il-kimika ma tistax tiġi 
miżjuda ma' l-Anness I, parti 2 (lista li tinkludi kimiċi li jikkwalifikaw għan-notifika tal-PIC).

Emenda 9
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Anness I, parti 1, tabella, ringiela 61 a (ġdida)

Emenda tal-Parlament

Hexabromobiphenyl 36355-01-8 252-994-2 p(2) sr

Ġustifikazzjoni

Il-kimika hexabromobiphenyl hija msemmija fl-Anness IV tar-Regolament POP (KE) Nru 
850/2004 u għalhekk għandha ta' l-inqas tiġi miżjuda fl-Anness I parti 1 ta' dan ir-
Regolament. Minħabba li m'hemm l-ebda evalwazzjoni ta' l-impatt tal-hexabromobiphenyl, 
din il-kimika ma tistax tiġi miżjuda ma' l-Anness I, parti 2 (lista li tinkludi kimiċi li 
jikkwalifikaw għan-notifika tal-PIC).

Emenda 10
Anness I, parti 1, tabella, ringiela 68

Test propost mill-Kummissjoni

Komposti tal-
merkurju, li jinkludu l-
komposti inorganiċi 
tal-merkurju, il-
komposti tal-merkurju 
alkil u l-komposti tal-
merkurju aril u 
alkyloxyalkyl#

10112-91-1, 
21908-53-2 u 

oħrajn

233-307-5, 
244-654-7 u 

oħrajn

2827 39 80, 
2825 90 50 u 
oħrajn

p(1)- p(2) b - sr Jekk jogħġbok 
irreferi għaċ-
ċirkulari tal-PIC 
fuq www.pic.int/

Emenda tal-Parlament

Merkurju u komposti 
tal-merkurju, li 
jinkludu l-komposti 
inorganiċi tal-
merkurju, il-komposti 
tal-merkurju alkil u l-
komposti tal-merkurju 
aril u alkyloxyalkyl#

10112-91-1, 
21908-53-2 u 

oħrajn

233-307-5, 
244-654-7 u 

oħrajn

2827 39 80, 
2825 90 50 u 
oħrajn

p(1)- p(2) b - sr Jekk jogħġbok 
irreferi għaċ-
ċirkulari tal-PIC 
fuq www.pic.int/

Ġustifikazzjoni

Anki l-metal merkurju stess irid jissemma f'dan l-Anness.

Emenda 11
Anness I, parti 3, tabella, ringiela 20
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Test propost mill-Kummissjoni

Komposti tal-merkurju, li 
jinkludu l-komposti inorganiċi 
tal-merkurju, l-komposti tal-
merkurju alkil u l-komposti tal-
merkurju aril u alkyloxyalkyl

Pestiċida

Emenda tal-Parlament

Merkurju u komposti tal-
merkurju, li jinkludu l-
komposti inorganiċi tal-
merkurju, komposti tal-
merkurju alkil u komposti tal-
merkurju aril u alkyloxyalkyl

Pestiċida

Ġustifikazzjoni

Anki l-metal merkurju stess irid jissemma f'dan l-Anness.

Emenda 12
Anness V, ringiela 1 a (ġdida)

Emenda tal-Parlament

Merkurju KE Nru 231-106-7, CAS Nru 7439-97-
6, kodiċi CN 280540

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li l-ista tiġi kompletata u aġġornata. Dan ifisser iż-żieda ta' kimiċi li se jkunu 
soġġetti għal projbizzjoni ta' esportazzjoni ta' l-UE f'data magħrufa fil-futur. pereżempju l-
merkurju. Issa diġà jidher ċar li l-esportazzjoni tal-merkurju se tiġi pprojbita fil-futur qarib 
(kważi żgur li qabel ma jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament).
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Sfond

Il-Konvenzjoni ta' Rotterdam dwar il-Proċedura għall-Kunsens minn Qabel (PIC) għal ċerti 
kimiċi u pestiċidi perikolużi fil-kummerċ internazzjonali ġiet adottata f'Settembru 1998 u 
daħlet fis-seħħ fl-24 ta' Frar 2004. Ir-Regolament (KE) Nru 304/2003 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tat-28 Jannar 2003 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi1

implementa l-Konvenzjoni.

