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Emenda minn Rebecca Harms

Emenda 18
Artikolu1

Is-suġġett Is-suġġett u l-għan
Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli għall-
awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti f’forma kummerċjali u għat-
tqegħid fis-suq, għall-użu u għall-kontroll 
tagħhom ġewwa l-Komunità.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti f’forma kummerċjali u 
għat-tqegħid fis-suq, għall-użu u għall-
kontroll tagħhom fil-Komunità.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi kemm regoli 
għall-approvazzjoni ta’ sustanzi attivi, 
safeners u synergists, li jkunu fi jew li 
jikkostitwixxu prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti, kif ukoll regoli għall-adjuvants u 
għall-ko-formulanti.

2. Dan ir-Regolament jistabbilixxi kemm 
regoli għall-approvazzjoni ta’ sustanzi attivi, 
safeners u synergists, li jkunu fi jew li 
jikkostitwixxu prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti, kif ukoll regoli għall-adjuvants u 
għall-ko-formulanti.

3. L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li 
jiżgura ħarsien ta’ livell għoli għas-saħħa 
kemm tal-bniedem kif ukoll ta’ l-annimali
u ħarsien għall-ambjent. 



PE 386.430v01-00 2/39 AM\656768MT.doc

MT

4. Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq il-
prinċipju ta’ prekawzjoni u ddisinjat sabiex 
jiżgura li s-sustanzi approvati hawnhekk u 
prodotti mqiegħda fis-suq ma’ jkollhomx 
effett ħażin fuq is-saħħa tal-bniedem jew 
fuq l-ambjent. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-proposta preżenti, l-għan tar-Regolament jissemma’ biss fil-premessi. L-għan għandu 
jkun iddikjarat fl-ewwel artikoli. Il-prinċipju ta’ prekawzjoni jissemma’ biss fil-premessa (8) 
u f’Artikolu 13(2.) Preferibbilment għandu jsir riferiment għalih fl-ewwel artikoli tar-
Regolament. 

Emenda minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 19
Artikolu1

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli għall-
awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti f’forma kummerċjali u għat-
tqegħid fis-suq, għall-użu u għall-kontroll 
tagħhom ġewwa l-Komunità.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli għall-
awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti f’forma kummerċjali jew għall-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
magħmulin mill-utent stess u għat-tqegħid 
fis-suq, għall-użu u għall-kontroll tagħhom 
fil-Komunità.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi kemm regoli 
għall-approvazzjoni ta’ sustanzi attivi, 
safeners u synergists, li jkunu fi jew li 
jikkostitwixxu prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti, kif ukoll regoli għall-adjuvants u 
għall-ko-formulanti.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi kemm regoli 
għall-approvazzjoni ta’ sustanzi attivi, 
safeners u synergists, li jkunu fi jew li 
jikkostitwixxu prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti, kif ukoll regoli għall-formulanti,
adjuvants u għall-ko-formulanti.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Għall-bqija tas-sustanzi kimiċi li jiġu miżjuda mal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti (hekk 
imsejħa formulanti), il-liġi tipprovdi biss lista ta’ sustanzi li mhux permess li jikkontjenu l-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti. Wieħed għandu jqis, illi dawn is-sustanzi jistgħu jkunu 
komponent importanti tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u l-persentaġġ tagħhom jista’ jkun 
ogħla mill-persentaġġ tas-safeners u synergists li diġà ġew evalwati. Għalhekk l-istess regoli 
ta’ awtorizzazzjoni għandhom japplikaw f’dan il-każ bħal fil-każ ta’ elementi oħra għat-
tqegħid ta’ dawn il-prodotti fis-suq. 
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Emenda minn Werner Langen

Emenda 20
Artikolu3, punt 20 a (ġdid)

(20a) Prattika esperimentali tajba
Prattika skond id-Direttiva 2004/10/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni tal-kunċett applikat f’Kapitolu V.

Emenda minn Werner Langen

Emenda 21
Artikolu 3, punt 21 a (ġdid)

(21a) Prattika agrikola tajba
L-użu permess fuq livell nazzjonali ta’ 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, jiġifieri 
fil-qafas tal-kundizzjonijiet attwali, li 
għandu jissodisfa l- ġlieda effettiva kontra 
l-ħsara għall-pjanti. Jagħmel parti minn 
dan l-eżerċizzju l-użu ta’ prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti f’ qasam speċifiku ta’ 
livelli sa l-ogħla livell ta’ użu permess, biex
il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jintużaw 
b’mod li jirriżultaw l-inqas kwantitajiet ta’ 
sustanzi li jibqgħu wara.
L-użu awtorizzat li ma jagħmilx ħsara jiġi 
stabbilit fuq livelli nazzjonali u jkopri l-
irrekordjar u r-rakkomandazzjonijiet ta’ l-
użu fuq livell nazzjonali, li premezz ta’ dan
jiġu kkonsidrati aspetti ta’ saħħa pubblika, 
ta’ ħarsien tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol 
u ta’ ħarsien ta’ l-ambjent. 
Il-kondizzjonijiet attwali jinkludu l-fażijiet 
kollha ta’ produzzjoni, ħażna, użu u 
distribuzzjoni ta’ ikel u ikel ta’ l-annimali.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-FAO għal „prattika agrikola tajba“ trid tiġi adottata fir-Regolament.

Emenda ta’ Werner Langen

Emenda 22
Artikolu 3, punt 21 b (ġdid)

(21b) Użijiet limitati
L-użu ta’ prodotti għall-ħarsien ta’ pjanti fi 
Stat Membru għal pjanti ta’ diffużjoni
limitata  jew għal pjanti b’diffużjoni akbar, 
meta teżisti neċessità limitata jew sporadika 
u straordinarja, jew għal żrieragħ. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-kunċett „użijiet limitati“ użat f’Artikolu 49.

Emenda minn Rebecca Harms

Emenda 23
Artikolu 4, paragrafu 1

1. Sustanza attiva għandha tkun approvata 
skond l-Anness II, jekk jista’ jkun mistenni, 
fid-dawl ta’ l-għarfien xjentifiku u tekniku 
korrenti, li, meta jitqiesu l-kriterji għall-
approvazzjoni li ġew stabbiliti fil-punti 2 u 3 
ta’ dak l-Anness, il-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti li fihom dik is-sustanza attiva se 
jissodisfaw il-kondizzjonijiet provduti fil-
paragrafi 2 u 3.

1. Sustanza attiva għandha tkun approvata 
skond l-Anness II, jekk jista’ jkun ippruvat, 
fid-dawl ta’ l-għarfien xjentifiku u tekniku 
korrenti, li, meta jitqiesu l-kriterji għall-
approvazzjoni li ġew stabbiliti fil-punti 2 u 3 
ta’ dak l-Anness, il-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti li fihom dik is-sustanza attiva se 
jissodisfaw il-kondizzjonijiet provduti fil-
paragrafi 2 u 3. Dawn il-kondizzjonijiet 
għandhom jiġu użati bħala kriterju 
konklużiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi kollha b’karatteristiċi, karċinoġeni, mutaġeni, tossiċi għar-riproduzzjoni, li 
jħawdu s-sistema endokrinali, sensibilizzanti, jew dawk b’karatteristiċi ssuspettati li jkunu 
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hekk, u sustanzi li huma persistenti, bijoakkumulattivi jew tossiċi jew li b’xi mod jagħtu lok
għal tħassib, m’għandhomx jiġu approvati. 

Emenda minn Rebecca Harms

Emenda 24
Artikolu 4, paragrafu 2, punt (a)

(a) m’għandu jkollhom l-ebda effett ta’ ħsara 
fuq is-saħħa tal-bniedem, inklużi gruppi 
vulnerabbli, jew fuq is-saħħa ta’ l-annimali, 
meta jitqiesu l-effetti kumulattivi u 
sinerġistiċi magħrufa meta jkunu disponibbli 
l-metodi biex issir valutazzjoni ta’ effetti 
bħal dawn, jew fuq l-ilma ta’ l-art;

(a) m’għandu jkollhom l-ebda effett ta’ ħsara 
fuq is-saħħa tal-bniedem, b’attenzjoni 
partikolari ħafna lil gruppi vulnerabbli bħal 
nisa tqal, embriji u tfal, jew fuq is-saħħa ta’ 
l-annimali, meta jitqiesu l-effetti kumulattivi 
u sinerġistiċi magħrufa meta jkunu 
disponibbli l-metodi biex issir valutazzjoni 
ta’ effetti bħal dawn, jew fuq l-ilma ta’ l-art;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond il-prinċipju ta’ prekawzjoni, sustanzi m’għandhux ikollhom impatt negattiv fuq is-
saħħa tal-bniedem, b’mod partikolari fuq gruppi vulnerabbli bħal embriji, tfal u l-ambjent. 
Dan huwa konformi mar-reazzjoni tal-Parlament Ewropew (Riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew P5_TA(2002)0276) għall-Komunikazzjoni ta’ qabel tal-Kummissjoni rigward ir-
reviżjoni tad-Direttiva 91/414. 

Emenda minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 25
Artikolu7, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. L-evalwazzjoni ta’ l-applikazzjoni tista’ 
ssir minn diversi Stati flimkien, li fil-qafas 
tas-sistema ta’ rappurtaġġ bejn ħafna 
Membri, jaġixxu bħala r-rapporteur.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din il-proċedura tintuża wkoll għall-evalwazzjoni ta’ applikazzjonijiet skond id-Direttiva 
91/414/KEE u għandha influwenza qawwija fuq il-kwantità u l-kwalità tar-rapport ta’ 
evalwazzjoni tas-sustanza attiva. 
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Emenda minn Werner Langen

Emenda 26
Artikolu11, paragrafu 1

1. Fi żmien tnax-il xahar mid-data tan-
notifika provduta fl-ewwel sottoparagrafu ta’ 
l-Artikolu 9(3), l-Istat Membru rapporteur
għandu jipprepara u jressaq quddiem l-
Awtorità rapport (li minn hawn ’il quddiem 
se jissejjaħ “abbozz tar-rapport ta’ 
valutazzjoni”) li jivvaluta jekk jistax jiġi 
mistenni li s-sustanza attiva tissodisfa r-
rekwiżiti ta’ l-Artikolu 4.

