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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Is-Suq tal-Prodotti Bijoċidali u r-Regolamentazzjoni bil-Liġi

Huwa stmat li s-suq tal-prodotti bijoċidali fl-Ewropa jiġġenera madwar €890 miljun kull sena, 
u jikkontribwixxi għal madwar 27% tas-suq globali. Tliet kumpaniji kbar għandhom bejn 
wieħed u ieħor 25% tas-suq Ewropew. Għalhekk huwa neċessarju li t-tħassib ta' kumpaniji 
kbar jiġi bbilanċjat fir-rigward tal-impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs).

Id-Direttiva 98/8/KE, li attwalment tirregola s-settur, kellha l-għan doppju li ttejjeb l-ambjent 
u l-protezzjoni tas-saħħa. Din stabbiliet ukoll sistema ta' rikonoxximent reċiproku ta' 
proċeduri ta' awtorizzazzjoni nazzjonali biex tippermetti l-moviment ta' prodotti bijoċidali fis-
suq intern kollu. Madankollu, serje ta' problemi li tfaċċaw matul l-għaxar snin li ilha fis-seħħ 
(bħal spejjeż żejda, rekwiżiti projbittivi, dewmien biex tingħata awtorizzazzjoni, diskrepanzi 
ta' żmien fl-evalwazzjonijiet tal-applikazzjonijiet fl-Istati Membri differenti) wasslu biex 
sustanza attiva waħda biss tiġi approvata skont il-qafas leġiżlattiv attwali, bl-ebda aspettattiva 
aħjar għall-futur prevedibbli.

Il-Kummissjoni Ewropea tipproponi regolament ġdid biex il-proċeduri jsiru iktar effiċjenti u 
jitjieb il-funzjonament tas-suq. Il-punti ewlenin jinkludu fost l-oħrajn: proċedura ta' 
awtorizzazzjoni ċentralizzata mhux obbligatorja għal prodotti bijoċidali ta' "riskju baxx", 
proċedura mtejba ta' rikonoxximent reċiproku, struttura armonizzata ta' imposti għal 
awtorizzazzjonijiet nazzjonali u regolament dwar oġġetti ttrattati bi prodotti bijoċidali. 

Ir-Rapporteur għal opinjoni jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni u jappoġġa 
totalment l-miżuri proposti, partikolarment l-enfasi fuq it-tnaqqis tal-piż tal-proċess ta' 
awtorizzazzjoni. Madankollu, huwa importanti li jiġi żgurat li l-bżonnijiet tad-diversi partijiet 
interessati jiġu indirizzati u għal din ir-raġuni għadd ta' proposti ġew deskritti hawn taħt.

Emendi proposti

Proċedura ċentralizzata ta' awtorizzazzjoni estiża

Ir-Rapporteur għal opinjoni jilqa' l-proposti biex tiġi introdotta l-għażla ta' proċedura ta' 
awtorizzazzjoni ċentralizzata għal sustanzi attivi u prodotti bijoċidali għall-produtturi. Id-
definizzjoni attwali ta' "prodott bijoċidali ta' riskju baxx" tidher li tillimita din il-proċedura 
għal kategorija ta' prodotti li hi restrittiva bla bżonn, u r-Rapporteur għal opinjoni 
jirrakkomanda twessigħ parzjali ta' din il-kategorija. Id-data tar-reviżjoni tar-regolament ukoll 
għandha titressaq 'il quddiem mill-2023 għall-2016 biex tippermetti li ssir reviżjoni u 
espansjoni possibbli tal-proċedura ta' awtorizzazzjoni ċentrali jekk din tkun qed topera b'mod 
effikaċi.

Għajnuna lill-SMEs

Għandha tingħata iktar għajnuna lill-SMEs f'industrija ddominata minn diversi produtturi 
industrijali kbar. Għal din ir-raġuni, l-SMEs għandhom jiġu eżentati mill-ħlas ta' imposta 
annwali biex iqiegħdu prodotti bijoċidali fis-suq. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom 
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iwaqqfu servizzi ta' helpdesks bħala għajnuna addizzjonali mad-dokumenti ta' gwida provduti 
mill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA). 

Skadenzi iktar effiċjenti

Fil-proposta kollha, għandhom jiġu stabbiliti limiti ta' żmien speċifiċi, fejn ikun possibbli, 
biex l-industrija tkun tista' tippjana minn qabel. Għandhom jiġu stabbiliti kalendarji għad-
diversi stadji ta' evalwazzjoni ta' dossier. L-iskadenzi għandhom jitqassru, fejn dan ikun 
vijabbli, biex tiġi żgurata l-ikbar effiċjenza possibbli fil-proċess ta' awtorizzazzjoni. 

Titjib fir-Riċerka u Żvilupp (R&Ż)

Huwa xieraq li jiġu ffaċilitati iktar Riċerka u Żvilupp f'industrija li hi kritika għall-protezzjoni 
tal-ambjent u s-saħħa tal-bniedem. Skont il-proposta, esperimenti/testijiet li jistgħu jinvolvu r-
rilaxx ta' prodott bijoċidali mhux awtorizzat fl-ambjent jeħtieġu awtorizzazzjoni nazzjonali. 
Għandha tidħol fis-seħħ proċedura ta' notifika iktar sempliċi li xorta tippermetti lill-awtorità 
kompetenti tagħmel kundizzjonijiet iktar restrittivi, iżda fejn awtorizzazzjoni kumplikata ma 
tkunx l-għażla awtomatika. 

Formulazzjonijiet ta' oqfsa

Għal skopijiet ta' effiċjenza, ir-Rapporteur għal opinjoni jipproponi li ssir distinzjoni bejn 
emendi amministrattivi, emendi kbar u emendi żgħar fir-rigward tal-awtorizzazzjonijiet għal 
formulazzjonijiet ta' oqfsa. Emendi amministrattivi jistgħu jiġu proċessati permezz ta' 
proċedura ta' notifika semplifikata; emendi żgħar jistgħu jiġu evalwati f'perjodu ta' 
evalwazzjoni mqassar; u għal tibdiliet kbar, il-perjodu ta' evalwazzjoni jista' jkun 
proporzjonat skont kemm tkun kbira l-bidla proposta. Barra minn hekk, bħala għajnuna għall-
produtturi, ir-Rapporteur għal opinjoni jirrakkomanda li jingħata numru ta' awtorizzazzjoni 
wieħed għall-prodotti bijoċidali kollha li jaqgħu taħt dak il-qafas.

Kriterji ta' esklużjoni

Fir-rigward tal-kriterji ta' esklużjoni, ir-Rapporteur għal opinjoni ħass li l-esklużjoni ta' ċerti
tipi ta' prodotti ta' sustanzi attivi (4 u 14 sa 19) mit-test ġenerali biex tingħata awtorizzazzjoni 
kienet restrittiva bla bżonn. Għandu jkun possibbli li t-tipi ta' prodotti kollha jiġu evalwati 
skont il-kriterji. Il-projbizzjoni ta' tali prodotti skont il-liġi dwar il-protezzjoni tal-pjanti ma 
tiġġustifikax tali projbizzjoni (bi ftit eċċezzjonijiet) skont il-liġi dwar is-sustanzi bijoċidali 
peress li l-pestiċidi u s-sustanzi bijoċidali għandhom użu differenti u livelli differenti ta' 
espożizzjoni. 

Rekwiżiti fir-rigward tal-lingwa

Huwa biss xieraq li jkun hemm rekwiżit li l-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni ta' prodott 
u t-tikkettar tal-prodotti jkunu b'lingwa uffiċjali waħda biss tal-Istat Membru rilevanti (jekk 
dan ikollu iktar minn lingwa waħda) biex jiġi evitat piż żejjed għall-industrija.

