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Emenda 8
Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-estensjoni proposta tal-programm tar-
reviżjoni għandha mnejn ma tkunx 
biżżejjed biex titlesta l-evalwazzjoni ta’ 
għadd ta’ sustanzi attivi. Min-naħa l-oħra, 
jekk tingħata estensjoni sinifikament itwal, 
dan jista' jmur kontra ż-żieda fl-isforzi biex 
il-programm tar-reviżjoni jitlesta fiż-żmien 
xieraq. Għaldaqstant għandha tiġi 
prevista l-adozzjoni ta’ proċedura aktar 
flessibbli għall-estensjoni tal-programm 
tar-reviżjoni u tal-perjodu tranżizzjonali 
korrispondenti għal kwalunkwe sustanzi 
attivi li jkun fadal wara l-14.5.2013,

8) L-estensjoni proposta tal-programm tar-
reviżjoni għandha mnejn ma tkunx 
biżżejjed biex titlesta l-evalwazzjoni ta’ 
għadd ta’ sustanzi attivi. Min-naħa l-oħra, 
jekk tingħata estensjoni sinifikament itwal, 
dan jista' jmur kontra ż-żieda fl-isforzi biex 
il-programm tar-reviżjoni jitlesta fiż-żmien 
xieraq. Kwalunkwe estensjoni tal-
programm tar-reviżjoni u tal-perijodu 
tranżizzjonali korrispondenti għal 
kwalunkwe sustanza attiva li jifdal wara l-
14 ta' Mejju 2014 għandha tkun limitata 
għal massimu ta' sentejn u għandhom 
iseħħu biss jekk hemm indikazzjonijiet 
ċari li l-att legali li huwa maħsub li jieħu 
post din id-Direttiva ma jidħolx fis-seħħ 
qabel l-14 ta' Mejju 2014. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kelma "tranżizzjonali" kienet tħalliet barra bi żball fl-abbozz ta' rapport. Rigward il-bqija, 
il-proposta hi parti minn ftehima bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni.

Emenda 9
Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 98/8/KE
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“(i) sal-14 ta’ Mejju 2013 għal kwalunkwe 
informazzjoni li tingħata għall-iskopijiet 
ta’ din id-Direttiva, għajr għal meta t-tali 

“(i) sal-14 ta’ Mejju 2014 għal kwalunkwe 
informazzjoni li tingħata għall-iskopijiet 
ta’ din id-Direttiva, għajr għal meta t-tali 
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informazzjoni tkun diġà protetta permezz 
tar-regoli nazzjonali eżistenti li 
jirrigwardaw il-prodotti bijoċidali. F’dawn 
il-każijiet, l-informazzjoni għandha tibqa’ 
tiġi protetta f’dak l-Istat Membru sat-
tmiem ta’ kwalunkwe perjodu li jkun fadal 
għall-protezzjoni tad-dejta kif previst mir-
regoli nazzjonali, iżda mhux wara l-
14 ta’ Mejju 2013;”

informazzjoni tkun diġà protetta permezz 
tar-regoli nazzjonali eżistenti li 
jirrigwardaw il-prodotti bijoċidali. F’dawn 
il-każijiet, l-informazzjoni għandha tibqa’ 
tiġi protetta f’dak l-Istat Membru sat-
tmiem ta’ kwalunkwe perjodu li jkun fadal 
għall-protezzjoni tad-dejta kif previst mir-
regoli nazzjonali, iżda mhux wara l-14 ta’ 
Mejju 2014 jew, jekk applikabbli, mhux 
wara d-data sa meta ġie estiż il-perjodu 
tranżizzjonali li ssir referenza għalih fl-
Artikolu 16(1) b'konformità mal-Artikolu 
16(2),”  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Adattament għall-emenda oriġinali bħala parti minn ftehima bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-
Kummissjoni.

Emenda 10
Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 98/8/KE
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) sal-14 ta’ Mejju 2013 għal kwalunkwe 
informazzjoni li tingħata għall-iskopijiet 
ta’ din id-Direttiva, għajr għal meta t-tali 
informazzjoni tkun diġà protetta permezz 
tar-regoli nazzjonali eżistenti li 
jirrigwardaw il-prodotti bijoċidali.F’dawn 
il-każijiet, l-informazzjoni għandha tibqa’ 
tiġi protetta f’dak l-Istat Membru sat-
tmiem ta’ kwalunkwe perjodu li jkun fadal 
għall-protezzjoni tad-dejta kif previst mir-
regoli nazzjonali, iżda mhux wara l-
14 ta’ Mejju 2013;”

“(i) sal-14 ta’ Mejju 2014 għal kwalunkwe 
informazzjoni li tingħata għall-iskopijiet 
ta’ din id-Direttiva, għajr għal meta t-tali 
informazzjoni tkun diġà protetta permezz 
tar-regoli nazzjonali eżistenti li 
jirrigwardaw il-prodotti bijoċidali. F’dawn 
il-każijiet, l-informazzjoni għandha tibqa’ 
tiġi protetta f’dak l-Istat Membru sat-
tmiem ta’ kwalunkwe perjodu li jkun fadal 
għall-protezzjoni tad-dejta kif previst mir-
regoli nazzjonali, iżda mhux wara l-14 ta’ 
Mejju 2014 jew, jekk applikabbli, mhux 
wara d-data sa meta ġie estiż il-perjodu 
tranżizzjonali li ssir referenza għalih fl-
Artikolu 16(1) b'konformità mal-Artikolu 
16(2),”  



AM\763588MT.doc 5/7 PE418.287v01-00

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Adattament għall-emenda oriġinali bħala parti minn ftehima bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-
Kummissjoni.