1. L-Istat Membru rapporteur jista’ jibda 
bl-evalwazzjoni tar-rapporti tat- test u ta’ l-
istudji dritt wara li jigu trasmessi minn min 
ikun qiegħed iressaq il-petizzjoni, anke 
qabel iż-żmien imsemmi f’Artikolu 9, 
paragrafu 3, l-ewwel sottoparagrafu li 
jikkonċerna l-komunikazzjoni. Fi żmien 
tmien xhur mid-data tan-notifika provduta 
fl-ewwel sottoparagrafu ta’ l-Artikolu 9(3), 
l-Istat Membru rapporteur għandu 
jipprepara u jressaq quddiem l-Awtorità 
rapport (li minn hawn ’il quddiem se 
jissejjaħ “abbozz tar-rapport ta’ 
valutazzjoni”) li jivvaluta jekk jistax jiġi 
mistenni li s-sustanza attiva tissodisfa r-
rekwiżiti ta’ l-Artikolu 4.

Fejn l-Istat Membru jeħtieġ informazzjoni 
addizzjonali, għandu jiffissa perjodu ta’ 
żmien għall-applikant biex jipprovdiha. 
F’dak il-każ, il-perjodu ta’ tnax-il xahar
għandu jiġi estiż bil-perjodu ta’ żmien 
addizzjonali mogħti mill-Istat Membru. L-
Istat Membru għandu jinforma lill-
Kummissjoni u lill-Awtorità.

Fejn l-Istat Membru jeħtieġ informazzjoni 
addizzjonali, għandu jiffissa perjodu ta’ 
żmien adekwat għall-applikant biex 
jipprovdiha. F’dak il-każ, il-perjodu ta’ 
tmien xhur għandu jiġi estiż bil-perjodu ta’ 
żmien addizzjonali mogħti mill-Istat 
Membru. L-Istat Membru għandu jinforma 
lill-Kummissjoni u lill-Awtorità. Bil-
preżentazzjoni ta’ l-informazzjoni 
addizzjonali, dak li jressaq il-petizzjoni 
jinnotifika fl-istess ħin rekwiżiti għal 
protezzjoni ta’ dejta skond Artikolu 56.

L-Istat Membru jista’ jikkonsulta lill-
Awtorità.

L-Istat Membru jista’ jikkonsulta lill-
Awtorità.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hekk kif l-ewwel użijiet sikuri ta’ prodott jiġu stabbiliti, dan għandu jiġi awtorizzat. B’hekk il-
bdiewa jista’ jkollhom prodotti ġodda u innovattivi għad-dispożizzjoni tagħhom iktar malajr. 
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Emenda minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 27
Artikolu11, paragrafu 1, sottoparagrafu 2

Fejn l-Istat Membru jeħtieġ informazzjoni 
addizzjonali, għandu jiffissa perjodu ta’ 
żmien għall-applikant biex jipprovdiha. 
F’dak il-każ, il-perjodu ta’ tnax-il xahar 
għandu jiġi estiż bil-perjodu ta’ żmien 
addizzjonali mogħti mill-Istat Membru. L-
Istat Membru għandu jinforma lill-
Kummissjoni u lill-Awtorità. 

Fejn l-Istat Membru jeħtieġ informazzjoni 
addizzjonali, għandu jiffissa perjodu ta’ 
żmien għall-applikant biex jipprovdiha. 
F’dak il-każ, il-perjodu ta’ tnax-il xahar 
għandu jiġi estiż bil-perjodu ta’ żmien 
addizzjonali mogħti mill-Istat Membru. L-
Istat Membru għandu jinforma lill-
Kummissjoni u lill-Awtorità, li wara 
tinforma lill-Istati Membri l-oħra.

Or. pl

Emenda minn Werner Langen

Emenda 28
Artikolu 11, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Barra minn hekk l-Istat Membru 
rapporteur, jippreżenta lill-Kummissjoni u 
lill-awtoritajiet, rapport, fejn jiġu ddikjarati
it-tipi ta’ użu differenti. Dawn jiġu evalwati 
u kkonfermati konformi mar-rekwiżiti ta’ 
awtorizzazzjoni ta’ l-Artikolu 29. 

Or. de

Emenda minn Werner Langen

Emenda 29
Artikolu13 a (ġdid)

Artikolu13a
Fi żmien tliet xhur tad-dħul fis-seħħ ta’ l-
Artikolu 11, paragrafu 1 ta’ l-imsemmi
rapport, il-Kummissjoni tippreżenta 
proposta għall-awtorizzazzjoni limitata tas-
sustanzi, fejn 
– l-użijiet, li jistgħu jiġu approvati, u 
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– l-perjodu ta’ approvazzjoni, li ma jistax
jaqbeż il-ħames snin,

jiġu speċifikati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Permezz ta’ awtorizzazzjoni aċċelerata, li telimina d-dubji, il-bdiewa jista’ jkollhom prodotti 
ġodda u innovattivi għad-dispożizzjoni tagħhom iktar malajr.

Emenda minn Rebecca Harms

Emenda 30
Artikolu14, paragrafu 2

2. It-tiġdid għandu jkun għal perjodu ta’ 
żmien mhux limitat.

2. It-tiġdid għandu jkun għal perjodu ta’
żmien li ma jaqbiżx l-għaxar snin. L-
approvazzjoni tista’ tiġġedded iżjed minn 
darba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni trid tkun valida għal żmien limitat wara l-ewwel tiġdid. Kieku dan imur 
kontra l-prinċipju ta’ prekawzjoni. Id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu fil-kuntest ta’ l-
għarfien xjentifiku u tekniku, skond l-Artikolu 4(1).

Emenda minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 31
Artikolu15, paragrafu 1

1. L-applikazzjoni provduta fl-Artikolu 14 
għandha titressaq minn produttur tas-
sustanza attiva quddiem Stat Membru, 
flimkien ma’ kopja għall-Istati Membri l-
oħra, għall-Kummissjoni u għall-Awtorità, 
mhux iktar tard minn tliet snin qabel l-
iskadenza ta’ l-ewwel approvazzjoni.

1. L-applikazzjoni provduta fl-Artikolu 14 
għandha titressaq minn produttur tas-
sustanza attiva quddiem l-Istat Membru 
kkonċernat, flimkien ma’ kopja għall-Istati 
Membri l-oħra, għall-Kummissjoni u għall-
Awtorità, mhux iktar tard minn tliet snin 
qabel l-iskadenza ta’ l-ewwel approvazzjoni.

Or. pl
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Emenda ta’ Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 32
Artikolu19

Regolament, li ġie adottat skond il-
proċedura li tissemma fl-Artikolu 76 (3), 
għandu jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet 
meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-
proċedura ta’ tiġdid u ta’ reviżjoni, li 
tinkludi, fejn rilevanti, l-implimentazzjoni 
ta’ programm ta’ ħidma, kif provdut fl-
Artikolu 18.

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. pl

Emenda minn Dorette Corbey

Emenda 33
Artikolu 22, paragrafu 1

1. Bħala deroga mill-Artikolu 5, sustanza 
attiva li tikkonforma mal-kriterji provduti fl-
Artikolu 4 għandha tiġi approvata għal 
perjodu li ma jaqbiżx il-15-il sena, fejn jista’ 
jiġi mistenni li l-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti li fihom dik is-sustanza se joħolqu 
biss riskju żgħir għas-saħħa tal-bniedem u 
ta’ l-annimali u għall-ambjent, kif provdut 
fl-Artikolu 46(1). 

1. Bħala deroga mill-Artikolu 5, sustanza 
attiva li tikkonforma mal-kriterji provduti fl-
Artikolu 4 għandha tiġi approvata għal 
perjodu li ma jaqbiżx il-15-il sena, fejn 
jista’ jiġi mistenni li l-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti li fihom dik is-sustanza se joħolqu 
biss riskju żgħir għas-saħħa tal-bniedem u 
ta’ l-annimali u għall-ambjent.

Din id-deroga ma tapplika għall-ebda 
sustanza attiva klassifikata skond id-
Direttiva 67/548/KEE bħala:
– karċinoġena,
– mutaġena,
– ta’ ħsara għar-riproduzzjoni,
– sensibilizzanti,
jew għal sustanzi illi huma kwalifikati 
bħala:
– persistenti, b’half-life ta’ iżjed minn 60 
ġurnata,
– li tħawwad is-sistema endokrinali skond
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il-lista ta’ l-UE rigward proprjetajiet 
suspetti li jħawdu s-sistema endokrinali
– ftit tossika,
– bijoakkumulattiva u li ma tiddiżintegrax 
malajr. 
Mhux aktar tard minn…* il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi u jekk ikun meħtieġ 
tispeċifika l-kriterju għat-trattament ta’ 
sustanza attiva bħala sustanza b’riskju 
baxx, u jekk ikun hemm bżonn, 
tissottometti proposti rispettivi.
___________________

* Sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu stabbiliti kriterji ċari u oġġettivi sabiex tiġi definita klassifika ta’ sustanzi li 
huma ta’ riskju żgħir. F’din il-proposta m’hemmx definizzjoni għal dan. Sabiex tiġi mħeġġa r-
riċerka favur sustanzi u prodotti aktar sostenibbli, huwa importanti li wieħed jipprovdi 
ċarezza u ċertezza legali lill-impriżi dwar x’wieħed jifhem eżattament b’riskju żgħir. Il-kriterji 
elenkati hawnhekk ittieħdu, parti minnhom, mid-Direttiva dwar il-Bijoċidji 98/8/KE. Skond 
dawn il-kriterji minn 25 sa 30 fil-mija ta’ sustanzi attivi jitqiesu bħala ta’ riskju żgħir.

Emenda minn Pilar Ayuso

Emenda 34
Artikolu 24, paragrafu 1

1. Bħala deroga mill-Artikolu 5 u mill-
Artikolu 14(2), sustanza attiva li 
tikkonforma mal-kriterji provduti fl-Artikolu 
4 għandha tiġi approvata għal perjodu li 
ma jaqbiżx is-seba’ snin, fejn sustanzi attivi 
oħra li diġà ġew approvati huma ferm 
inqas tossiċi għall-konsumaturi jew għall-
operaturi jew li jippreżentaw ferm inqas 
riskji għall-ambjent. Il-valutazzjoni 
għandha tqis il-kriterji stabbiliti fil-punt 4 
ta’ l-Anness II.

1. Sustanza attiva li tikkonforma mal-kriterji 
provduti fl-Artikolu 4 u mal-kriterji fil-punt 
4 ta’ l-Anness II tiġi kklassifikata u bl-
istesss mod approvata bħala ‘kandidata 
għas-sostituzzjoni’.

Sustanza bħal din minn hawn’il quddiem 
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se tissejjaħ ‘kandidat għas-sostituzzjoni’.