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Minħabba li l-prodotti użati għall-
preservazzjoni tal-ikel u l-għalf permezz 
tal-kontroll ta' organiżmi ta' ħsara, li 
qabel kienu koperti bit-tip ta' prodotti 
nru 20, huma koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 89/107/KEE u r-Regolament (KE) 
Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill, mhuwiex xieraq li dan it-tip 
ta' prodotti jinżamm.

imħassar

Justification

Huwa neċessarju li jinżamm it-tip 20 tal-prodott bijoċidali ('Preservattivi għall-ikel jew 
għall-għalf'), iżda d-definizzjoni tiegħu teħtieġ li tiġi emendata, peress li prodotti bijoċidali 
mhumiex preservattivi iżda diżinfettanti. Pereżempju, prodotti użati biex jiddiżinfettaw l-ikel 
minn patoġeni umani bħal Salmonella ma jilħqux ir-rekwiżiti tar-regolamenti tal-addittivi tal-
ikel. Lanqas ma jservu bħala preservattivi biex l-ikel tal-annimali ma jiddetorjax. Dawn il-
prodotti għandhom jitqiesu għalhekk bħala aġenti diżinfettanti.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-suq 
intern u sabiex jiġu evitati l-ispejjeż u l-ħin 
addizzjonali involuti sabiex jinkisbu 
awtorizzazzjonijiet nazzjonali fi Stati 
Membri separati, il-Kummissjoni, meta 
tqis l-esperjenza bid-dispożizzjonijiet dwar 
l-awtorizzazzjonijiet Komunitarji, tista' 
tiddeċiedi li testendi l-ambitu tal-
proċedura tal-awtorizzazzjoni 

(24) Sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-suq 
intern u sabiex jiġu evitati l-ispejjeż u l-ħin 
addizzjonali involuti sabiex jinkisbu 
awtorizzazzjonijiet nazzjonali fi Stati 
Membri separati, il-Kummissjoni ddeċidiet 
li tintroduċi proċedura ta' awtorizzazzjoni 
Komunitarja għall-prodotti bijoċidali 
kollha.
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Komunitarja għal prodotti bijoċidali oħra.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 31 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Sabiex jgħinu lill-applikanti, u 
b'mod partikolari lill-SMEs, sabiex 
jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' dan ir-
Regolament, l-Istati Membri, minbarra d-
dokumenti ta' gwida operattivi provduti 
mill-Aġenzija, għandhom jistabbilixxu 
helpdesks nazzjonali.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Fid-dawl tal-benefiċċji għas-suq intern 
u għall-konsumatur, huwa mixtieq li jiġu 
stabbiliti regoli armonizzati għall-kummerċ 
parallel ta' prodotti bijoċidali li 
sostanzjalment huma identiċi li huma 
awtorizzati fl-Istati Membri differenti.

(45) Fid-dawl tal-benefiċċji għas-suq intern 
u għall-konsumatur, huwa mixtieq li jiġu 
stabbiliti regoli armonizzati għall-kummerċ 
parallel ta' prodotti bijoċidali identiċi li 
huma awtorizzati fl-Istati Membri 
differenti.

Ġustifikazzjoni

Il-kummerċ parallel għandu jkun limitat għall-prodotti identiċi li għandhom l-istess 
speċifikazzjonijiet u li għandhom l-istess sustanzi u koformulanti attivi.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) L-applikanti li investew fl-appoġġ tal-
inklużjoni ta' sustanza attiva fl-Anness I 

(48) L-applikanti li investew fl-appoġġ tal-
inklużjoni ta' sustanza attiva fl-Anness I 
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jew fl-awtorizzazzjoni ta' prodott bijoċidali 
skont id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament għandhom ikunu jistgħu 
jirkupraw parti mill-investiment tagħhom 
billi jirċievu kumpens ġust kull meta l-użu 
ta' tagħrif li jkun soġġett għal dritt ta' 
proprjetà li jkunu ssottomettew biex 
jappoġġaw it-tali konklużjonijiet jew 
awtorizzazzjonijiet isir għall-benefiċċju tal-
applikanti sussegwenti.

jew fl-awtorizzazzjoni ta' prodott bijoċidali 
skont id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament u/jew dawk tad-
Direttiva 98/8/KE għandhom ikunu jistgħu 
jirkupraw parti mill-investiment tagħhom 
billi jirċievu kumpens ġust kull meta l-użu 
ta' tagħrif li jkun soġġett għal dritt ta' 
proprjetà li jkunu ssottomettew biex 
jappoġġaw it-tali konklużjonijiet jew 
awtorizzazzjonijiet isir għall-benefiċċju tal-
applikanti sussegwenti.

Justification

Dawk li għamlu investiment skont il-leġiżlazzjoni eżistenti m'għandhomx jiġu esklużi.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Sabiex jiġi żgurat li t-tagħrif kollu 
soġġett għal dritt ta' proprjetà sottomess 
biex jappoġġa l-inklużjoni ta' sustanza 
attiva jew awtorizzazzjoni ta' prodott 
bijoċidali jkun protett mill-waqt li jiġi 
sottomess u jiġu evitati sitwazzjonijiet fejn 
xi tagħrif ikun mingħajr protezzjoni, id-
dispożizzjoni dwar il-perjodi ta' protezzjoni 
tat-tagħrif għandhom japplikaw ukoll għal 
tagħrif sottomess għall-iskopijiet tad-
Direttiva 98/8/KE.

(49) Sabiex jiġi żgurat li t-tagħrif kollu 
soġġett għal dritt ta' proprjetà sottomess 
biex jappoġġa l-inklużjoni ta' sustanza 
attiva fl-Anness I jew awtorizzazzjoni ta' 
prodott bijoċidali jkun protett mill-waqt li 
jiġi sottomess u jiġu evitati sitwazzjonijiet 
fejn xi tagħrif ikun mingħajr protezzjoni, 
id-dispożizzjoni dwar il-perjodi ta' 
protezzjoni tat-tagħrif għandhom japplikaw 
ukoll għal tagħrif sottomess għall-iskopijiet 
tad-Direttiva 98/8/KE.

Justification
Għal finijiet ta' ċarezza.

Emenda 7
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Proposta għal regolament
Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta miżuri 
biex tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni għall-
inklużjoni ta' sustanza attiva fl-Anness I 
jew biex iġedded jew tanalizza l-
inklużjoni, li tispeċifika l-proċeduri relatati 
mat-tiġdid u r-reviżjoni tal-inklużjoni ta' 
sustanza attiva fl-Anness I, li testendi d-
dispożizzjonijiet dwar l-awtorizzazzjonijiet 
Komunitarji għal kategoriji oħra ta' 
prodotti bijoċidali, li tispeċifika l-kriterji u 
l-proċeduri relatati mat-tħassir ta' 
awtorizzazzjoni jew emendi tat-termini u l-
kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni, inkluż 
mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni ta' nuqqas ta' 
qbil, li tispeċifika l-kwantitajiet massimi 
totali applikabbli ta' sustanzi attivi jew 
prodotti bijoċidali li jistgħu jiġu rrilaxxati 
waqt l-esperimenti u d-dejta minima li 
għandha tiġi sottomessa, li tiġi stabbilita 
struttura armonizzata ta' imposti u regoli 
oħra dwar il-ħlas tal-imposti u l-pagamenti 
lill-awtoritajiet kompetenti u l-Aġenzija, li 
tadatta l-Annessi għall-progress tekniku u 
xjentifiku, li twettaq il-programm ta' ħidma 
u li tispeċifika d-drittijiet u l-obbligi 
relatati tal-awtoritajiet kompetenti u l-
parteċipanti fil-programm u testendi d-
dewmien tal-programm ta' ħidma għal 
perjodu determinat. Billi dawk il-miżuri 
huma ta' ambitu ġenerali u huma mfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament, inter alia, billi 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'elementi mhux essenzjali ġodda, dawn 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju pprovduta fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(61) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta miżuri 
biex tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni għall-
inklużjoni ta' sustanza attiva fl-Anness I 
jew biex iġedded jew tanalizza l-
inklużjoni, li tispeċifika l-proċeduri relatati 
mat-tiġdid u r-reviżjoni tal-inklużjoni ta' 
sustanza attiva fl-Anness I, li tispeċifika l-
kriterji u l-proċeduri relatati mat-tħassir ta' 
awtorizzazzjoni jew emendi tat-termini u l-
kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni, inkluż 
mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni ta' nuqqas ta' 
qbil, li tispeċifika l-kwantitajiet massimi 
totali applikabbli ta' sustanzi attivi jew 
prodotti bijoċidali li jistgħu jiġu rrilaxxati 
waqt l-esperimenti u d-dejta minima li 
għandha tiġi sottomessa, li tiġi stabbilita 
struttura armonizzata ta' imposti u regoli 
oħra dwar il-ħlas tal-imposti u l-pagamenti 
lill-awtoritajiet kompetenti u l-Aġenzija, li 
tadatta l-Annessi għall-progress tekniku u 
xjentifiku, li twettaq il-programm ta' ħidma 
u li tispeċifika d-drittijiet u l-obbligi 
relatati tal-awtoritajiet kompetenti u l-
parteċipanti fil-programm u testendi d-
dewmien tal-programm ta' ħidma għal 
perjodu determinat. Billi dawk il-miżuri 
huma ta' ambitu ġenerali u huma mfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament, inter alia, billi 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'elementi mhux essenzjali ġodda, dawn 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju pprovduta fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Emenda 8
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Proposta għal regolament
Premessa 66

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(66) Meta jitqies li wħud mill-prodotti 
qabel ma kinux koperti bil-leġiżlazzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-prodotti 
bijoċidali, huwa xieraq li jitħalla perjodu ta' 
tranżizzjoni għall-kumpaniji sabiex ikunu 
mħejjija biex japplikaw ir-regoli dwar 
sustanzi attivi ġġenerati in situ, oġġetti u 
materjali ttrattati u materjali li jiġu 
f'kuntatt mal-ikel.