Il-Kummissjoni ħassitha mġiegħla li tieħu azzjoni kontra l-Kunsill u l-Parlament Ewropew 
quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja għax ma qablitx mal-bidla fil-bażi legali (mill-politika 
kummerċjali komuni għall-politika ambjentali). Fis-sentenza tagħha ta' l-10 ta' Jannar 2006, 
il-Qorti tal-Ġustizzja annullat ir-Regolament minħabba li kellu jkun ibbażat kemm fuq l-
Artikolu 133 u kif ukoll fuq l-Artikolu 175(1) tat-Trattat2. Fl-istess ħin, il-Qorti żammet l-
effetti tar-Regolament sakem jiġi adottat, f'perjodu ta' żmien raġjonevoli, regolament ġdid 
mibni fuq bażi legali xierqa. Għalhekk, il-Kummissjoni ppreżentat proposta ġdida għal 
regolament ġdid ibbażat fuq iż-żewġ bażijiet legali msemmija hawn fuq. Fl-istess ħin 
ipproponiet ċerti bidliet tekniċi għall-proposta fid-dawl ta' rapport dwar l-esperjenzi tal-
proċeduri sal-ġurnata tal-lum.

2. Is-sustanza tal-proposta tal-Kummissjoni

Fis-sustanza, it-test huwa virtwalment identiku għar-Regolament (KE) Nru 304/2003, bl-
eċċezzjoni tal-bażi legali doppja ġdida u ftit bidliet tekniċi ta' sustanza fid-dawl ta' rapport ta' 
implimentazzjoni (COM(2006)747).

Ir-Regolament jimplimenta l-Konvenzjoni ta' Rotterdam għall-Komunità Ewropea. Dan ir-
Regolament huwa maħsub biex jippromwovi responsabilità konġunta bejn il-partijiet fir-
rigward tal-kummerċ internazzjonali fil-kimiċi li f'postijiet oħra huma kkontrollati b'mod 
strett jew ipprojbiti. Permezz ta' skambji ta' informazzjoni bejn il-partijiet, u permezz ta' teħid 
ta' deċiżjonijiet nazzjonali obbligatorji dwar l-aċċettabilità ta' l-importazzjonijiet u l-
esportazzjonijiet ta' dawn il-kimiċi, il-kuxjenza tal-pajjiżi konċernati għandha tiżdied. Ir-
Regolament jinkludi annessi li jelenkaw sustanzi perikolużi, li l-esportazzjoni tagħhom trid 
tiġi rrapportata kull sena lill-pajjiżi importaturi. Għal ċerti sustanzi, trid tinkiseb 
awtorizzazzjoni espliċita mill-pajjiż importatur qabel ma s-sustanza tkun tista' tiġi esportata. 
Din tissejjaħ il-proċedura ta' kunsens informat minn qabel (PIC).

Sabiex tingħata stampa ċara tar-regolament, huwa importanti li wieħed jinnota li jeżistu erba' 
kategoriji ta' sustanzi:

1. 'kimika soġġetta għal notifika ta' esportazzjoni': kwalunkwe kimika li hija projbita jew 
ristretta b'mod sever fi ħdan il-Komunità f'kategorija jew sottokategorija waħda jew 
aktar, u kwalunkwe kimika li hija soġġetta għall-proċedura tal-PIC elenkata fil-Part 1 ta' 
l-Anness I;

  
1 ĠU L 67, 6.3.2003, p. 1.
2 Każ C-178/03.
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2. 'kimika li tikkwalifika għal notifika tal-PIC': kwalunkwe kimika li hija projbita jew 
ristretta b'mod sever fi ħdan il-Komunità jew fi ħdan Stat Membru f'kategorija waħda 
jew aktar, elenkata fil-Parti 2 ta' l-Anness I;

3. 'kimika soġġetta għall-proċedura tal-PIC': kwalunkwe kimika elenkata fil-Parti 3 ta' l-
Anness tar-Regolament (u l-Anness II għall-Konvenzjoni ta' Rotterdam) li għaliha tkun 
tapplika l-proċedura tal-PIC skond il-Konvenzjoni ta' Rotterdam;

4. kimiċi u oġġetti li l-esportazzjoni tagħhom hija projbita u li huma elenkati fl-Anness V 
tar-Regolament.

Il-Kategorija 3 biss hija meħuda direttament mill-Konvenzjoni ta' Rotterdam. Il-kategoriji l-
oħra huma meħuda minn leġiżlazzjonijiet oħra ta' l-UE oħra jew minn tentattivi oħra biex jiġu 
antiċipati estensjonijiet possibbli tal-Konvenzjoni ta' Rotterdam. Barra minn hekk, wieħed 
jista' jgħid li l-Kategoriji 1 sa 4 jikkorrispondu għal regoli dejjem aktar stretti.