Il-perjodu ta’ validità ta’ l-approvazzjoni 
jkun ta’ 10 snin. Id-dispożizzjoni ta’ 
Artikolu 14(2) ma tapplikax. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għall-klassifikazzjoni tas-sustanzi attivi kandidati għas-sostituzzjoni hija importanti ir-
realizzazzjoni tal-kriterji stabbiliti fil-proposta tar-Regolament.

Emenda minn Rebecca Harms

Emenda 35
Artikolu24, paragrafu 1, l-ewwel sottoparagrafu

1. Bħala deroga mill-Artikolu 5 u mill-
Artikolu 14(2), sustanza attiva li 
tikkonforma mal-kriterji provduti fl-Artikolu 
4 għandha tiġi approvata għal perjodu li ma 
jaqbiżx is-seba’ snin, fejn sustanzi attivi 
oħra li diġà ġew approvati huma ferm inqas 
tossiċi għall-konsumaturi jew għall-operaturi 
jew li jippreżentaw ferm inqas riskji għall-
ambjent. Il-valutazzjoni għandha tqis il-
kriterji stabbiliti fil-punt 4 ta’ l-Anness II.

1. Bħala deroga mill-Artikolu 5 u mill-
Artikolu 14(2), sustanza attiva li 
tikkonforma mal-kriterji provduti fl-Artikolu 
4 għandha tiġi approvata għal perjodu li ma 
jaqbiżx  il-ħames snin, fejn sustanzi attivi 
oħra li diġà ġew approvati jew metodi 
alternattivi jew prattika agrikola
alternattiva huma ferm inqas tossiċi għall-
konsumaturi jew għall-operaturi jew li 
jippreżentaw ferm inqas riskji għall-ambjent. 
Il-valutazzjoni għandha tqis il-kriterji 
stabbiliti fil-punt 4 ta’ l-Anness II.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ladarba l-perjodu ta’ approvazzjoni għal sustanzi oħra huwa sa 10 snin, kandidati għal 
sostituzzjoni għandu jkollhom perjodu ovvjament iqsar sabiex is-sostituzzjoni tkun iżjed 
effettiva. 

Emenda minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 36
Artikolu28, paragrafu 2, punt (b)
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b) it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti għal skopijiet ta’ 
riċerka jew ta’ żvilupp skond l-Artikolu 51 ;

b) (tħassir) L-użu ta’ prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti għal skopijiet ta’ riċerka jew ta’ 
żvilupp skond l-Artikolu 51 ;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din l-ittra tirreferi għall-awtorizzazzjoni ta’ l-użu ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti għall-
skopijiet ta’ riċerka u ta’ żvilupp. 

Emenda minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 37
Artikolu28, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Kopja, jew b’talba lill-awtoritajiet 
kompetenti, xempju ta’ l-awtorizzazzjoni 
tiġi miżjuda mal-prodott għall-ħarsien tal-
pjanti meta jintbagħat fiż-żona tal-
Komunità fejn jitqiegħed liberament fil-
kummerċ,  jekk l-informazzjoni dwar l-
awtorizzazzjoni  ma tkunx, konformi ma’ 
Artikolu 54, disponibbli għall-pubbliku.

Or. pl

Emenda minn Werner Langen

Emenda 38
Artikolu 28 a (ġdid)

Artikolu28a
Importazzjoni parallela

1. B’diverġenza minn Artikolu 28, 
paragrafu 1, prodott għall-ħarsien tal-
pjanti fi Stat Membru jista’ jitqiegħed fis-
suq u jiġi użat, mingħajr ma jkun approvat 
hemmhekk, jekk l-Istat Membru joħroġ 
ċertifikat ta’ bejgħ għal dak il-prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti. 
2. L-Istati Membri joħorġu ċertifikat ta’ 
bejgħ wara applikazzjoni għal prodott
għall-ħarsien tal-pjanti skond paragrafu 1, 
meta il-prodott għall-ħarsien tal-pjanti, li 
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jrid jiġi importat minn Stat Membru ieħor, 
diġà jiddisponi minn awtorizzazzjoni fi Stat 
Membru ieħor u meta fil-pajiż ta’ 
importazzjoni jkun hemm referenza
awtorizzata tas-sustanzi korrispondenti 
(Importazzjoni parallela).
3. Korrispondenza ta’ sustanzi skond dan l-
Artikolu teżisti, meta prodotti ta’ 
importazzjoni u ta’ referenza jikkomprendu
bl-istess mod l-istess sustanzi fi kwantitajiet 
simili, b’livell minimu ta’ impuritajiet u bi 
tniġġiż speċifiku u bl-ogħla kontenut li 
jikkorispondi u li jaqblu fit-tip ta’
formulazzjoni. Dwar il-konsistenza tal-
bqija, differenzi huma aċċettabbli, sakemm 
dawn il-varjetajiet kwalitattivi jew 
kwantitattivi fis-sustanzi ma jkollhomx 
effetti fuq l-attività bioloġika, effetti fuq 
pjanti ttrattati jew effetti fuq il-bniedem, l-
annimal jew l-ambjent. Skond l-Artikolu 76
paragrafu 2 ta’ l-imsemmija azzjonijiet, il-
kriterji u l-azzjoni għall-eżami tal-
konformità sostanzjali jistgħu jiġu 
kkontrollati iżjed mill-viċin.
4. Għall-għoti ta’ ċertifikat tal-bejgħ l-
informazzjoni li ġejja trid tiġi annessa ma’ 
l-applikazzjoni: 
– L-Istat Membru ta’ provenjenza tal-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti importati,
– L-isem u l-indirizz ta’ l-importatur –
deskrizzjoni ta’ fejn iridu jiġu mqassma il-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti importati
fl-istat li qiegħed jimporta,
– Id-deskrizzjoni u n-numru ta’ l-
awtorizzazzjoni tal- prodotti importati 
għall-ħarsien tal-pjanti fl-Istat Membru ta’ 
provenjenza,  
– L-isem u indirizz ta’ min kiseb ta’ 
awtorizzazzjoni fl-Istat Membru ta’ 
provenjenza, 
– Il-manwal ta’ istruzzjonijiet oriġinali, li 
bih jitqassmu l-prodotti importati għall-
ħarsien tal-pjanti fl-Istat Membru ta’ 
provenjenza, 
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– L-ittikkettjar provdut u l-manwal ta’ 
istruzzjonijiet, li bihom iridu jitqassmu l-
prodotti importati għall-ħarsien tal-pjanti,
– Id-deskrizzjoni u n-numru ta’ liċenzja tal-
prodotti ta’ referenza,
– L-isem ta’ min kiseb ta’ l-awtorizzazzjoni 
tal-prodotti ta’ referenza. 
5. iċ-ċertifikat ta’ bejgħ li jinħareġ għall-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, jista’ 
jitqies bl-istess mod bħala dak għall-prodott
ta’ referenza. 
6. Iċ-ċertifikat ta’ bejgħ jiswa għat-terminu
ta’ l-awtorizzazzjoni tal-prodotti ta’ 
referenza. Jekk il-propjetarju ta’ l-
awtorizzazzjoni tal-prodotti ta’ referenza 
skond l-Artikolu 44 paragrafu 1 japplika
għall-irtirar ta’ l-awtorizzazzjoni u jekk 
barra minn dan ikunu sodisfatti r-rekwiżitit 
ta’ l-Artikolu 29, tispiċċa l-validità taċ-
ċertifikat ta’ bejgħ sena wara l-
kanċellazzjoni ta’ l-awtorizzazzjoni, iżda 
mhux wara l-mument, li fih l-
awtorizzazzjoni tintemm minħabba li jkun 
spiċċalha ż-żmien.
7. Ir-regolamenti ta’ Artikolu 43, Artikolu 
45 u Artikolu 53 paragrafu 4 u ta’ Kapitolu 
VII huma konformi ma’ l-applikazzjoni ta’ 
Importazzjoni parallela.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni m’għandha l-ebda regola rigward importazzjoni parallela ta’ 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti. Madankollu, regolament ġuridiku fil-livell ta’ l-UE huwa 
meħtieġ b’urġenza, sabiex tiġi eliminata l-inċertezza legali eżistenti. Deċiżjoniijet diverġenti 
ġuridiċi u l-ittrattar differenti ta’ importazzjoni parallela fl-Istati Membri jagħmlu l-emenda 
tal-proposta għal regolament neċessarja. 

Emenda minn Rebecca Harms

Emenda 39
Artikolu 29, paragrafu 6
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6. Għandhom jiġu definiti l-prinċipji 
uniformi għall-evalwazzjoni u għall-
awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti fir-Regolamenti li ġew adottati 
skond il-proċedura li tissemma fl-Artikolu 
76(2), fejn jinkorporaw ir-rekwiżiti fl-
Anness VI tad-Direttiva 91/414/KEE bi 
kwalunkwe modifika meħtieġa.

6. Għandhom jiġu definiti l-prinċipji 
uniformi għall-evalwazzjoni u għall-
awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti fir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, fejn jinkorporaw ir-
rekwiżiti fl-Anness VI tad-Direttiva 
91/414/KEE bi kwalunkwe modifika 
meħtieġa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament illi jistabilixxi prinċipji uniformi ġodda għandu jiġi adottat mill-Parlament 
Ewropew u mill-Kunsill bi proċedura leġiżlattiva xierqa, u mhux permezz ta’ Comitology. Fl-
1996 il-Parlament Ewropew kellu jitla’ l-Qorti għax l-ewwel prinċipji uniformi li ġew 
stabbiliti mill-Kummissjoni ma kinux konformi mad-Direttiva 91/414. Il-Qorti (kawża Ċ-
303/94) ikkonfermat il-pożizzjoni tal-Parlament u l-prinċipji ġew mibdula, speċjalment għall-
kriterja ta’ l-ilma tax-xorb.

Emenda minn Werner Langen

Emenda 40
Artikolu30, paragrafu 3, punt (b)

b) l-obbligu li jiġi informat kwalunkwe ġar 
li jista’ jkun ffissat għal sprej drift qabel 
ma jintuża l-prodott u li talab li jiġi 
informat. 

Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu jassumi, li l-eżami ta’ l-awtorizzazzjoni mhix biżżejjed sabiex tiggarantixxi 
kummerċ sikur bi prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, u li għal din ir-raġuni pajjiżi ġirien iridu 
jissodisfaw miżuri ta’ sigurtà addizzjonali. Dan huwa kontradizzjoni ċara ta’ l-istandards
stretti Ewropej ta’ awtorizzazzjoni u jwaqqa’ l-fiduċja pubblika fil-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni Ewropej.