(66) Meta jitqies li wħud mill-prodotti 
qabel ma kinux koperti bil-leġiżlazzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-prodotti 
bijoċidali, huwa xieraq li jitħalla perjodu ta' 
tranżizzjoni għall-kumpaniji sabiex ikunu 
mħejjija biex japplikaw ir-regoli dwar 
sustanzi attivi ġġenerati in situ, oġġetti u 
materjali ttrattati.

Ġustifikazzjoni

Il-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel diġà huma rregolati bir-Regolament (KE) 
Nru 1935/2004. Tali materjali m'għandhomx jaqgħu fl-ambitu tal-applikazzjoni tal-proposta, 
minħabba li dak jirriżulta result f'evalwazzjoni u regolament doppji. Jekk jiġu skoperti lakuni 
fil-leġiżlazzjoni, dawn għandhom jiġu solvuti billi jiġi emendat ir-Regolament dwar il-
materjali ta' kuntatt mal-ikel.

Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pa) Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u 
oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-
ikel1;
1 ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.

Ġustifikazzjoni

Il-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel diġà huma rregolati bir-Regolament (KE) 
Nru 1935/2004. Tali materjali m'għandhomx jaqgħu fl-ambitu tal-applikazzjoni tal-proposta, 
minħabba li dak jirriżulta result f'evalwazzjoni u regolament doppji. Jekk jiġu skoperti lakuni 
fil-leġiżlazzjoni, dawn għandhom jiġu solvuti billi jiġi emendat ir-Regolament dwar il-
materjali ta' kuntatt mal-ikel.

Emenda 10
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm ma jkunx hemm raġunijiet oħra 
li jikkawżaw tħassib, tali sustanza 
għandha tkun sustanza klassifikata bħala 
perikoluża skont id-Direttiva 67/548/KEE 
u tkun preżenti fil-prodott bijoċidali 
f'konċentrazzjoni li titlob li s-sustanza 
tkun ikkunsidrata bħala perikoluża fi 
ħdan it-tifsira tad-Direttiva 1999/45/KE 
jew ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

Ġustifikazzjoni

Wieħed diġà jista' jsib id-definizzjoni fid-Direttiva 98/8/KE, u għandha tiddaħħal fir-
Regolament il-ġdid għal finijiet ta' ċarezza.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt k 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) 'materjal jew oġġett ittrattat' tfisser (k) 'materjal jew oġġett ittrattat' tfisser
kwalunkwe sustanza, taħlita jew oġġett li 
tkun ġiet ittrattata bi jew tinkorpora prodott 
bijoċidali wieħed jew aktar bil-ħsieb li 
jipproteġi s-sustanza, it-taħlita, il-materjal 
jew l-oġġett minn deterjorament ikkawżat 
minn organiżmi ta' ħsara;

kwalunkwe sustanza, taħlita jew oġġett li 
tkun ġiet ittrattata bi jew tinkorpora prodott 
bijoċidali wieħed jew aktar bil-ħsieb li 
jipproduċi l-effett bijoċidali li huwa l-
iskop tagħhom;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda testendi d-definizzjoni ta' oġġetti u materjali trattati, biex tinkludi kemm oġġetti 
bħaż-żebgħa li jkunu ġew preservati u kemm oġġetti b'effett estern, bħall-filoxx tan-nemus. L-
evalwazzjoni, għalhekk, hija waħda kimika.

Emenda 12
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt n 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) 'awtorizzazzjoni' tfisser (n) 'awtorizzazzjoni' tfisser
awtorizzazzjoni nazzjonali jew 
Komunitarja;

awtorizzazzjoni primarja nazzjonali jew 
Komunitarja, jew awtorizzazzjoni 
duplikata jew awtorizzazzjoni 
addizzjonali;

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt n a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(na) 'awtorizzazzjoni duplikata' tfisser 
att amministrattiv, li permezz tiegħu, 
għall-benefiċċju tad-detentur ta' 
awtorizzazzjoni primarja, Stat Membru 
jew il-Kummissjoni jawtorizza/tawtorizza 
t-tqegħid fis-suq u l-użu tal-istess prodott 
bijoċidali taħt isem differenti;

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt n b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(nb) 'awtorizzazzjoni addizzjonali' tfisser 
att amministrattiv, li permezz tiegħu, Stat 
Membru jew il-Kummissjoni 
jawtorizza/tawtorizza t-tqegħid fis-suq u l-
użu, taħt isem differenti, ta' prodott 
bijoċidali fuq bażi ta' awtorizzazzjoni 
primarja u approvazzjoni mid-detentur 
tal-awtorizzazzjoni primarja;

Emenda 15
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt p

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(p) 'formulazzjoni ta' qafas' tfisser (p) 'formulazzjoni ta' qafas' tfisser
grupp ta' prodotti bijoċidali b'użi simili u li 
jippreżentaw varjazzjonijiet limitati fil-
kompożizzjoni tagħhom fir-rigward ta' 
prodott bijoċidali ta' referenza li jappartieni 
lil dak il-grupp li jkun fih l-istess sustanzi 
attivi tal-istess speċifikazzjonijiet fejn it-
tali varjazzjonijiet permessi ma 
jaffettwawx b'mod negattiv il-livell tar-
riskju jew l-effikaċja ta' dawn il-prodotti;

grupp ta' prodotti bijoċidali b'użi simili u li 
jippreżentaw varjazzjonijiet fil-
kompożizzjoni tagħhom fir-rigward ta' 
prodott bijoċidali ta' referenza li jappartieni 
lil dak il-grupp li jkun fih l-istess sustanzi 
attivi tal-istess speċifikazzjonijiet, sakemm 
indipendentement minn dawn il-
varjazzjonijiet, il-livell tar-riskju ma 
jaqbiżx dak marbut mal-prodotti bijoċidali 
ta' referenza u l-effikaċja tal-organiżmu 
fil-mira tikkorrispondi għal dak li jkun 
indikat fuq it-tikketta tal-prodott;

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi stabbilit li l-potenzjal ta' riskju m'għandux ikun ikbar minn dak tal-
prodott bijoċidali ta' referenza u li l-effikaċja tal-organiżmi fil-mira tkun konsistenti mat-
tikketta tal-prodott.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt q

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(q) 'ittra ta' aċċess' tfisser (q) 'ittra ta' aċċess' tfisser
dokument oriġinali, iffirmat mis-sid jew 
mis-sidien tat-tagħrif, li jiddikjara li t-
tagħrif jista' jintuża mill-awtoritajiet 
kompetenti, l-Aġenzija Ewropea għas-
Sustanzi Kimiċi, jew il-Kummissjoni għall-
finijiet ta' evalwazzjoni ta' sustanza attiva 
jew l-għotja ta' awtorizzazzjoni;

dokument oriġinali, iffirmat mis-sid jew 
mis-sidien tat-tagħrif jew mir-
rappreżentanti tagħhom, li jiddikjara li t-
tagħrif jista' jintuża mill-awtoritajiet 
kompetenti magħżula, l-Aġenzija Ewropea 
għas-Sustanzi Kimiċi, jew il-Kummissjoni 
għall-finijiet ta' evalwazzjoni ta' sustanza 
attiva jew l-għotja ta' awtorizzazzjoni lil 
parti terza;

Ġustifikazzjoni

Tinħass neċessità li tiġi ċċarata id-definizzjoni ta' 'ittra ta' aċċess'.
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt s

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(s) 'materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel' 
tfisser

imħassar

kwalunkwe materjal jew oġġett maħsub 
biex jiġi f'kuntatt mal-ikel li mhux kopert 
bir-Regolament (KE) Nru 1935/2004;

Ġustifikazzjoni

Il-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel diġà huma rregolati bir-Regolament (KE) 
Nru 1935/2004. Tali materjali m'għandhomx jaqgħu fl-ambitu tal-applikazzjoni tal-proposta, 
minħabba li dak jirriżulta result f'evalwazzjoni u regolament doppji. Jekk jiġu skoperti lakuni 
fil-leġiżlazzjoni, dawn għandhom jiġu solvuti billi jiġi emendat ir-Regolament dwar il-
materjali ta' kuntatt mal-ikel.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt t a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ta) 'bidla amministrattiva' tfisser 
varjazzjoni f'awtorizzazzjoni eżistenti ta' 
natura purament amministrattiva, li ma 
tinvolvix valutazzjoni mill-ġdid tar-riskju 
għas-saħħa pubblika jew għall-ambjent 
jew tal-effikaċja tal-prodott;

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġi definit t-tip ta' varjazzjonijiet li jistgħu jsiru fi prodott bijoċidali 
awtorizzat eżistenti.