Hija ħaġa loġika li l-UE għandha tadotta miżuri ferm aktar wiesgħa f'dan ir-rigward minn 
dawk ipprovduti fil-Konvenzjoni ta' Rotterdam. Fil-preżent, hemm 39 sustanza elenkati fl-
Anness III tal-Konvenzjoni ta' Rotterdam, li għalihom tapplika l-proċedura PIC. Għalhekk, 
dan ifisser li l-pajjiżi jistgħu jirrifjutaw li jippermettu l-importazzjoni ta' dawn is-sustanzi. Sa 
mill-2004, ma ġewx miżjuda aktar sustanzi ma' din il-lista. Is-sena li ġejja, il-pestiċida
endosulfan u l-bijoċida tributyl tin (TBD) fil-probabiltà sa jiġu miżjuda ma' din il-lista. Fi 
żmien sentejn, jafu jiżdiedu erba' kimiċi oħra: 
il-benzidin u l-imluħa tiegħu, l-endrin, il-methamidofos u l-mirex.
Barra minn hekk, hemm lista ta' 160 kimika li qed jistennew li tittieħed deċiżjoni. 

Madankollu, it-teħid ta' deċiżjoni huwa impenjattiv ħafna u bil-mod. minkejja diversi 
tentattivi, għadu ma kienx possibbli li jiżdied l-asbestos abjad (tal-krisotil) mal-lista ta' 
sustanzi soġġetti għall-proċedura PIC.
Il-bidliet prinċipali li l-proposta tal-Kummissjoni tagħmel lir-Regolament eżistenti huma kif 
ġej: 

1. Bidla tal-bażi legali: L-Artikolu 175(1) tat-Trattat KE (ambjent) ġie sostitwit b'bażi legali 
doppja: l-Artikolu 133 tat-Trattat KE (politika kummerċjali komuni) u l-Artikolu 175(1) tat-
Trattat KE (l-ambjent);

2. Emenda tad-definizzjoni ta' 'esportatur' biex tinkludi esportaturi li m'humiex ibbażati fl-UE 
u li jesportaw mill-UE; 

3. Emenda għad-dispożizzjonijiet dwar kunsens espliċitu sabiex l-esportazzjonijiet isiru 
possibbli fin-nuqqas ta' risposta fil-pront biżżejjed għal talbiet għal awtorizzazzjoni speċifika 
għall-importazzjoni ta' sustanza; 

4. Assenjazzjoni mill-ġdid mill-Istati Membri lill-Kummissjoni ta' responsabilità għall-kisba 
ta' deċiżjonijiet ta' importazzjoni minn pajjiżi terzi;

5. Introduzzjoni ta' strumenti biex tkun aktar faċli biex is-servizzi tad-dwana jinfurzaw id-
dispożizzjonijiet tar-Regolament fir-rigward ta' l-esportazzjonijiet. Dan jinkludi l-
introduzzjoni ta' kodiċi uniċi ta' Nomenklatura Armonizzata (GN), il-possibilità li jitniżżlu 
dawn il-kodiċi fit-tariffa integrata tal-Komunitajiet Ewropej (Taric), li fiha l-miżuri kollha tal-
Komunità relatati mat-tariffi tad-dwana, miżuri kummerċjali u agrikoltura li huma applikabbli 
fil-kummerċ, u modulu tad-dwana dwar il-websajt ta' l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi 
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Kimiċi li jippermetti lill-uffiċjali tad-dwana biex jivverifikaw informazzjoni dwar konformità 
mar-Regolament.

Il-Punt 1 huwa konsegwenza inevitabbli tas-sentenza tal-Qorti; il-punti l-oħra, prinċipalment 
huma bidliet tekniċi li joħorġu mir-rapport ta' evalwazzjoni msemmi hawn fuq.

3. Kummenti dwar il-proposta tal-Kummissjoni

Huwa importanti li jiġu adottati regoli adegwati madwar id-dinja u fuq livell Ewropew biex 
jiġi pprovdut livell għoli ta' ħarsien ta' l-ambjent u tas-saħħa pubblika. Il-problemi involuti fil-
kummerċ internazzjonali f'sustanzi perikolużi jeħtieġu dan. Il-proposta tal-Kummissjoni 
tagħti kontribuzzjoni għall-iżvilupp tal-politika ta' l-infrastruttura f'pajjiżi anqas żviluppati. 
Dan jista' jikkumbatti l-użu irresponsabbli ta' kimiċi li kieku jkunu ta' ħsara għall-ekoloġija, 
għall-ekonomija u għall-kundizzjonijiet tax-xogħol.