Emenda minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 41
Artikolu 32, paragrafu 5 a (ġdid)
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5a. Fl-Istati Membri kollha jiġu utilizzati 
formoli ta’ applikazzjoni uniformi.

Or. pl

Emenda minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 42
Artikolu33, paragrafu 1

1. L-applikanti għandhom ikunu eżentati 
milli jipprovdi r-rapporti tat-testijiet u ta’ l-
istudji li jissemmew fl-Artikolu 32(3) fejn 
juru li ngħataw aċċess skond l-Artikolu 56, 
58 jew 59 jew li kwalunkwe perjodu tal-
ħarsien tad-data skada.

1. L-applikanti jiġu eżentati mill-obbligu illi 
jżidu ma’ l-applikazzjoni d-dossier msemmi 
fl-Artikolu 32(3), fejn juru li ngħataw aċċess 
skond l-Artikolu 56, 58 jew 59 jew li 
kwalunkwe perjodu tal-ħarsien tad-data 
skada.

Or. pl

Emenda minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 43
Artikolu 33, paragrafu 2, punt (b a) (ġdid)

ba) id-dossier li huwa aċċessibbli għall-
applikant jew illi t-terminu ta’ protezzjoni 
skadielu u huwa disponibbli fl-Istat 
Membru rispettiv.

Or. pl

Emenda minn Rebecca Harms

Emenda 44
Artikolu 35, paragrafu 2

2. L-Istati Membri kkonċernati għandhom 
jagħtu jew jirrifjutaw l-awtorizzazzjonijiet 
skond kif ikun il-każ fuq il-bażi tal-
konklużjonijiet tal-valutazzjoni ta’ l-Istat 
Membru li qed jeżamina l-applikazzjoni kif 
provdut fl-Artikoli 30 u 31. L-Istati Membri 

2. Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet ta’ 
l-Artikoli 30 u 31, meta prodott għall-
ħarsien tal-pjanti jkun diġà ġie awtorizzat fi 
Stat Membru, l-Istati Membri l-oħra 
jiddeċiedu jekk, jew taħt liema 
kondizzjonijiet għandhom jawtorizzaw il-
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għandhom jawtorizzaw il-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti kkonċernat fl-istess 
kondizzjonijiet, inkluża l-klassifikazzjoni 
għall-iskop tad-Direttiva 1999/45/KE, 
bħall-Istat Membru li jeżamina l-
applikazzjoni.

prodott għall-ħarsien tal-pjanti kkonċernat fi 
żmien 90 ġurnata minn meta jirċievu l-
applikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iz-‘zoning system’ proposta ddgħajjef l-awtorizzazzjoni nazzjonali u mhix konformi mal-
prinċipju ta’ proporzjonalità tal-KE (Artikolu5 tat-Trattat tal-KE) għaliex qiegħda tagħmel 
iżjed milli suppost sabiex tgħaġġel il-proċess ta’ deċiżjonijiet mingħajr ma jkun hemm xogħol 
doppju u tagħti garanzija ta’ disponibilità iżjed armonjuża tal-PPPs fid-diversi Stati Membri. 
Dawn l-għanijiet jistgħu jintlaħqu permezz ta’ emendi tas-sistema ta’ għarfien reċiproku
mingħajr il-kunċett ta’ ‘zoning’.

Emenda minn Werner Langen

Emenda 45
Artikolu  39

1. Id-detentur ta’ awtorizzazzjoni jista’ 
japplika għal awtorizzazzjoni għall-istess 
prodott għall-ħarsien tal-pjanti u għall-istess 
użu fi Stat Membru ieħor skond il-proċedura 
ta’ għarfien reċiproku, provduta f’din is-
sottotaqsima, fil-każijiet li ġejjin:  

1. Id-detentur ta’ awtorizzazzjoni jew 
persuna li tiġi magħżula minnu bħala 
rappreżentant tiegħu jista’ japplika għal 
awtorizzazzjoni għall-istess prodott għall-
ħarsien tal-pjanti u għall-istess użu fi Stat 
Membru ieħor skond il-proċedura ta’ 
għarfien reċiproku, provduta f’din is-
sottotaqsima, fil-każijiet li ġejjin:  

a) l-awtorizzazzjoni ngħatat minn Stat 
Membru (l-Istat Membru ta’ referenza) li 
jappartjeni għall-istess żona; jew

a) l-awtorizzazzjoni ngħatat minn Stat 
Membru (l-Istat Membru ta’ referenza) li 
jappartjeni għall-istess żona; jew

b) l-awtorizzazzjoni ngħatat minn Stat 
Membru għall-użu fis-serer jew bħala 
trattament ta’ wara l-ħsad, tkun xi tkun iż-
żona li jappartjeni għalih l-Istat Membru ta’ 
referenza.

b) l-awtorizzazzjoni ngħatat minn Stat 
Membru għall-użu fis-serer jew bħala 
trattament ta’ wara l-ħsad jew negozju fiż-
żrieragħ; hawnhekk m’għandha l-ebda rwol, 
tkun xi tkun iż-żona li jappartjeni għalih l-
Istat Membru ta’ referenza; jew
ba) l-awtorizzazzjoni tiġi mogħtija fuq il-
bażi ta’ volontarjat mill-Istati Membri, li 
jappartjenu għall-diversi żoni, fejn jeżistu 
kondizzjonijiet simili relatati ma’ l-
agrikultura, mas-saħħa ta’ pjanti u ta’ l-
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ambjent, madankollu speċjalment relatati 
ma’ ċirkostanzi klimatiċi, li huma relevanti 
għall-użu tal-prodott; jew
bb) l-awtorizzazzjoni tiġi mogħtija minn 
Stat Membru għan-negozju ta’ żrieragħ; 
hawnhekk iż-żona li għaliha jappartjenti l-
Istat Membru m’għandha l-ebda rwol. 

2. L-għarfien reċiproku m’għandux 
japplika għal prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti li fihom kandidat għas-sostituzzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti ivarjaw rispettivament minn Stat Membru għall-ieħor. Barra dan 
aċċettazzjoni volontarja ta’ awtorizzazzjonijiet ta’ l-Istati Membri għandha tkun possibbli, 
f’każ l i dawn ikunu jappartjentu lil zona oħra jew ikollhom kondizzjonijiet simili ta’ 
agrikoltura, għas-saħħa tal-pjanti jew ta’ l-ambjent. 

Emenda minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 46
Artikolu 41, paragrafu 1, punt (a a) (ġdid)

aa) rapport ta’ evalwazzjoni tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti, maħruġ mill-Istat 
Membru, fejn il-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti jiġu mqiegħda fil-kummerċ; 

Or. pl

Emenda minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 47
Artikolu 46, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Sustanzi li jiġu prodotti permezz ta’ 
kombinazzjoni ta’ żewġ prodotti jew iżjed 
għall-ħarsien tal-pjanti b’riskju minimu, 
ma jagħmlux parti awtomatikament tal-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti mingħajr 
ma ssirilhom evalwazzjoni tal-ħsara 
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tossikoloġika li jistgħu jikkawżaw. 

Or. pl

Emenda minn Pilar Ayuso

Emenda 48
Artikolu 49, paragrafu 3, punt (d)

d) id-dokumentazzjoni u l-informazzjoni 
biex isostnu estensjoni ta’ l-użu tressqu mill-
persuni jew mill-korpi li jissemmew fil-
paragrafu 2.

d) id-dokumentazzjoni u l-informazzjoni 
biex isostnu estensjoni ta’ l-użu tressqu mill-
persuni jew mill-korpi li jissemmew fil-
paragrafu 2. L-istudji neċessarji sabiex jiġu 
stabbiliti limiti massimi ta’ residwi jistgħu 
iseħħu permezz ta’ tagħmir xjentifiku u 
organismi uffiċjali. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż ta’ studji xjentifiċi jippreżentaw ostaklu importanti ħafna għall-iżvilupp ta’ l-użu 
limitat. L-emenda tipprova tasal għal soluzzjonijiet iktar vijabbli ekonomikament. 

Emenda minn Pilar Ayuso

Emenda 49
Artikolu49, paragrafu 3 a (ġdid)

3 bis. Fl-awtorizzazzjoni għall-użu limitat 
għanhom jitqiesu, fost l-oħrajn, kriterji ta’ 
estrapolazzjoni ta’ dejta meħuda minn
koltivazzjonijiet oħrajn li għandhom xebħ
botaniku u agronomiku sinifikanti. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fi pjanti b’xebħ sinifikanti, kif jista’ jkun fil-każ ta’ siġra taċ-ċirasa u tal-pruna salvaġġa, id-
dejta għall-awtorizzazzjoni inizjali għandha tiġi estrapolata sabiex it-tkabbir ta’ użu limitat 
isir iżjed faċli.



PE 386.430v01-00 20/39 AM\656768MT.doc

MT

Emenda minn Pilar Ayuso

Emenda 50
Artikolu 49 a (ġdid)