Emenda 11
Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt a
Direttiva 98/8/KE
Artikolu 16 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“B’deroga oħra mill-Artikoli 3(1), 5(1), 
8(2) u 8(4), u mingħajr preġudizzju għall-
paragrafi 2 u 3, Stat Membru jista', sal-
14 ta’ Mejju 2013, ikompli japplika s-
sistema jew il-prattika attwali tiegħu li 
jqiegħed fis-suq il-prodotti bijoċidali.”

“B’deroga oħra mill-Artikoli 3(1), 5(1), 
8(2) u 8(4), u mingħajr preġudizzju għall-
paragrafi 2 u 3, Stat Membru jista', sal-
14 ta’ Mejju 2014, ikompli japplika s-
sistema jew il-prattika attwali tiegħu li 
jqiegħed fis-suq il-prodotti bijoċidali.” 
Jekk deċiżjoni li sustanza attiva tiġi 
inkluża f'Anness I jew IA tistabilixxi data 
iktar tard għall-konformità mal-Artikolu 
16(3) milli l-14 ta' Mejju 2014, din id-
deroga tkompli tapplika għall-prodotti 
inklużi dik is-sustanza attiva sad-data 
stabbilita fid-deċiżjoni."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Adattament għall-emenda oriġinali bħala parti minn ftehima bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-
Kummissjoni.
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Emenda 12
Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt b - punt i
Direttiva 98/8/KE
Artikolu 16 - paragrafu 2 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Wara l-adozzjoni ta' din id-Direttiva, il-
Kummissjoni għandha tibda programm ta' 
ħidma ta' tlettax-il sena għall-
eżaminazzjoni sistematika tas-sustanzi 
attivi kollha li diġà qegħdin fis-suq fid-data 
msemmija fl-Artikolu 34(1) bħala sustanzi 
attivi ta' prodott bijoċidali għal skopijiet 
oħra differenti minn dawk definiti fl-
Artikolu 2(2)(c) u (d).

"Wara l-adozzjoni ta' din id-Direttiva, il-
Kummissjoni għandha tibda programm ta' 
ħidma ta' erbatax-il sena għall-
eżaminazzjoni sistematika tas-sustanzi 
attivi kollha li diġà qegħdin fis-suq fid-data 
msemmija fl-Artikolu 34(1) bħala sustanzi 
attivi ta' prodott bijoċidali għal skopijiet 
oħra differenti minn dawk definiti fl-
Artikolu 2(2)(c) u (d).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Parti minn ftehima bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni.

Emenda 13
Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt b - punt i
Direttiva 98/8/KE
Artikolu 16 - paragrafu 2 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Skont ma jkunu l-konklużjonijiet tar-
rapport, jista’ jiġi deċiż, f’konformità mal-
proċedura stipulata fl-Artikolu 28(3), jekk
il-perjodu tranżizzjonali msemmi fl-ewwel 
paragrafu u l-perjodu ta’ tlettax-il sena tal-
programm ta’ ħidma għandux jiġi estiż
għal perjodu li jkun irid jiġi stabbilit.”

“Skont ma jkunu l-konklużjonijiet tar-
rapport, jista’ jiġi deċiż li jiġu estiżi l-
perjodu tranżizzjonali msemmi fl-ewwel 
paragrafu u l-perjodu ta’ erbatax-il sena
tal-programm ta’ ħidma għal perjodu li 
jkun ta' mhux aktar minn sentejn. Din il-
miżura, maħsuba biex temenda l-elementi 
mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, 
għandha tiġi adottata skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
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Artikolu 28(4).”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Adattament għall-emenda oriġinali bħala parti minn ftehima bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-
Kummissjoni.

Emenda 14
Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt b - punt iii
Direttiva 98/8/KE
Artikolu 16 - paragrafu 2 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fit-tieni subparagrafu, il-kliem “Matul dan 
il-perjodu ta’ żmien ta’ 10 snin” għandu 
jinbidel bil-kliem “Matul dan il-perjodu ta’ 
tlettax-il sena”.

fit-tieni subparagrafu, il-kliem “Matul dan 
il-perjodu ta’ żmien ta’ 10 snin” għandu
jinbidel bil-kliem “Matul dan il-perjodu ta’ 
erbatax-il sena”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Adattament għall-emenda oriġinali bħala parti minn ftehima bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-
Kummissjoni.
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