PE430.878v02-00 14/80 AD\813158MT.doc

MT

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt t b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(tb) 'bidla żgħira' tfisser varjazzjoni 
f'awtorizzazzjoni eżistenti li ma tistax 
titqies bħala varjazzjoni amministrattiva 
billi tirrikjedi valutazzjoni mill-ġdid 
limitata tar-riskju għas-saħħa pubblika 
jew għall-ambjent u/jew tal-effikaċja tal-
prodott, u ma affettwax b'mod negattiv il-
livell ta' riskju għas-saħħa pubblika jew 
għall-ambjent u l-effikaċja tal-prodott;

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġi definit t-tip ta' varjazzjonijiet li jistgħu jsiru fi prodott bijoċidali 
awtorizzat eżistenti.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 - punt t c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(tc) 'bidla kbira' tfisser varjazzjoni 
f'awtorizzazzjoni eżistenti li ma tistax
titqies bħala bidla amministrattiva jew 
bidla żgħira.

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġi definit t-tip ta' varjazzjonijiet li jistgħu jsiru fi prodott bijoċidali 
awtorizzat eżistenti.
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt u a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ua) 'SMEs' tfisser impriżi żgħar u ta' 
daqs medju kif definiti fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar 
id-definizzjoni ta' impriżi mikro, żgħar u 
ta' daqs medju1.
______________
1 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.

Ġustifikazzjoni

Skont l-eżempju tar-Regolament REACH, ikun aħjar jekk id-definizzjoni għall-SMEs tkun 
stabbilita separatament.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt u b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ub) 'manifattur' tfisser:
- b'referenza għal sustanza attiva prodotta 
fit-territorju tal-Komunità jew imqiegħda 
fis-suq, il-persuna li timmanifattura dik 
is-sustanza attiva jew persuna residenti 
fil-Komunità u magħżula mill-manifattur 
bħala r-rappreżentant uniku tiegħu għall-
finijiet tar-Regolament preżenti,
- b'referenza għal sustanza attiva prodotta 
barra mit-territorju tal-Komunità, il-
persuna li tintgħażel mill-manifattur tas-
sustanza attiva bħala r-rappreżentat 
uniku tiegħu għall-finijiet tar-Regolament 
preżenti jew, jekk ma tkunx intgħażlet tali 
persuna, il-persuna li timporta s-sustanza 
attiva inkwistjoni fil-Komunità,
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Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-kliem il-ġdid tal-Artikolu 83, huwa neċessarju li tiġi definita l-kelma 
'manifattur'. Fil-fatt id-definizzjoni hija f'konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
tal-Kummissjoni (KE) Nru 1896/2000 tas-7 ta' Settembru 2000 fuq l-ewwel fażi tal-programm 
rigward prodotti bijoċidali msemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 3 a (ġdid – l-ewwel Artikolu tal-Kapitolu II)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
1. Kull applikant prospettiv għal
inklużjoni ta' sustanza attiva fl-anness 
għandu jistaqsi lill-Aġenzija jekk
- applikazzjoni għall-inklużjoni tal-istess 
sustanza fl-Anness I, ġietx sottomessa 
diġà jew
- jekk l-istess sustanza hix inkluża fl-
Anness I jew
- jekk l-istess sustanza hix reġistrata skont 
ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006.
2. Kwalunkwe applikant prospettiv 
għandu jibgħat l-informazzjoni li ġejja 
lill-Aġenzija, flimkien mal-applikazzjoni:
(a) l-identità tiegħu kif speċifikat fis-
sezzjoni 1 tal-Anness VI tar-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006, bl-eċċezzjoni tan-
Nru 1.2 u 1.3;
(b) l-identità tas-sustanza kif speċifikat 
fis-sezzjoni 2 tal-Anness VI tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006;
(c) liema talbiet għall-informazzjoni ser 
ikunu jeħtieġu studji ġodda li jinvolvu 
annimali vertebrati, li hi ser ikollha 
tagħmel;
(d) liema talbiet għall-informazzjoni, ser 
ikunu jeħtieġu studji ġodda oħra, li hi ser 
ikollha tagħmel.
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3. Jekk l-istess sustanza ma tkunx inkluża 
fl-Anness I jew ma tkunx reġistrata skont 
ir-regolament (KE) Nru 1907/2006, l-
Aġenzija għandha tinforma lill-applikant 
prospettiv kif ikun xieraq.
4. Jekk applikazzjoni għal inklużjoni tal-
istess sustanza attiva fl-Anness I tkun 
diġà ġiet ippreżentata, jekk l-istess 
sustanza attiva diġà hija inkluża fl-
Anness I jew tkun diġà ġiet irreġistrata 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006, 
l-Aġenzija għandha tinforma lill-
applikant prospettiv, mingħajr dewmien, 
dwar l-isem u l-indirizz tal-applikanti 
preċedenti u r-reġistranti u s-sommarji 
tal-istudji jew s-sommarji komprensivi tal-
istudji dwar l-informazzjoni, kif jitlob il-
każ, li jkunu ngħataw diġà.
5. L-Aġenzija għandha fl-istess ħin 
tinforma lill-applikant jew reġistrant 
preċedenti dwar l-isem u l-indirizz tal-
applikant prospettiv għal inklużjoni fl-
Anness I. L-istudji disponibbli dwar 
annimali vertebrati għandhom jingħataw 
lill-applikant prospettiv f'konformità mal-
Kapitolu XI ta' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Dawn il-proċeduri huma neċessarji biex tiġi evitata d-duplikazzjoni ta' dawn it-testijiet fuq 
annimali vertebrati u biex ikun hemm konformità ma' talbiet għal informazzjoni ta' Anness 
IIT. L-'obbligu li tingħata informazzjoni' skont ir-Regolament REACH isir reċiproku, peress li 
l-Aġenzija ser ikollha l-infrastruttura meħtieġa u l-ħiliet biex tadotta din il-proċedura.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sustanza attiva għandha tiġi inkluża fl-
Anness I għal perjodu inizjali mhux itwal 
minn 10 snin jekk il-prodotti bijoċidali li 
jkun fihom dik is-sustanza attiva 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fil-

1. Sustanza attiva għandha tiġi inkluża fl-
Anness I għal perjodu inizjali mhux itwal 
minn 10 snin jekk tal-anqas wieħed mill-
prodotti bijoċidali li jkun fihom dik is-
sustanza attiva jissodisfa l-kundizzjonijiet
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punt (b) tal-Artikolu 16(1). stipulati fil-punt (b) tal-Artikolu 16(1).

Ġustifikazzjoni

Fiż-żmien tal-inklużjoni fl-Anness I, id-dossier għandu jiġi sottomess għal tal-inqas prodott 
bijoċidali rappreżentattiv wieħed, li s-sustanza attiva tiegħu tissodisfa l-kundizzjonijiet 
stipulati. Il-bidla proposta hija kkunsidrata li tirrifletti l-kunċett ta' inklużjoni fl-Anness I 
b'mod iktar sodisfaċenti. 

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sustanza attiva għandha, fejn xieraq,
tiġi inkluża fl-Anness I flimkien ma' 
kwalunkwe kundizzjoni minn dawn li 
ġejjin:

3. Sustanza attiva u dikjarazzjoni tas-sors 
ta' referenza biex tiġi determinata l-
ekwivalenza teknika għandhom, fejn 
xieraq, jiġu inklużi fl-Anness I flimkien 
ma' kwalunkwe kundizzjoni minn dawn li 
ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li s-sustanza kimika deskritta fl-Anness I tintrabat mad-dejta li tkun 
appoġġat l-inklużjoni tagħha fl-anness. Barra minn hekk, il-kompożizzjoni isomerika hija 
importanti biex tkun tista' tingħaraf l-identità kimika.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) indikazzjoni tal-identità kimika fir-
rigward tal-istereoisomeri.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li s-sustanza kimika deskritta fl-Anness I tintrabat mad-dejta li tkun 
appoġġat l-inklużjoni tagħha fl-anness. Barra minn hekk, il-kompożizzjoni isomerika hija 
importanti biex tkun tista' tingħaraf l-identità kimika.