Artículo 49 bis
Importazzjoni parallela

1. Minkejja d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 
28, paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu 
jippermettu l-importazzjoni u l-kummerċ 
ta’ prodott għall-ħarsien tal-pjanti fit-
territorju tagħhom permezz ta’ kummerċ 
parallel wara proċess amministrattiv sabiex 
jiġi vverifikat li huwa identiku tal-prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti diġà awtorizzat 
(prodott ta’ referenza għall-ħarsien tal-
pjanti). Jekk dan ikun il-każ, il-prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti importat jiġi mogħti 
ċertifikat ta’ identifikazzjoni mingħand l-
awtorità kompetenti.
2. L-importatur ta’ prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti jitlob ċertifikat ta’ identifikazzjoni 
lill-awtorità kompetenti ta’ l-imsemmi Stat 
Membru għall-prodott għall-ħarsien tal-
pjanti li jixtieq jimporta,u tabilħaqq qabel l-
ewwel importazzjoni u qabel l-ewwel bejgħ.
3. L-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru 
msemmi tiddeċiedi fi żmien 45 ġurnata jekk 
ir-rekwiżiti tal-paragrafu preżenti humiex 
jintlaħqu. Jekk l-awtorità taċċerta illi dawn 
ir-rekwiżiti jintlaħqu, l-importatur jirċievi 
ċertifikat ta’ identifikazzjoni għall-prodott 
imsemmi. 
4. Dak li jressaq il-petizzjoni jkun eżentat 
mill-preżentazzjoni ta’ informazzjoni u 
rapporti u mill-istudji neċessarji minn 
awtorizzazzjoni ta’ prodotti għall-ħarsien 
ta’ l-ambjent.
5. L-awtorità kompetenti li tirċievi l-
applikazzjoni trid titlob lill- awtorità 
kompetenti tal-post ta’ provenjenza: 
a) għall-kompożizzjoni eżatta tal-prodott 
sabiex jiġi kkonfermat illi huwa identiku 
għall-prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
awtorizzat fl-Istat Membru ta’ referenza, u 
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b) għall-verifika li dan il-prodott huwa 
awtorizzat f’dan l-Istat Membru 
b’konformità mal-proċedura ta’ 
awtorizzazzjoni prevvista fid-Direttiva 
91/414/CEE jew fir-Regolament preżenti. 
6. illi l-prodotti importati taħt importazzjoni 
parallela ma jkunux jistgħu jiġu 
ppakkettjati mill-ġdid.
7. Iċ-ċertifikat ta’ identifikazzjoni jagħlaq 
ma’ l-iskadenza ta’ l-awtorizzazzjoni tal-
prodott ta’ referenza jew malli tagħlaq l-
awtorizzazzjoni tal-prodott importat fl-Istat 
Membru minn fejn jiġi esportat. Fil-każ illi 
l-awtorizzazzjoni tal-prodott ta’ referenza 
tiġi rtirata għal raġunijiet li mhumiex 
raġunijiet ta’ saħħa jew ambjentali, l-
importatur jista’ jkompli jbiegħ il-prodott 
importat għal sena wara d-data ta’ l-irtirar. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju illi l-istabbiliment jiġi difiż fuq livell komunitarju minn normi ċari u stretti li 
jirregolaw il-kummerċ parallel b’għan ta’ akkwiżizzjoni ta’ armonizzazzjoni, sigurtà u 
kontroll ta’ livell għoli.  B’għan ta’ garanzija illi l-prodott importat ikun identiku għall-
prodott ta’ referenza, ma jistax jiġi garantit ippakkettjar mill-ġdid. Min-naħa l-oħra, hija l-
awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru li qiegħda tirċievi l-inkarigu li teffetwa il-proċediment 
amministrattiv kollu sabiex tivverifika li hija kwestjoni ta’ prodott identiku u li kien awtorizzat 
diġà mill-pajjiz minn fejn ġie esportat. 

Emenda minn Paul Rübig

Emenda 51
Artikolu 49 a (ġdid)

Artikolu 49a
Importazzjoni parallela

1. L-importatur ta’ prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti għandu japplika għal ċertifikat 
ta’ identità mingħand l-awtoritajiet 
kompetenti ta’ l-Istati Membri, li huwa 
speċifikat għall-importazzjoni ta’ prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti. Dan il-kuntratt 
jitwettaq permezz ta’ l-ewwel importazzjoni 



PE 386.430v01-00 22/39 AM\656768MT.doc

MT

jew mit-tqegħid għall-ewwel darba fis-suq 
ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.
2. L-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru 
trid tiddeċiedi fi żmien 45 ġurnata, jekk ir-
rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu ntlaħqux. 
Permezz ta’ l-eżistenza ta’ dawn ir-rekwiżiti 
l-awtorità toħroġ ċertifikat ta’ identità għal 
dan il-prodott lill-importatur. 
3. Dak li jressaq il-petizzjoni jiġi 
sempliċiment eskluż wara preparamenti ta’ 
informazzjoni, testijiet u rapporti ta’ studju, 
li huma neċessarji għall-awtorizzazzjoni ta’ 
prodott għall-ħarsien tal-pjanti, jekk dan 
juri:
a) illi l-prodott importat huwa identiku mal-
prodotti awtorizzati għall-ħarsien tal-pjanti 
fl-Istat Membru li qiegħed jimporta 
(prodotti ta’ referenza għall-ħarsien tal-
pjanti) u
b) illi l-awtorizzazzjoni ta’ dan il-prodott 
tingħata lill-Istat Membru li qiegħed 
jesporta skond proċedura ta’ 
awtorizazzjoni, li hija konformi mad-
Direttiva 91/414/EWG jew dan ir-
Regolament u
c) illi l-ippakkjar mill-ġdid la jinfluwenza 
ħażin il-kwalità oriġinali tal-prodott u 
lanqas ir-reputazzjoni tal-marka u tal-
propjetarju tagħha. 
4. Iċ-ċertifikat ta’ identità jitlef il-validità 
tiegħu mat-tmiem/ma’ l-iskadenza tal-
prodott ta’ referenza jew mat-tmiem/ma’ l-
iskadenza ta’ l-awtorizzazzjoni tal-prodott 
importat fl-Istat Membru li jesporta. Jekk l-
awtorizzazzjoni ma tiġix nulla fuq bażi ta’ 
protezzjoni tas-saħħa jew ta’ l-ambjent, l-
importatur ikollu l-awtorizzazzjoni għall-
bejgħ tal-prodott importat. It-terminu ta’ 
bejgħ jibda mill-mument ta’ abbrogazzjoni 
u jispiċċa ma’ tmiem is-sena. 
5. L-Istati Membri ma jistgħux jesibixxu 
ċertifikat ta’ identità għall-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti, li xi kandidati jinkludu 
għas-sostituzzjoni. 
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Negozju parallel jippermetti simplifikazzjoni tat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti, illi huwa assoċjat ma’ kontrolli imnaqqsa. Minn dan jirriżulta, illi negozju parallel 
diġà qiegħed jintuża għal dan il-għan, sabiex jiddaħlu prodotti illegali (mhux eżaminati u/jew 
iffalsifikati) fis-suq. Għalhekk hemm bżonn ta’ regolament ta’ konformità tan-negozju parallel 
permezz ta’ regolamenti ċari u obbligatorji. Fil-qasam tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
dan mhux biss jgħolli l-livell ta’ armonizzazzjoni madwar l-Ewropa iżda wkoll jgħolli l-livell 
ta’ sigurtà u ta’ kontroll. 

Emenda minn Rebecca Harms

Emenda 52
Artikolu 52, paragrafu 2

L-użu kif suppost għandu jinkludi l-
konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti 
skond l-Artikolu 30 u speċifikati fuq l-
ittikkettjar, u l-applikazzjoni tal-prinċipji 
tal-prattika tajba tal-ħarsien tal-pjanti kif 
ukoll, kull meta jkun possibbli, il-prinċipji 
tal-ġestjoni integrata ta’ l-organiżmi ta’ 
ħsara u tal-prattika ambjentali tajba. 

L-użu kif suppost għandu jinkludi, 
minimament:

(i) konformità mal-ħtiġijiet u mal-
kondizzjonijiet stabbiliti skond l-Artikolu 30 
u speċifikati fuq l-ittikkettjar, skond il-
proviżjonijiet ta’ ittikkettjar ta’ Artikoli 61 
to 63, u d-Direttiva 1999/45/KE;
(ii) applikazzjoni skond  il-prattika ta’ 
integrated pest management li tinkludi 
prattika tajba tal-ħarsien tal-pjanti u prattika 
ambjentali tajba, 

(iii) konformità mar-Regolament (KE) Nru 
396/2005;
(iv) konformità mar-rekwiżiti tad-direttivi 
għall-protezzjoni tal-ħaddiema

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ użu tajjeb għandha tindika il-ħtiġijiet minimi. Għandha wkoll tinkludi l-
bżonn tar-rispett lejn leġiżlazzjoni speċifika tal-Komunità. 
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Emenda ta’ Werner Langen

Emenda 53
Artikolu 56, paragrafu 1

1. Ir-rapporti tat-testijiet u ta’ l-istudji 
għandhom jibbenefikaw mill-ħarsien tad-
data fil-kondizzjonijiet li ġew stabbiliti f’dan 
l-Artikolu.

1. Ir-rapporti tat-testijiet u ta’ l-istudji 
għandhom jibbenefikaw mill-ħarsien tad-
data fil-kondizzjonijiet li ġew stabbiliti f’dan 
l-Artikolu.

Il-ħarsien japplika għar-rapporti tat-testijiet 
u ta’ l-istudji li tressqu quddiem Stat 
Membru minn applikant għal 
awtorizzazzjoni skond dan ir-Regolament (li 
minn hawn ’il quddiem se jissejjaħ ‘l-ewwel 
applikant’), sakemm dawk ir-rapporti tat-
testijiet u ta’ l-istudji kienu 

Il-ħarsien japplika għar-rapporti tat-testijiet 
u ta’ l-istudji li tressqu quddiem Stat 
Membru minn applikant għal 
awtorizzazzjoni skond dan ir-Regolament (li 
minn hawn ’il quddiem se jissejjaħ ‘l-ewwel 
applikant’), sakemm dawk ir-rapporti tat-
testijiet u ta’ l-istudji kienu 

a) meħtieġa għall-awtorizzazzjoni jew għall-
emenda ta’ awtorizzazzjoni sabiex jiġi 
permess l-użu fuq wiċċ tar-raba’ ieħor, jew

meħtieġa għall-awtorizzazzjoni skond il-
kondizzjonijiet preżenti jew għall-emenda 
ta’ awtorizzazzjoni sabiex jiġi permess l-użu 
fuq wiċċ tar-raba’ ieħor.

b) mit den Grundsätzen der Guten 
Laborpraxis oder Guten Versuchspraxis 
nach den Datenspeċifikazzjonijiet für 
Prodotti għall-ħarsien tal-pjanti skond 
Artikolu 8 Paragrafu 1 Buchstabe c 
übereinstimmen.

Fejn rapport ikun imħares, ma jistax
jintuża, mill-Istat Membru li rċevieh, għall-
benefiċċju ta’ applikanti oħrajn għall-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, ħlief kif 
provdut fil-paragrafu 2, fl-Artikolu 59 jew 
fl-Artikolu 77.

Fejn rapport ikun imħares, jista’ jintuża, 
mill-Istat Membru li rċevieh, jew Stat 
Membru ieħor li la rapport u lanqas is-
sommarju tiegħu ma jintużaw għall-
benefiċċju ta’ applikanti oħrajn għall-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, ħlief kif 
provdut fil-paragrafu 2, fl-Artikolu 59 jew 
fl-Artikolu 77.
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Il-perjodu tal-ħarsien tad-data huwa ta’ 
għaxar snin li jibda mid-data ta’ l-ewwel 
awtorizzazzjoni f’dak l-Istat Membru, ħlief 
kif provdut fil-paragrafu 2, fl-Artikolu 59 
jew fl-Artikolu 77. Dan il-perjodu jitwal 
għal 12-il sena għall-prodotti ta’ ħarsien 
għall-pjanti koperti mill-Artikolu 46.