Ir-rapporteur tagħkom jista' jaċċetta l-parti l-kbira tal-bidliet. L-emenda tad-dispożizzjonijiet 
dwar l-awtorizzazzjoni speċifika biex ikunu jistgħu jsiru esportazzjonijiet biss taffaċċja xi 
oġġezzjonijiet. Barra minn hekk, il-proposta ma tikkorrispondix kompletament mar-
Regolament REACH.

3.1 Permess ta' trasport mingħajr awtorizzazzjoni speċifika
Mil-lat ekonomiku, is-sitwazzjoni eżistenti m'hijiex sodisfaċenti għall-esportaturi Ewropej 
jekk ma jircievu l-ebda risposta mill-pajjiżi importaturi dwar is-sustanzi elenkati fil-Parti 2 ta' 
l-Anness I. Dawn huma sustanzi li għalihom tapplika l-proċedura PIC skond il-liġi Ewropea 
iżda li għadhom m'humiex koperti mill-Konvenzjoni ta' Rotterdam. S'issa l-UE (jiġifieri 
skond ir-Regolament kif jinsab bħalissa) tirrikjedi unilateralment awrtorizzazzjoni speċifika 
mill-pajjiżi importaturi għal dawn is-sustanzi. Esportaturi minn pajjiżi li m'humiex fl-UE 
jistgħu jfornu dawn is-sustanzi mingħajr ma jiksbu awtorizzazzjoni minn qabel mill-pajjiż 
importatur.

Il-proposta tal-Kummissjoni tippermetti li l-esportazzjonijiet ikomplu temporanjament jekk 
ma tasal l-ebda awtorizzazzjoni speċifika. Għaldaqstant, l-esportaturi Ewropej ta' kimiċi li 
huma limitati b’mod sever fl-Ewropa jistgħu jesportaw dawn is-sustanzi b'mod aktar faċli. 
Jekk pajjiż importatur ma jkunx kapaċi jagħti risposta rigward esportazzjoni fi żmien 90 
ġurnata, l-esportazzjonijiet jistgħu jipproċedu għal 12-il xahar. Wara dan il-perjodu, għandha 
terġa' tintalab l-awtorizzazzjoni. L-iżvantaġġ ta' dan l-approċċ aktar flessibbli huwa li pajjiż li 
ma jkunx jista' jirrispondi fi żmien 90 ġurnata ma jibqax igawdi minn ħarsien kontra l-
importazzjonijiet tas-sustanza konċernata, li hija regolata b'mod strett fl-UE.Mil-lat 
ambjentali, dan m'huwiex mixtieq u m'huwiex ir-riżultat imfittex. Madankollu, il-punt ta' tluq 
għandu jkun li jitqies il-ħarsien tal-pajjiżi l-anqas żviluppati. Jeżistu żewġ kriterji sostenibbli 
li fuq il-bażi tagħhom l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, wara 
perjodu mingħajr risposta, li jippermettu l-esportazzjonijiet: l-eżistenza ta' evalwazzjoni u 
awtorizzazzjoni tas-sustanza fil-pajjiż importatur jew il-fatt li l-pajjiż importatur huwa wieħed 
fl-OECD. madankollu, l-argument li s-sustanzi jistgħu jiġu esportati jekk l-istess sustanzi ġew 
importati preċedentement fil-pajjiż konċernat mingħajr ma dak il-pajjiż ma ħa l-ebda azzjoni 
regolatorja, huwa argument li r-rapporteur tagħkom jista' jaċċetta. Wara kollox, l-għan tal-
leġiżlazzjoni huwa biex jiġu mħeġġa miżuri amministrattivi f'pajjiżi inqas żviluppati.

3.2 Konnessjoni ma' leġiżlazzjonijiet oħra
Huwa importanti li f'dan ir-Regolament jiġu inkorporati b'mod adegwat il-projbizzjonijiet jew 
ir-restrizzjonijiet fuq l-użu ta' kimiċi li jirriżultaw minn direttivi u regolamenti ġodda jew 
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emendati. Il-lista ta' kimiċi għandha tkun kompluta. Fil-każ tal-leġiżlazzjoni ta' l-UE li ġejja, 
b'mod partikulari, huwa importanti li jiġi aċċertat jekk għandhomx jiżdiedu kimiċi relevanti 
ma' l-annessi ta' dan ir-Regolament:

• ir-Regolament POP (KE) Nru 850/2004, Anness IV

• ir-Regolament REACH (KE) Nru 1907/2006, Anness XVII

• id-Direttiva 67/548/KEE, Anness I.