Emenda 27
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-esponiment tal-bnedmin għal dik is-
sustanza attiva fi prodott bijoċidali, taħt 
kundizzjonijiet ta' użu normali, tkun 
negliġibbli meta l-prodott jintuża f'sistemi 
magħluqa jew kundizzjonijiet kontrollati 
b'mod strett;

(a) l-esponiment tal-bnedmin għal dik is-
sustanza attiva fi prodott bijoċidali, taħt 
kundizzjonijiet preskritti, ikun negliġibbli 
jew ikkontrollata adegwatement, 
b'kunsiderazzjoni għall-perikoli intrinsiċi 
ppreżentati mis-sustanza, meta l-prodott 
jintuża f'sistemi magħluqa jew 
kundizzjonijiet kontrollati b'mod strett;

Ġustifikazzjoni

M'hemmx elementi xjentifiċi biex jiddiskriminaw it-tipi ta' prodotti (pereżempju PT4 u 14-19). 
Dawn il-prodotti huma rodentiċidi, akariċidi, molluskiċidi, diżinfettanti, pexxiċidi u insettiċidi 
u huma ta' benefiċċju, b'mod partikolari, għan-nies fin-Nofsinhar tal-Ewropa, fejn huwa 
assolutament neċessarju li jiġu kkontrollati l-infestazzjonijiet mill-firien u l-insetti għal 
raġunijiet ta' iġjene. L-esklużjoni tal-prodotti għandha tiġi deċiża fuq il-bażi tar-riskju 
(taħlita ta' periklu u esponiment). Jekk jiġi provat xjentifikament li r-riskji huma kontrollati 
sew, is-sustanzi attivi għandhom jiġu awtorizzati.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt (c) ma għandux japplika għal 
sustanzi attivi għat-tipi ta' prodotti nru 4 u 
nru 14 sa nru 19.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ir-raġuni xjentifika li tiġġustifika d-diskriminazzjoni kontra tipi ta' prodotti partikolari 
(jiġifieri t-tipi ta' prodotti 4 u 14-19) mhijiex ċara u jidher li hija arbitrarja u għalhekk 
tippenalizza inġustament lil dawn it-tipi ta' prodotti partikolari.

Emenda 29
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jkunu applikati miżuri ta' 
implimentazzjoni adottati skont ir-
Regolament (KE) Nru ... dwar it-tqegħid 
fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti], li jispeċifikaw il-kriterji xjentifiċi 
għad-determinazzjoni tal-proprjetajiet ta' 
interferenza endokrinali.

Ġustifikazzjoni

Attwalment ma jeżistux kriterji għall-approvazzjoni ta' sustanzi ta' interferenza endokrinali, u 
hemm bżonn li jitfasslu. Dawn il-kriterji għandhom jiġu adottati f'konformità mar-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti, li daħal fis-seħħ fl-24 ta' Novembru 2009. 

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) dossier għas-sustanza attiva li jissodisfa 
r-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II;

(a) dossier għas-sustanza attiva li jissodisfa 
r-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II jew ittra 
ta' aċċess;

Ġustifikazzjoni

Jista' jagħti l-każ li l-applikanti ma jkollhomx fil-pussess leġittimu tagħhom id-dejta kollha li 
tappoġġa l-applikazzjoni.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dossier għal tal-anqas prodott bijoċidali 
rappreżentattiv wieħed li jkun fih is-
sustanza attiva li jissodisfa r-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Anness III. 

(b) dossier jew ittra ta' aċċess għal tal-
anqas prodott bijoċidali rappreżentattiv 
wieħed li jkun/tkun fih(a) is-sustanza 
attiva li tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-
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Anness III. 

Ġustifikazzjoni

Jista' jagħti l-każ li l-applikanti ma jkollhomx fil-pussess leġittimu tagħhom id-dejta kollha li 
tappoġġa l-applikazzjoni.

Emenda 32

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għanda tassenja numru ta' 
referenza għal kull applikazzjoni, li 
għandu jintuża fil-korrispondenza 
marbuta mal-applikazzjoni sakemm is-
sustanza tiġi inkluża fl-Anness I, u data 
ta' sottomissjoni, li għandha tkun id-data 
li fiha l-applikazzjoni tasal għand l-
Aġenzija. 

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien xahrejn minn meta tkun irċeviet 
applikazzjoni, l-Aġenzija għandha 
tivvalida l-applikazzjoni jekk din tkun 
konformi mar-rekwiżiti li ġejjin:

Fi żmien tliet xhur minn meta tkun irċeviet 
applikazzjoni, l-Aġenzija għandha 
tivvalida l-applikazzjoni jekk din tkun 
konformi mar-rekwiżiti li ġejjin:

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk l-Aġenzija tikkunsidra li l-
applikazzjoni mhijiex kompluta, għandha 
tgħarraf lill-applikant dwar liema tagħrif 
addizzjonali huwa meħtieġ għall-

4. Jekk l-Aġenzija tikkunsidra li l-
applikazzjoni mhijiex kompluta, għandha 
tgħarraf lill-applikant dwar liema tagħrif
addizzjonali huwa meħtieġ għall-
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validazzjoni tal-applikazzjoni u għandha 
tiffissa limitu ta' żmien raġonevoli għas-
sottomissjoni ta' dak it-tagħrif. 

validazzjoni tal-applikazzjoni u għandha 
tiffissa limitu ta' żmien sa xahrejn għas-
sottomissjoni ta' dak it-tagħrif. 

Ġustifikazzjoni

Limitu ta' żmien iffissat huwa meħtieġ għall-għoti ta' dokumentazzjoni li għandha tkun kemm 
jista' jkun konċiża sabiex l-evalwazzjoni tkun tista' ssir malajr. 

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fi żmien xahrejn minn meta tirċievi 
applikazzjoni, l-Aġenzija għandha 
tirreġistra kull parti tal-informazzjoni fid-
dossier b'kodiċi ta' identifikazzjoni unika.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk, meta jiġu evalwati d-dossiers, ikun 
jidher li huwa meħtieġ tagħrif addizzjonali 
għat-twettiq tal-evalwazzjoni, l-awtorità 
kompetenti li tevalwa għandha titlob lill-
applikant jissottometti t-tali tagħrif f'limitu 
ta' żmien speċifikat, u lill-Aġenzija
għandha tgħarrafha dwar dan. 

2. Jekk, meta jiġu evalwati d-dossiers, ikun 
jidher li huwa meħtieġ tagħrif addizzjonali 
għat-twettiq tal-evalwazzjoni, l-awtorità 
kompetenti li tevalwa għandha titlob lill-
applikant jissottometti t-tali tagħrif f'limitu 
ta' żmien speċifikat li ma għandux jaqbeż 
is-sitt xhur. F'ċirkostanzi straordinarji u 
wara ġustifikazzjoni xierqa, il-limitu ta' 
żmien jista' jkun estiż b'sa sitt xhur oħra. 
L-awtorità kompetenti li tevalwa għandha 
tgħarraf lill-Aġenzija dwar dan. 

Justification

L-esperjenza wriet li l-konklużjoni ta' proċedura ta' evalwazzjoni tista' tieħu tul ta' żmien 
mhux ġustifikabbli. Għalhekk huwa essenzjali li jiġu stabbiliti limiti ta' żmien xierqa sabiex 
ikunu evitati lakuni li jistgħu jtawlu l-proċedura bla bżonn. Dawn jagħtu wkoll ftit ċertezza 
lill-applikant rigward it-tul massimu possibbli ta' din il-proċedura. 
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Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi li tinkludi 
sustanza attiva fl-Anness I, l-isem(ijiet) 
tal-applikant(i) għandu/hom jiġi/u 
indikat(i).

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Bid-deċiżjoni li is-sustanza attiva tiġi 
inkluża fl-Anness I, l-Aġenzija għandha 
tassenja lis-sustanza inkwistjoni numru 
speċifiku ta' reġistrazzjoni għas-sustanza 
u għall-applikant. L-Aġenzija għandha, 
mingħajr dewmien, tinforma lill-applikant 
dwar in-numru u d-data tar-
reġistrazzjoni. Dan in-numru ta' 
reġistrazzjoni għandu jintuża f'kull 
korrispondenza oħra relatata mas-
sustanza attiva u għall-awtorizzazzjoni 
tal-prodott kif imsemmi fil-Kapitolu IV ta' 
dan ir-Regolament.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tkun qiegħda tħejji opinjoni dwar 
l-inklużjoni jew it-tiġdid tal-inklużjoni ta' 
sustanza attiva fl-Anness I, l-Aġenzija 
għandha teżamina jekk is-sustanza attiva 
tissodisfax xi waħda mill-kriterji elenkati 

2. Meta tkun qiegħda tħejji opinjoni dwar 
l-inklużjoni jew it-tiġdid tal-inklużjoni ta' 
sustanza attiva fl-Anness I, l-Aġenzija 
għandha teżamina jekk is-sustanza attiva 
tissodisfax xi waħda mill-kriterji elenkati 
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fil-paragrafu 1 u tindirizza l-kwistjoni fl-
opinjoni tagħha. 

fil-paragrafu 1 u, jekk l-esponiment 
mhuwiex ikkontrollat b'mod adegwat, billi 
żżomm f'moħħha l-perikli intrinsiċi tas-
sustanza, għandha tindirizza l-kwistjoni 
fl-opinjoni tagħha. 