Il-perjodu tal-ħarsien tad-data huwa ta’ 
għaxar snin li jibda mid-data ta’ l-ewwel 
awtorizzazzjoni f’dak l-Istat Membru, ħlief 
kif provdut fil-paragrafu 2, fl-Artikolu 59 
jew fl-Artikolu 77. Dan il-perjodu jitwal 
għal 12-il sena għall-prodotti ta’ ħarsien 
għall-pjanti koperti mill-Artikolu 46.

Studju m’għandux ikun imħares jekk kien 
meħtieġ biss għat-tiġdid jew għar-reviżjoni 
ta’ awtorizzazzjoni.

Studju jkun imħares għal ħames snin skond 
il-perjodu imsemmi fil-komunikazzjoni tas-
sottoparagrafu 4 jekk kien meħtieġ biss 
għat-tiġdid jew għar-reviżjoni ta’ 
awtorizzazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jridu jiġu evalwati mill-ġdid u awtorizzati kull 7 jew 10 snin, 
sabiex jiġu mitluba settijiet ġodda ta’ dejta. Sabiex dawn l-ispeċifikazzjonijiet ta’ dejta jkunu 
jistgħu jintlaħqu, il-propjetaru ta’ l-awtorizzazzjoni jrid jagħmel investimenti għoljin. 
Permezz ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti ta’ użu limitat, awtorizzazzjoni mġedda u l-
ispejjeż kollha ta’ investiment marbutin magħha jistgħu jwasslu għall-fatt, illi dawn il-
prodotti mhumiex iżjed neċessarji, jekk mhux ser tkun garantita sigurtà adekwata għad-dejta
neċessarja.

Emenda minn Pilar Ayuso

Emenda 54
Artikolu56, paragrafu 1, sottoparagrafu 5

Studju m’għandux ikun imħares jekk kien 
meħtieġ biss għat-tiġdid jew għar-
reviżjoni ta’ awtorizzazzjoni.

Studju preżentat għat-tiġdid jew għar-
reviżjoni ta’ awtorizzazzjoni m’għandux 
ikun imħares ħlief jekk ikun hemm bżonn 
ta’ modifika tal-leġiżlazzjoni. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tirrappreżenta avvanz importanti ħafna rigward is-sitwazzjoni li 
daħlet fis-seħħ sabiex tiggarantixxi il-prattiċità ta’ l-impriżi iż-żgħar u ta’ daqs medju ta’ l-
Ewropa. L-emenda għandha l-għan illi  tikkontribwixxi għal iktar ċarezza tal-kontenut tagħha 
stess. 



PE 386.430v01-00 26/39 AM\656768MT.doc

MT

Emenda minn Pilar Ayuso

Emenda 55
Artikolu56, paragrafu 2, punt (b a) (ġdid)

ba) f’każ illi tiġi kkawżata sitwazzjoni ta’ 
monopolju. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament il-ġdid irid jantiċipa dispożizzjonijiet speċjali sabiex jiġu evitati sitwazzjonijiet 
ta’ monopolju fis-suq tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

Emenda minn Werner Langen

Emenda 56
Artikolu 56, paragrafu 3

3. Il-ħarsien tad-data skond il-paragrafu 1 
għandu jingħata biss fejn l-ewwel applikant 
ikun talab il-ħarsien tad-data meta ressaq id-
dossier u pprovda lill-Istat Membru 
kkonċernat għal kull rapport ta’ test jew ta’ 
studju l-informazzjoni li ġejja:

3. Il-ħarsien tad-data skond il-paragrafu 1 
għandu jingħata biss fejn l-ewwel applikant 
ikun talab il-ħarsien tad-data meta ressaq id-
dossier jew informazzjoni oħra u pprovda 
lill-Istat Membru kkonċernat għal kull 
rapport ta’ test jew ta’ studju l-informazzjoni 
li ġejja:

a) ġustifikazzjoni li r-rapporti tat-testijiet 
jew ta’ l-istudji mressqa huma meħtieġa 
għall-ewwel awtorizzazzjoni, jew għall-
emenda ta’ l-awtorizzazzjoni ta’ prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti;

a) ġustifikazzjoni li r-rapporti tat-testijiet 
jew ta’ l-istudji mressqa huma meħtieġa 
għall-ewwel awtorizzazzjoni, jew għall-
emenda jew it-tiġdid jew ir-reviżjoni ta’ l-
awtorizzazzjoni ta’ prodott għall-ħarsien tal-
pjanti;

b) konferma li kwalunkwe perjodu ta’ 
ħarsien tad-data li ngħata għar-rapport tat-
test jew ta’ l-istudju ma skadiex.

b) konferma li kwalunkwe perjodu ta’ 
ħarsien tad-data li ngħata għar-rapport tat-
test jew ta’ l-istudju ma skadiex.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ħarsien moderat tad-data għall-ħames snin ta’ studju huwa importanti għat-tiġdid ta’ 
awtorizzazzjoni wara għaxar snin. 
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Emenda minn Pilar Ayuso

Emenda 57
Artikolu 56, paragrafu 3, punt (a)

a) ġustifikazzjoni li r-rapporti tat-testijiet 
jew ta’ l-istudji mressqa huma meħtieġa 
għall-ewwel awtorizzazzjoni, jew għall-
emenda ta’ l-awtorizzazzjoni ta’ prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti;

a) ġustifikazzjoni li r-rapporti tat-testijiet 
jew ta’ l-istudji mressqa huma meħtieġa 
għall-ewwel awtorizzazzjoni, jew għall-
emenda ta’ l-awtorizzazzjoni ta’ prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti, jew bħala 
konsegwenza ta’ l-emendi tal-leġiżlazzjoni;  

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea tirrappreżenta avvanz importanti ħafna rigward is-
sitwazzjoni li daħlet fis-seħħ sabiex tiggarantixxi il-prattiċità ta’ l-impriżi iż-żgħar u ta’ daqs 
medju ta’ l-Ewropa. L-emenda għandha l-għan illi  tikkontribwixxi għal iktar ċarezza tal-
kontenut tagħha stess. 

Emenda minn Werner Langen

Emenda 58
Artikolu 56, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Iż- żoni definiti f’Anness I jipproteġu 
lill-Istati Membri li japprovaw il-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti, li jiġu approvati 
skond Artikolu 35 paragrafu 2 jew permezz 
ta’ approvazzjoni reċiproka skond Artikolu 
40, b’konformità ma’ paragrafi 1, 2 u 3 ta’ 
dan l-artikolu mid-dejta, li hija neċessarja
għall-awtorizzazzjoni fl-Istati Membri 
rispettivi. Il-protezzjoni tad-dejta hija valida  
saż-żmien ta’ l-awtorizzazzjoni fl-Istat 
Membru rispettiv.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dejta fl-Istati Membri kollha għandha tiġi protetta, b’sistema ta’ awtorizzazzjoni mqassma 
bejn iż- żoni. 
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Emenda minn Pilar Ayuso

Emenda 59
Artikolu 56, paragrafu 3 a (ġdid)

3 bis. F’każ illi Stat Membru jikkonsidra 
illi tista’ tinħoloq sitwazzjoni ta’ 
monopolju, jekk dak illi jressaq il-petizzjoni 
u proprjetarju jew proprjetarji tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti li huma magħmulin 
mill-istess sustanza attiva, l-istess protettur
jew sinerġista ma jistgħux jilħqu ftehim 
rigward il-pożizzjoni komuni tar-rapporti u 
studji fuq vertebrati, dak li jressaq il-
petizzjoni għandu jinforma b’dan lill-
awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru. 
Madankkollu, iż-żewġ partijiet jaqblu liema 
qrati u tribunali għandhom ikunu l-
awtoritajiet kompetenti għall-għan ta’ l-
arranġament fit-tieni paragrafu. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament il-ġdid irid jippreveni sitwazzjonijiet partikolari sabiex jiġu evitati 
sitwazzjonijiet ta’ monopolju fis-suq ta’ prodotti għall-ħarsien ta’ l-ambjent. 

Emenda minn Werner Langen

Emenda 60
Artikolu 56, paragrafu 3 b (ġdid)

3b. It-terminu msemmi f’paragrafu 1 jiġi 
estiż f’każ ta’ awtorizzazzjonijiet għal użu 
minuri kif ġej: 
a) b’sena, jekk dak li jressaq l-ewwel 
petizzjoni japplika għal tliet użi minuri fi 
żmien seba’ snin mill-ewwel 
awtorizzazzjoni, jew 
b) bi tliet snin, jekk dak li jressaq l-ewwel 
petizzjoni japplika għal sitt użi minuri fi 
żmien seba’ snin mill-ewwel 
awtorizzazzjoni, jew
ċ) b’ħames snin, jekk dak li jressaq l-ewwel 
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petizzjoni japplika ta’ l-inqas għal disa’ użi 
minuri fi żmien seba’ snin mill-ewwel 
awtorizzazzjoni.
Il-protezzjoni ta’ data tgħodd ukoll għal 
terzi persuni skond paragrafu 1, li rapporti 
ta’ testijiet u studji jippreżentaw għal skop 
ta’ awtorizzazzjoni għal skopijiet minuri. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għaż-żona ta’ applikazzjoni għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti għal kwantitajiet minuri 
kif ukoll fil-każ ta’ impatt makro-ekonomiku minuri, li għalih ma teżistix proċedura adekwata 
ta’ ġlied jew għal dik iż-żona fejn il-prodotti awtorizzati għall-ħarsien tal-pjanti ma 
jaċċertawx soluzzjoni adekwata tal-problema, għandu jkun hemm inizjattivi finanzjarji għal 
dawk li jressqu l-petizzjoni, sabiex dawn jinvolvu ruħhom f’indikazzjonijiet ta’ ftuħ. Dawn l-
indikazzjonijiet ta’ ftuħ, li għandhom jiġu magħluqa, jeżistu speċjalment f’agrikoltura 
organika kif ukoll fit-tkabbir tal-frott, sabiex tiġi assigurata l-eżistenza ta’ dan l-utent. 

Emenda minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 61
Artikolu 62, paragrafu 1, sottoparagrafu 1

1. L-ittikkettjar tal-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti għandu jikkonforma mar-rekwiżiti 
provduti f’Regolament li ġie adottat skond 
il-proċedura li tissemma fl-Artikolu 76(2).

1. L-Istat Membru jiffissa r-regolamenti 
dwar il-kontenut ta’ l-istruzzjonijiet 
mogħtija fuq it-tikketta tal-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti u barra min hekk jaċċerta
illi dawn jikkonformaw mar-rekwiżiti 
provduti f’Regolament li ġie adottat skond 
il-proċedura li tissemma fl-Artikolu 76(2).

Or. pl

Emenda minn Rebecca Harms

Emenda 62
Artikolu 65, paragrafu 1

L-Istati membri għandhom iwettqu kontrolli 
uffiċjali sabiex jinfurzaw il-konformità ma’ 
dan ir-Regolament. Għandhom jiffinalizzaw 
u jittrażmettu lill-Kummissjoni, rapport 

L-Istati membri għandhom iwettqu kontrolli 
uffiċjali sabiex jinfurzaw il-konformità ma’ 
dan ir-Regolament. Tali kontrolli 
għandhom jinkludu kontrolli mwettqa 
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dwar l-ambitu u r-riżultati ta’ dawn il-
kontrolli fi żmien sitt xhur minn tmiem is-
sena li għaliha jirreferu r-rapporti.

f’irziezet, sabiex tiġi kkontrollata l-
konformità mar-restrizzjonijiet fl-użu. L-
Istati Membri għandhom jiffinalizzaw u 
jittrażmettu lill-Kummissjoni, rapport dwar 
l-ambitu u r-riżultati ta’ dawn il-kontrolli fi 
żmien sitt xhur minn tmiem is-sena li 
għaliha jirreferu r-rapporti.

Or. en

Emenda minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 63
Artikolu74

Skond il-proċedura li tissemma fl-Artikolu 
76(2), il-Kummissjoni tista’ tadotta jew 
temenda dokumenti ta’ gwida tekniċi jew 
oħrajn għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament.

Skond il-proċedura li tissemma fl-Artikolu 
76(2), il-Kummissjoni, Stat Membru jew 
Stat Membru ta’ żona jistgħu jadottaw jew 
jemedaw dokumenti ta’ gwida tekniċi jew 
oħrajn għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament.

Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-Awtorità 
biex tipprepara jew tikkontribwixxi għal 
dokumenti ta’ gwida bħal dawn. 

Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-Awtorità 
biex tipprepara jew tikkontribwixxi għal 
dokumenti ta’ gwida bħal dawn. 

Or. pl

Emenda minn Werner Langen

Emenda 64
Annex II, punt 3.6

3.6. L-impatt fuq is-saħħa tal-bniedem 3.6. L-impatt fuq is-saħħa tal-bniedem
3.6.1. Fejn ikun rilevanti, għandhom jiġu 
stabbiliti ADI, AOEL u ARfD. Meta jiġu 
stabbiliti valuri bħal dawn għandu jkun 
żgurat marġini ta’ sikurezza suffiċjenti li jqis 
it-tip u s-serjetà ta’ l-effetti u l-vulnerabbiltà 
ta’ gruppi speċifiċi tal-popolazzjoni.

3.6.1. Fejn ikun rilevanti, għandhom jiġu 
stabbiliti ADI, AOEL u ARfD. Meta jiġu 
stabbiliti valuri bħal dawn għandu jkun 
żgurat marġini ta’ sikurezza suffiċjenti li jqis 
it-tip u s-serjetà ta’ l-effetti u l-vulnerabbiltà 
ta’ gruppi speċifiċi tal-popolazzjoni.

3.6.2. Sustanza attiva għandha tiġi approvata 
biss, jekk, fuq il-bażi tal-valutazzjoni ta’ 
testijiet ta’ ġenotissiċità ta’ livell ogħla 
mwettqa skond ir-rekwiżiti tad-data għas-

3.6.2. Sustanza attiva għandha tiġi approvata 
biss wara li jkun hemm eżami skond 
prinċipji uniformi, illi l-utent, l-għadd ta’ 
ħaddiema, by-standers u konsumaturi ta’ 
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sustanzi attivi u għall-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti u d-data l-oħra 
disponibbli, mhix ikklassifikata, skond id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 67/548/KEE, 
bħala kategorija ta’ mutaġeni 1 jew 2 ħlief 
jekk l-espożizzjoni tal-bnedmin għal dik is-
sustanza attiva fi prodott għall-ħarsien tal-
pjanti, f’kondizzjonijiet proposti realistiċi 
ta’ użu ma tkunx negliġibbli.

użu minuri rappreżentattiv ta’ l-inqas 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti taħt il-
kondizzjonijiet rakkomandati ta’ użu jkunu 
protetti b’mod adekwat.

3.6.3. Sustanza attivi għandha tiġi 
approvata biss, jekk, fuq il-bażi tal-
valutazzjoni tat-testijiet tal-karċinoġeniċità 
mwettqa skond ir-rekwiżiti tad-data għas-
sustanzi attivi u għall-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti u d-data l-oħra 
disponibbli, mhix jew m’għandhiex tiġi 
kklassifikata, skond id-dispożizzjonijet tad-
Direttiva 67/548/KEE, bħala kategorija 
karġinoċena 1 jew 2 ħlief jekk l-
espożizzjoni tal-bnedmin għal dik is-
sustanza attiva fi prodott għall-ħarsien tal-
pjanti, f’kondizzjonijiet proposti realistiċi 
ta’ użu ma tkunx negliġibbli. 

3.6.4. Sustanza attiva għandha tiġi 
approvata biss, jekk, fuq il-bażi tal-
valutazzjoni ta’ testijiet tat-tossiċità 
riproduttiva mwettqa skond ir-rekwiżiti tad-
data għas-sustanzi attivi u għall-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti u d-data l-oħra 
disponibbli, mhix jew m’għandhiex tiġi 
kklassifikata, skond id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 67/548/KEE, bħala kategorija 
tossika għar-riproduzzjoni 1 jew 2 ħlief 
jekk l-espożizzjoni tal-bnedmin għal dik is-
sustanza attiva fi prodott għall-ħarsien tal-
pjanti, f’kondizzjonijiet proposti realistiċi 
ta’ użu ma tkunx negliġibbli.

3.6.5. Sustanza attiva għandha tiġi 
approvata biss, jekk, fuq il-bażi tal-
valutazzjoni tal-linji ta’ gwida tat-testijiet 
miftiehma mill-Komunità jew 
internazzjonalment ma titqiesx li għandha 
proprjetajiet li jħawdu s-sistema 
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endokrinali li jistgħu ikunu ta’sinifikat 
tossikoloġiku fil-bnedmin ħlief jekk l-
espożizzjoni tal-bnedmin għal dik is-
sustanza attiva fi prodott għall-ħarsien tal-
pjanti, f’kondizzjonijiet proposti realistiċi 
ta’ użu, ma tkunx negliġibbli.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond artikolu 4, l-Istati Membri għandhom joħolqu pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni għat-
tnaqqis ta’ riskji u d-dipendenza fuq il-pesitċidi. Miżuri u skemi għat-tnaqqis ta’ perikolu 
jagħmlu parti minn dawn il-pjanijiet ta’ azzjoni, li jiġu azzjonati f’dan il-paragrafu. Is-
sustanza tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti tista’ tiġi evalwata biss mill-karatteristiċi u mill-
komponenti tagħha u ma tagħti l-ebda verdett komplut fuq il-perikoli tagħha, mingħajr ma 
jiġi kkonsidrat l-użu attwali u l-espożizzjoni tagħha.

Emenda minn Werner Langen

Emenda 65
Annex II, punt 3.7.2

3.7.2. Sustanza attiva għandha tiġi 
approvata biss jekk ma titqiesx li hija 
sustanza persistenti, bijoakkumulanti u 
tossika (PBT).

Imħassar

Sustanza li tissodisfa it-tliet kriterji kollha 
tat-taqsimiet t’aktar ’l isfel hija sustanza 
PBT.
3.7.2.1. Il-persistenza
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju tal-
persistenza fejn:

– il-half-life fl-ilma baħar hija ta’ akbar 
minn 60 ġurnata, jew
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– il-half-life fl-ilma ħelu jew ta’ l-estwarji 
hija akbar minn 40 ġurnata, jew

– il-half-life fis-sediment tal-baħar hija 
akbar minn 180 ġurnata, jew

– il-half-life fis-sediment ta’ l-ilma ħelu 
jew ta’ l-ilma ta’ l-estwarji hija akbar minn 
120 ġurnata, jew

– il-half-life fil-ħamrija hija akbar minn 
120 ġurnata.

Il-valutazzjoni tal-persistenza fl-ambjent 
għandha tkun ibbażata fuq id-data 
disponibbli dwar il-half-life li nġabret 
f’kondizzjonijiet xierqa, li għandhom 
ikunu deskritti mill-applikant.

3.7.2.2. Il-bijoakkumulazzjoni

Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju tal-
bijoakkumulazzjoni fejn il-fattur tal-
bijokonċentrazzjoni (BCF) huwa għola 
minn 2000. 

Il-valutazzjoni tal-bijoakkumulazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq data mkejla 
dwar il-bijokonċentrazzjoni fl-ispeċijiet 
akwatiċi. Tista’ tintuża data kemm minn 
speċijiet ta’ l-ilma ħelu kif ukoll minn 
speċijiet ta’ l-ilma baħar. 

3.7.2.3. It-tossiċità
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju tat-
tossiċità fejn:

– il-konċentrazzjoni ta’ bla effett osservat 
għal żmien twil (NOEC) għall-organiżmi 
marini jew ta’ l-ilma ħelu hija inqas minn 
0.01 mg/l, jew

- is-sustanza hija kklassifikata bħala 
karċinoġenika (kategorija 1 jew 2), 
mutaġenika (kategorija 1 jew 2), jew 
tossika għar-riproduzzjoni (kategorija 1, 2, 
jew 3), jew



PE 386.430v01-00 34/39 AM\656768MT.doc

MT

– hemm evidenza oħra ta’ tossiċità kronika, 
kif ġiet identifikata mill-klassifikazzjonijiet: 
T, R48 jew Xn, R48 skond id-Direttiva 
67/548/KEE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda f'Anness II, paragrafu 3.6.2.

Emenda minn Werner Langen

Emenda 66
Annex II, punt 3.7.3

3.7.3. Sustanza attiva m’għandhiex titqies 
bħala konformi ma’ l-Artikolu 4 fejn tkun 
persistenti ħafna, bioakkumulanti ħafna 
(vPvB).