Justification

Il-kriterji biex jiġu identifikati sustanzi attivi li huma kandidati għal sostituzzjoni huma 
allinjati mal-kriterji għal sustanzi suġġetti għal awtorizzazzjoni kif imsemmi fir-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006, għall-finijiet ta' armonizzazzjoni bejn iż-żewġ regolamenti – ara l-
Artikolu 57 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006. Peress li l-Aġenzija (ECHA) ser ikollha l-
kompitu li teżamina jekk sustanza attiva tissodisfax il-kriterji, l-armonizzazzjoni bejn iż-żewġ 
regolamenti hija rakkomandabbli.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk l-Aġenzija tikkunsidra li l-
applikazzjoni mhijiex kompluta, għandha 
tgħarraf lill-applikant dwar liema tagħrif 
addizzjonali huwa meħtieġ għall-
validazzjoni tal-applikazzjoni u għandha 
tiffissa limitu ta' żmien raġonevoli għas-
sottomissjoni ta' dak it-tagħrif. 

4. Jekk l-Aġenzija tikkunsidra li l-
applikazzjoni mhijiex kompluta, għandha 
tgħarraf lill-applikant dwar liema tagħrif 
addizzjonali huwa meħtieġ għall-
validazzjoni tal-applikazzjoni u għandha 
tiffissa limitu ta' żmien sa xahrejn għas-
sottomissjoni ta' dak it-tagħrif. 

Justification

Limitu ta' żmien iffissat huwa meħtieġ għall-għoti ta' dokumentazzjoni li għandha tkun kemm 
jista' jkun konċiża sabiex l-evalwazzjoni tkun tista' ssir malajr. 

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fi tmiem il-perjodu msemmi fil-
paragrafu 3 jew malli tirċievi l-opinjoni tal-
Aġenzija, il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni dwar l-inklużjoni tas-sustanza 
attiva fl-Anness I. Dik id-deċiżjoni, 

5. Fi tmiem il-perjodu msemmi fil-
paragrafu 3 jew malli tirċievi l-opinjoni tal-
Aġenzija, il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni dwar l-inklużjoni tas-sustanza 
attiva fl-Anness I. Dik id-deċiżjoni, 
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imfassla biex temenda l-elementi mhux 
essenzjali ta' dan ir-Regolament billi 
tissupplimentah, għandha tiġi adottata 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 72(4).

imfassla biex temenda l-elementi mhux 
essenzjali ta' dan ir-Regolament billi 
tissupplimentah, għandha tiġi adottata 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 72(4). Jekk il-
Kummissjoni tiddeċiedi li ġġedded l-
inklużjoni tas-sustanza attiva fl-Anness I, 
għandu jissemma l-isem tal-applikant(i).

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tas-sustanza attiva fl-Anness I, flimkien mal-isem tal-kumpanija li tissottometti l-
applikazzjoni, hija mezz adegwat u effikaċi ta' kif jitwaqqfu persuni li jippruvaw jieħdu 
vantaġġ mis-sistema, peress li tippermetti li l-kumpanija li tkun appoġġat is-sustanza tiġi 
identifikata malajr u b'hekk jitnaqqas il-piż amministrattiv.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' tikkonsulta lill-
Aġenzija dwar kwalunkwe kwistjoni ta' 
natura xjentifika jew teknika relatata mal-
analiżi tal-inklużjoni ta' sustanza attiva fl-
Anness I. L-Aġenzija għandha, fi żmien 
disa' xhur minn meta tkun saret it-talba, 
tħejji opinjoni u tisottomettiha lill-
Kummissjoni.

2. Il-Kummissjoni tista' tikkonsulta lill-
Aġenzija dwar kwalunkwe kwistjoni ta' 
natura xjentifika jew teknika relatata mal-
analiżi tal-inklużjoni ta' sustanza attiva fl-
Anness I. L-Aġenzija għandha, fi żmien 
sitt xhur minn meta tkun saret it-talba, 
tħejji opinjoni u tisottomettiha lill-
Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Emenda f'ġieħ il-konsistenza billi fil-bqija tal-proposta l-limitu għall-ħruġ ta' opinjoni mill-
Aġenzija fuq talba tal-Kummissjoni huwa ta' sitt xhur. 

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni 
għandha ssir mill-persuna jew f'isem il-

2. Applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni 
għandha ssir mill-persuna jew f'isem il-
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persuna li se tkun responsabbli għat-
tqegħid fis-suq ta' prodott bijoċidali fi Stat 
Membru partikolari jew fil-Komunità.

persuna li hija detentur tal-
awtorizzazzjoni, li tista' tkun responsabbli 
jew mhux għat-tqegħid fis-suq ta' prodott 
bijoċidali fi Stat Membru partikolari jew 
fil-Komunità.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
nazzjonali fi Stat Membru għandha tiġi 
sottomessa fi Stat Membru lill-awtorità 
kompetenti ta' dak l-Istat Membru (minn 
hawn 'il quddiem imsemmija 'l-awtorità 
kompetenti li tirċievi').

imħassar 

Ġustifikazzjoni

L-ECHA għandha twettaq il-validazzjoni inizjali tal-applikazzjonijiet kollha madwar il-
Komunità, biex b'hekk l-awtoritajiet kompetenti li jwettqu l-evalwazzjoni jkunu jistgħu 
jiffukaw fuq l-evalwazzjoni proprja tal-applikazzjonijiet. Attwalment, fejn awtoritajiet 
kompetenti li jwettqu evalwazzjoni jikkunsidraw kemm l-aspetti amministrattivi u kemm dawk 
xjentifiċi tal-applikazzjonijiet, kien hemm inkonsistenzi fl-approċċ tagħhom. Il-possibilità tal-
għażla tal-awtorità kompetenti li twettaq l-evalwazzjoni, hija ta' vantaġġ għall-impriżi żgħar 
u ta' daqs medju, b'mod partikolari, peress li dawn ikunu jistgħu jaħdmu mal-awtoritajiet 
nazzjonali tagħhom.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
Komunitarja għandha tiġi sottomessa lill-
Aġenzija.

Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
għandha tiġi sottomessa lill-Aġenzija.

L-applikazzjoni ta' applikant tista', bi qbil 
ma' Stat Membru, tiġi vvalidata minn dak 
l-Istat Membru u fl-applikazzjoni stess 
għandha tiġi identifikata l-awtorità 
kompetenti li tevalwa, kif stipulat fl-
Artikolu 22.
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Ġustifikazzjoni

L-ECHA għandha twettaq il-validazzjoni inizjali tal-applikazzjonijiet kollha madwar il-
Komunità, biex b'hekk l-awtoritajiet kompetenti li jwettqu l-evalwazzjoni jkunu jistgħu 
jiffukaw fuq l-evalwazzjoni proprja tal-applikazzjonijiet. Attwalment, fejn awtoritajiet 
kompetenti li jwettqu evalwazzjoni jikkunsidraw kemm l-aspetti amministrattivi u kemm dawk 
xjentifiċi tal-applikazzjonijiet, kien hemm inkonsistenzi fl-approċċ tagħhom. Il-possibilità tal-
għażla tal-awtorità kompetenti li twettaq l-evalwazzjoni, hija ta' vantaġġ għall-impriżi żgħar 
u ta' daqs medju, b'mod partikolari, peress li dawn ikunu jistgħu jaħdmu mal-awtoritajiet 
nazzjonali tagħhom.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Applikant li jkun qed jipprova jingħata 
awtorizzazzjoni għal grupp ta' prodotti 
bħala parti minn formulazzjoni ta' qafas 
jista' jissottometti applikazzjoni waħda 
għall-awtorizzazzjoni.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) is-sustanzi attivi inklużi f'dan ir-rigward 
jiġu elenkati fl-Anness I u jkun hemm 
konformità ma' kwalunkwe kundizzjoni 
inkluża f'dak l-Anness flimkien ma' dawk 
is-sustanzi attivi;

a) is-sustanzi attivi inklużi f'dan ir-rigward 
jiġu elenkati fl-Anness I, numru ta' 
reġistrazzjoni jiġi assenjat lilhom skont l-
Artikolu 8(5a) u jkun hemm konformità 
ma' kwalunkwe kundizzjoni inkluża fl-
Anness I flimkien ma' dawk is-sustanzi 
attivi;

Ġustifikazzjoni

Għal finijiet ta' konsistenza mal-proċedura ta' evalwazzjoni deskritta fl-Artikolu 8(5a).

Emenda 48
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) in-natura, il-kwantità u l-ekwivalenza 
teknika tas-sustanzi attivi fil-prodott 
bijoċidali u, fejn xieraq, kwalunkwe 
impurità tossikoloġika jew 
ekotossikoloġika sinifikanti u sustanzi li 
mhumiex attivi, u r-residwi tagħhom ta' 
sinifikanza tossikoloġika jew ambjentali, li 
jirriżultaw minn użi mhux awtorizzati, 
jistgħu jiġu ddeterminati skont il-ħtiġijiet 
rilevanti fl-Annessi II u III;

c) l-identità kimika, il-kwantità u l-
ekwivalenza teknika tas-sustanzi attivi fil-
prodott bijoċidali u, fejn xieraq, 
kwalunkwe impurità tossikoloġika jew 
ekotossikoloġika sinifikanti u sustanzi li 
mhumiex attivi, u r-residwi tagħhom ta' 
sinifikanza tossikoloġika jew ambjentali, li 
jirriżultaw minn użi mhux awtorizzati, 
jistgħu jiġu ddeterminati skont il-ħtiġijiet 
rilevanti fl-Annessi II u III; 

Ġustifikazzjoni

It-terminu 'in-natura' ma ġiex definit b'mod ċar. 'L-identità kimika', jidher li li tiddeskrivi 
aħjar is-sustanza attiva. 

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 a u 2 b (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-evalwazzjoni tal-konformità tal-prodotti 
bijoċidali mal-kriterji stipulati f'punt (b) 
tal-paragrafu 1 għandha tkun ibbażata, 
kemm jista' jkun possibbli, fuq 
informazzjoni eżistenti dwar is-sustanzi 
suspettużi li jkun hemm fil-prodott 
bijoċidali, biex ma jsirux ħafna testijiet 
fuq l-annimali. B'mod partikolari, 
għandhom jintużaw id-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva 1999/45/KE jew ir-
Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar l-
identifikazzjoni tal-periklu implikat minn 
prodotti bijoċidali u evalwazzjoni tar-
riskju konsegwenti.
L-evalwazzjoni tal-konformità tal-prodott 
bijoċidali mal-kriterji stipulati f'punt (b) 
tal-paragrafu 1 u r-rekwiżiti stipulati 
f'punt (c) ta' dak il-paragrafu 
m'għandhiex tikkunsidra sustanza li tkun 
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fil-prodott bijoċidali jekk tkun preżenti fi 
preparat f'konċentrazzjoni iktar baxxa 
minn kwalunkwe waħda minn dawn li 
ġejjin:
(a) il-konċentrazzjonijiet applikabbli 
stipulati fl-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 
1999/45/KE;
(b) il-valuri ta' limitu għall-
konċentrazzjoni mogħtija fl-Anness I tad-
Direttiva 67/548/KEE;
(c) il-valuri ta' limitu għall-
konċentrazzjoni mogħtija fil-Parti B tal-
Anness II tad-Direttiva 1999/45/KE;
(d) il-valuri ta' limitu għall-
konċentrazzjoni mogħtija fil-Parti B tal-
Anness III tad-Direttiva 1999/45/KE;
(e) il-limitu għall-konċentrazzjoni 
mogħtija f'punt li jkun hemm qbil dwaru 
u li jkun imdaħħal fl-inventorju tal-
klassifikazzjoni u t-tikkettar stabbilit skont 
it-Titolu V tar-Regolament (KE) Nru 
1272/2008;
(f) piż b'piż (w/w) ta' 0.1 %, jekk is-
sustanza tissodisfa l-kriterji fl-
Anness XIII tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006.

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li jiġi prevenut ittestjar fuq l-annimali li mhux neċessarju, filwaqt li tinżamm 
konformità mar-rekwiżit tar-REACH rigward il-punti ta' referenza tar-Rapport dwar is-
Sikurezza tas-Sustanzi Kimiċi.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fil-każ ta' formulazzjoni ta' qafas, 
tnaqqis fil-perċentwali tas-sustanza attiva 
fil-prodott bijoċidali ta' referenza jista' 
jkun permess, u/jew tibdil fil-perċentwali 

6. Fil-każ ta' formulazzjoni ta' qafas, il-
varjazzjonijiet li ġejjin huma permessi fir-
rigward ta' prodott bijoċidali ta' referenza 
wieħed jew iktar:
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tal-kompożizzjoni ta' sustanza mhux attiva 
waħda jew aktar, u/jew is-sostituzzjoni ta' 
sustanza mhux attiva waħda jew aktar 
b'oħrajn li joffru l-istess riskju jew riskju 
aktar baxx.

(a) eliminazzjoni ta' sustanza attiva fir-
rigward ta' prodott bijoċidali ta' referenza 
b'tal-inqas żewġ sustanzi attivi;
(b) tnaqqis fil-perċentwali tas-sustanzi 
attivi;
(c) eliminazzjoni ta' żewġ sustanzi li 
mhumiex attivi jew iktar;
(d) varjazzjoni fil-kompożizzjoni 
perċentwali ta' sustanza mhux attiva waħda 
jew aktar;
(e) sostituzzjoni ta' sustanza mhux attiva 
waħda jew aktar.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. F'konformità mal-proċedura stabbilita 
fl-Artikolu 72(2), il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi gwida xjentifika u 
teknoloġika għall-awtorizzazzjoni tal-
prodotti, partikolarment fir-rigward ta' 
rekwiżiti uniformi għad-dejta, proċeduri 
ta' evalwazzjoni u deċiżjonijiet mill-Istati 
Membri.

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa l-iżgurar ta' implimentazzjoni uniformi tar-Regolament fit-territorju tal-
Komunità.
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Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Prodott bijoċidali għandu jitqies bħala 
prodott bijoċidali ta' riskju baxx jekk jiġu 
ssodisfati ż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin:

1. Prodott bijoċidali għandu jitqies bħala 
prodott bijoċidali ta' riskju baxx jekk tal-
anqas waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin 
tiġi sodisfatta:

(a) għal kwalunkwe kompartiment 
partikolari, il-proporzjon tal-
konċentrazzjoni ambjentali prevista 
(predicted environmental concentration, 
PEC) għall-konċentrazzjoni prevista li ma 
tħalli l-ebda effett (predicted no-effect 
concentration, PNEC) tista' tiġi dderivata 
u ma taqbiżx 0.1;

(a) il-prodott bijoċidali mhuwiex 
ikklassifikat għall-perikli għas-saħħa 
umana jew ambjentali skont ir-
Regolament (KE) Nru 1272/2008;

(b) għal kwalunkwe effett fuq is-saħħa 
tal-bniedem, il-marġni tal-esponiment (il-
proporzjon tal-livell li fih ma jiġi osservat 
l-ebda effett negattiv (no observed adverse 
effect level, NOAEL) u l-konċentrazzjoni 
tal-esponiment) ikun ogħla minn 1 000.

(b) il-klassifikazzjoni tal-prodott bijoċidali 
mhijiex assoċjata mal-kelma ta' twissija 
'periklu' fuq it-tikketta meħtieġa skont ir-
Regolament (KE) Nru 1272/2008 u 
f'kundizzjonijiet normali u raġonevolment 
prevedibbli ta' użu tal-prodott mingħajr l-
użu ta' tagħmir protettiv personali, huma 
sodisfatti r-rekwiżiti fl-Artikolu 16(1)(b), 
(c) u (d);

c) is-sustanzi attivi fil-prodott bijoċidali 
jinżammu b'tali mod li f'kundizzjonijiet 
ta' użu normali jew raġonevolment 
prevedibbli, l-esponiment ikun negliġibbli 
u l-prodott ikun immaniġġjat 
f'kundizzjonijiet ikkontrollati b'mod strett 
matul l-istadji l-oħra kollha taċ-ċiklu ta' 
ħajja tiegħu.