Imħassar

Sustanza li tissodisfa ż-żewġ kriterji tat-
taqsimiet t’aktar ’l isfel hija sustanza vPvB.
3.7.3.1. Il-persistenza
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju ta’ 
persistenti ħafna fejn:

- il-half-life fl-ilma baħar, fl-ilma ħelu jew 
fl-ilma ta’ l-estwarji hija akbar minn 60 
ġurnata, jew

- il-half-life fis-sediment ta’ l-ilma baħar, 
ta’ l-ilma ħelu jew ta’ l-ilma ta’ l-estwarji 
hija akbar minn 180 ġurnata, jew
- il-half-life fil-ħamrija hija akbar minn 
180
3.7.3.2. Il-bijoakkumulazzjoni

Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju ta’ 
bijoakkumulattiva ħafna fejn il-fattur tal-
bijokonċentrazzjoni ikun akbar minn 5000.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda f’Anness II, paragrafu 3.6.2.

Emenda minnWerner Langen

Emenda 67
Annex II, punt 3.8.2

3.8.2. Sustanza attiva għandha titqies bħala 
li tikkonforma ma’ l-Artikolu 4 biss jekk, 
fuq il-bażi tal-valutazzjoni tal-linji ta’ 
gwida tat-testijiet miftiehma mill-Komunità 
jew internazzjonalment, ma titqiesx li 
għandha proprjetajiet li jħawdu s-sistema 
endokrinali li jistgħu jkunu ta’ sinifikat 
tossikoloġiku fuq organiżmi mhux immirati 
ħlief jekk l-espożizzjoni ta’ l-organiżmi 
mhux immirati għal dik is-sustanza attiva fi 
prodott għall-ħarsien tal-pjanti, 
f’kondizzjonijiet proposti realistiċi ta’ użu 
tkun negliġibbli.

Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda raġunijiet xjentifiċi dwar il-fatt illi l-impatt lejn diżordni endokrinali 
għandha tiġi trattata b’mod differenti min kif jiġu trattati impatti tossikoloġiċi. L-impatti
tossikoloġiċi, li jimmanifestaw irwieħhom f’diżordni endokrinali, jiġu regolati diġà permezz 
ta’ espożizzjoni għolja, li mhix ta’ ħsara għall-bniedem u għall-ambjent. Id-diżordni 
endokrinali m’għandux ikollha kriterji ta’ distinzjoni għall-esklużjoni ta’ sustanzi. 

Emenda minn Andres Tarand

Emenda 68
Annex II, punt 3.9, paragrafu 1 a (ġdid)

Sustanza attiva m’għandiex tiġi approvata 
jekk tkun sustanza perikoluża skond il-
leġiżlazzjoni tal-Komunità jew tat-Trattat 
intern irrattifikat mill-Unjoni Ewropea. 
Approvazzjonijiet ta’ sustanzi attivi illi diġà 
ġew approvati għandhom jiġu riveduti fi 
żmien sena ta’ l-adattazzjoni tal-



PE 386.430v01-00 36/39 AM\656768MT.doc

MT

leġiżlazzjoni msemmija jew tar-
ratifikazzjoni tat-Trattat. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-daughter directive proposta għall-Water Framework Directive (COM(2006) 397, 
2006/0129 (COD)) tirreferi għar-reviżjonijiet tad-Direttiva 91/414 rigward il-miżuri sabiex 
titnaqqas il-kontaminazzjoni fl-ilma permezz ta’ pestiċidi. Din l-emenda tassigura, illi 
sustanzi attivi illi jikkawżaw problemi fl-immaniġġjar ta’ l-ilma mhumiex awtorizzati. 

Emenda minn Werner Langen

Emenda 69
Annex II, punt 4

4. Il-kriterji għall-approvazzjoni bħala 
kandidat għas-sostituzzjoni

4. Il-kriterji għall-approvazzjoni bħala 
kandidat għas-sostituzzjoni

Sustanza attiva għandha tiġi approvata bħala 
kandidat għas-sostituzzjoni skond l-Artikolu 
24 fejn:

Sustanza attiva għandha tiġi approvata bħala 
kandidat għas-sostituzzjoni skond l-Artikolu 
24 fejn:

– l-ADI, l-ARfD jew l-AOEL tagħha huwa 
ferm iktar baxx minn dak tal-biċċa l-kbira 
tas-sustanzi attivi approvati;

–il-bażi tal-valutazzjoni ta’ testijiet ta’ 
ġenotissiċità ta’ livell ogħla mwettqa skond 
ir-rekwiżiti tad-dejta għas-sustanzi attivi u 
għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u d-
dejta l-oħra disponibbli, mhix 
ikklassifikata, skond id-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva 67/548/KEE, bħala kategorija 
ta’ mutaġeni 1 jew 2 ħlief jekk l-
espożizzjoni tal-bnedmin għal dik is-
sustanza attiva fi prodott għall-ħarsien tal-
pjanti, f’kondizzjonijiet proposti realistiċi 
ta’ użu ma tkunx negliġibbli, jew

– tissodisfa tnejn mill-kriterji biex titqies 
bħala sustanza PBT;

- il-bażi tal-valutazzjoni tat-testijiet tal-
karċinoġeniċità mwettqa skond ir-rekwiżiti 
tad-dejta għas-sustanzi attivi u għall-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u d-dejta l-
oħra disponibbli, mhix jew m’għandhiex 
tiġi kklassifikata, skond id-dispożizzjonijet 
tad-Direttiva 67/548/KEE, bħala kategorija 
karġinoċena 1 jew 2 ħlief jekk l-
espożizzjoni tal-bnedmin għal dik is-
sustanza attiva fi prodott għall-ħarsien tal-
pjanti, f’kondizzjonijiet proposti realistiċi 
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ta’ użu ma tkunx negliġibbli, jew

– hemm raġunijiet għal tħassib marbutin 
man-natura ta’ l-effetti kritiċi li, flimkien 
max-xejriet ta’ użu/espożizzjoni, 
jammontaw għal sitwazzjonijiet ta’ użu li 
xorta għad jistgħu iqajmu tħassib, anki 
b’miżuri ta’ ġestjoni tar-riskju restrittivi 
ħafna (bħal apparat estensiv għall-ħarsien 
personali jew żoni kbar ħafna biex 
jitnaqqas l-effett);

– il-bażi tal-valutazzjoni ta’ testijiet tat-
tossiċità riproduttiva mwettqa skond ir-
rekwiżiti tad-data għas-sustanzi attivi u 
għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u d-
data l-oħra disponibbli, mhix jew 
m’għandhiex tiġi kklassifikata, skond id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 67/548/KEE, 
bħala kategorija tossika għar-riproduzzjoni 
1 jew 2 ħlief jekk l-espożizzjoni tal-bnedmin 
għal dik is-sustanza attiva fi prodott għall-
ħarsien tal-pjanti, f’kondizzjonijiet proposti 
realistiċi ta’ użu ma tkunx negliġibbli, jew

– fiha proporzjon sinifikanti ta’ isomeri 
mhux attivi. – Sustanza attiva għandha tiġi approvata 

biss jekk ma titqiesx li hija sustanza 
persistenti, bijoakkumulanti u tossika 
(PBT).

Sustanza li tissodisfa it-tliet kriterji kollha 
tat-taqsimiet t’aktar ’l isfel hija sustanza 
PBT.
a) Il-persistenza
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju tal-
persistenza fejn:

– il-half-life fl-ilma baħar hija ta’ akbar 
minn 60 ġurnata, jew
– il-half-life fl-ilma ħelu jew ta’ l-estwarji 
hija akbar minn 40 ġurnata, jew

– il-half-life fis-sediment tal-baħar hija 
akbar minn 180 ġurnata, jew

– il-half-life fis-sediment ta’ l-ilma ħelu jew 
ta’ l-ilma ta’ l-estwarji hija akbar minn 120 
ġurnata, jew
– il-half-life fil-ħamrija hija akbar minn 
120 ġurnata.

Il-valutazzjoni tal-persistenza fl-ambjent 
għandha tkun ibbażata fuq id-dejta 
disponibbli dwar il-half-life li nġabret 
f’kondizzjonijiet xierqa, li għandhom 
ikunu deskritti mill-applikant.
b) Il-bijoakkumulazzjoni
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Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju tal-
bijoakkumulazzjoni fejn il-fattur tal-
bijokonċentrazzjoni (BCF) huwa għola 
minn 2000.
Il-valutazzjoni tal-bijoakkumulazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq dejta mkejla 
dwar il-bijokonċentrazzjoni fl-ispeċijiet 
akkwatiċi. Tista’ tintuża dejta kemm minn 
speċijiet ta’ l-ilma ħelu kif ukoll minn 
speċijiet ta’ l-ilma baħar.
ċ) It-tossiċità
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju tat-
tossiċità fejn:
– il-konċentrazzjoni ta’ bla effett osservat 
għal żmien twil (NOEC) għall-organiżmi 
marini jew ta’ l-ilma ħelu hija inqas minn 
0.01 mg/l, jew

– is-sustanza hija kklassifikata bħala 
karċinoġenika (kategorija 1 jew 2), 
mutaġenika (kategorija 1 jew 2), jew 
tossika għar-riproduzzjoni (kategorija 1, 2, 
jew 3), jew
– hemm evidenza oħra ta’ tossiċità kronika, 
kif ġiet identifikata mill-klassifikazzjonijiet: 
T, R48 jew Xn, R48 skond id-Direttiva 
67/548/KEE jew,
– ikollha x’taqsam ma’ sustanza persistenti 
u bioakkumulanti ħafna (vPvB).

Sustanza li tissodisfa ż-żewġ kriterji tat-
taqsimiet t’aktar ’l isfel hija sustanza vPvB.
a) Il-persistenza
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju tal-
persistenza fejn:
– il-half-life fl-ilma baħar jew ta’ l-ilma 
ħelu jew ta’ l-ilma ta’  l-estwarji hija akbar 
minn 60 ġurnata jew
– il-half-life fl-ilma baħar jew ta’ l-ilma 
ħelu jew ta’ l-ilma tas-sediment ta’  l-
estwarji hija akbar minn 180 ġurnata jew
– il-half-life fil-ħamrija hija akbar minn 
180 ġurnata.
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b) Il-bijoakkumulazzjoni
Sustanza tissodisfa l-kriterju ta’ 
bioakkumulazzjoni għolja, meta il-
bijokonċentrazzjoni jkun għola minn 5000.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adottat/Trasferit minn punti 3.6 u 3.7 ta’ Anness II.
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