Madankollu, prodott bijoċidali ma għandux 
jitqies bħala prodott bijoċidali ta' riskju 
baxx jekk ikun hemm tal-anqas waħda 
mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

2.  Madankollu, prodott bijoċidali ma 
għandux jitqies bħala prodott bijoċidali ta' 
riskju baxx jekk ikun fih sustanza attiva 
jew sustanzi attivi ta' tħassib li:

(a) ikun fih sustanza attiva waħda jew 
aktar li jissodisfaw il-kriterji li 
jiddeterminaw li l-prodott huwa peristenti, 

(a) jissodisfaw il-kriterji li jiddeterminaw li 
l-prodott huwa peristenti, bijokumulattiv u 
tossiku (PBT) jew peristenti ħafna u 
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bijokumulattiv u tossiku (PBT) jew 
peristenti ħafna u bijokumulattiv ħafna 
(very persistent and very bio-accumulative, 
vPvB) skont l-Anness XIII tar-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006;

bijokumulattiv ħafna (very persistent and 
very bio-accumulative, vPvB) skont l-
Anness XIII tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006;

(b) ikun fih sustanza attiva waħda jew 
aktar li jikkwalifikaw bħala sustanzi li 
jfixklu s-sistema endokrinali; 

(b) ikunu identifikati bħala sustanzi li 
jfixklu s-sistema endokrinali (interferent 
endokrinali) skont l-Artikolu 57(f) tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006; 

(c) ikun fih sustanza attiva waħda jew 
aktar li skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1272/2008 ġew ikklassifikati bħala, 
jew li jissodisfaw il-kriterji biex jiġu 
kklassifikati bħala wieħed minn dawn li 
ġejjin:

(c) ġew ikklassifikati skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1272/2008 bħala, jew li ssodisfat 
il-kriterji biex tiġi kklassifikata bħala 
wieħed minn dawn li ġejjin:

(i) karċinoġeniku;

(ii) mutaġeniku;
(iii) newrotossiku;

(iv) immunotossiku;
(v) tossiku għar-riproduzzjoni;

(vi) sensitizzanti.

(i) karċinoġeniku;

(ii) mutaġeniku;
(iii) newrotossiku;

(iv) immunotossiku;
(v) tossiku għar-riproduzzjoni;

(vi) sensitizzanti.

2.  Minkejja l-paragrafu 1, prodott 
bijoċidali għandu jitqies bħala prodott 
bijoċidali ta' riskju baxx jekk is-sustanzi 
attivi fil-prodott bijoċidali jkunu preżenti 
f'tali manjiera li taħt kundizzjonijiet ta' 
użu normali jista' jkun hemm biss 
esponiment negliġibbli u l-prodott jiġi 
mmanipulat taħt kundizzjonijiet stretti ta' 
kontroll matul kull stadju ieħor taċ-ċiklu 
tal-ħajja tiegħu.
3.  Għal prodott bijoċidali ta' riskju baxx 
għandu jintwera li l-potenzjal għall-
iżvilupp ta' reżistenza fl-organiżmi fil-
mira minħabba l-użu tal-prodott bijoċidali 
huwa baxx.
4. B'żieda mas-sustanzi attivi msemmija fl-
Artikolu 15(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006, is-sustanzi attivi 
mmanifatturati jew importati għall-użu fi 
prodotti bijoċidali ta' riskju baxx li huma 
awtorizzati għat-tqegħid fis-suq skont l-

3. B'żieda mas-sustanzi attivi msemmija fl-
Artikolu 15(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006, is-sustanzi attivi 
mmanifatturati jew importati għall-użu fi 
prodotti bijoċidali ta' riskju baxx li huma 
awtorizzati għat-tqegħid fis-suq skont l-
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Artikolu 15 għandhom jitqiesu li huma 
rreġistrati u li r-reġistrazzjoni hija 
kompluta għall-manifattura jew l-
importazzjoni għall-użu fi prodotti 
bijoċidali ta' riskju baxx u għalhekk li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Kapitoli 1 u 5 
tat-Titolu II ta' dak ir-Regolament.

Artikolu 15 għandhom jitqiesu li huma 
rreġistrati u li r-reġistrazzjoni hija 
kompluta għall-manifattura jew l-
importazzjoni għall-użu fi prodotti 
bijoċidali ta' riskju baxx u għalhekk li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Kapitoli 1 u 5 
tat-Titolu II ta' dak ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta mill-Kummissjoni ta' prodotti bijoċidali ta' riskju baxx tidher 
restrittiva wisq u għalhekk tillimita l-okkażjonijiet fejn tista' tapplika l-proċedura 
ċentralizzata. Għaldaqstant id-definizzjoni qed tiġi estiża sabiex aktar prodotti bijoċidali 
jkunu jistgħu jingħataw l-awtorizzazzjoni Komunitarja filwaqt li jkun żgurat li l-ECHA ma 
tkunx mgħobbija żżejjed għall-bidu bil-firxa sħiħa ta' prodotti bijoċidali. Dan jista' jsir fi 
stadju aktar 'il quddiem permezz ta' reviżjoni aktar bikrija (fl-2016) tal-proċedura bil-għan li 
possibbilment tkun estiża għall-prodotti kollha.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-applikant għal awtorizzazzjoni għandu 
jissottometti d-dokumenti li ġejjin flimkien 
mal-applikazzjoni:

1. L-applikant għal awtorizzazzjoni 
primarja għandu jissottometti d-dokumenti 
li ġejjin flimkien mal-applikazzjoni:

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
għandha tkun akkumpanjata bl-imposti 
pagabbli taħt l-Artikolu 70.

2. L-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
primarja għandha tkun akkumpanjata bl-
imposti pagabbli taħt l-Artikolu 70.
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Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità kompetenti li tirċievi tista' 
tesiġi li l-applikazzjonijiet għal 
awtorizzazzjoni nazzjonali jiġu sottomessi 
f'lingwa uffiċjali waħda jew aktar tal-Istat 
Membru fejn tkun tinsab dik l-awtorità 
kompetenti.

3. L-awtorità kompetenti li tirċievi tista' 
tesiġi li l-applikazzjonijiet għal 
awtorizzazzjoni nazzjonali jiġu sottomessi 
f'lingwa uffiċjali waħda tal-Istat Membru 
fejn tkun tinsab dik l-awtorità kompetenti.

Ġustifikazzjoni

Il-possibbiltà li jkunu meħtieġa traduzzjonijiet f'aktar minn lingwa uffiċjali waħda (f'każijiet 
fejn ikun hemm aktar minn waħda fi Stat Membru partikolari) jista' jqiegħed piż 
amministrattiv u finanzjarju mhux meħtieġ fuq l-applikant. 

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Skont il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 72(2), il-Kummissjoni għandha 
tipprovdi gwida standard teknika u 
ġuridika u, b'mod partikolari, assistenza 
bl-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni 
skont l-Artikoli 18, 19 u 20, 
partikolarment lill-SMEs.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrikonoxxi li l-assistenza u l-linji gwida mill-Kummissjoni jistgħu jkunu ta' 
importanza partikolari għall-SMEs peress li jista' jkun li m'għandhomx ir-riżorsi jew l-
esperjenza meħtieġa biex jadattaw ruħhom għar-Regolament. 

Emenda 57
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Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 - punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) il-kompożizzjoni kwalitattiva u 
kwantitattiva f'termini ta' sustanzi attivi u li 
mhumiex attivi, fejn l-għarfien dwarhom 
huwa essenzjali għall-użu kif xieraq tal-
prodott bijoċidali;

e) il-kompożizzjoni kwalitattiva u 
kwantitattiva f'termini ta' sustanzi attivi u li 
mhumiex attivi, bil-kunsiderazzjoni tal-
valuri ta' limitu tal-konċentrazzjoni 
stipulati fl-Artikolu 16 sa fejn l-għarfien 
dwarhom huwa essenzjali għall-użu kif 
xieraq tal-prodott bijoċidali;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja sabiex jiġi evitat it-tixrid ta' dejta kunfidenzjali; fil-punt (g), 
sakemm il-manifattur tas-sustanza jkun awtorizzat permezz ta' reġistrazzjoni fl-Anness I, il-
lok tas-sit tal-manifattura għandu jibqa' kunfidenzjali u m'għandux ikun inkluż fl-
awtorizzazzjoni tal-prodott bijoċidali.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) il-manifatturi tas-sustanzi attivi (ismijiet 
u indirizzi inkluż il-lok tas-siti tal-
manifattura);

g) il-manifatturi tas-sustanzi attivi (ismijiet 
u indirizzi inkluż il-lok tas-siti tal-
manifattura) u n-numru ta' reġistrazzjoni 
tas-sustanza attiva f'konformità mal-
Artikolu 8(5a);

Ġustifikazzjoni

Biex tintlaħaq konsistenza mal-proċedura ta' evalwazzjoni kif stipulata fl-Artikolu 8(5a).

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-prodott bijoċidali ta' referenza fil-
grupp ta' prodotti li jinkludi l-

a) il-prodott bijoċidali ta' referenza fil-
grupp ta' prodotti li jinkludi l-
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formulazzjoni ta' qafas li għandha l-ogħla 
konċentrazzjoni permessa tas-sustanzi 
attivi;

formulazzjoni ta' qafas;

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti bijoċidali ta' referenza mhux neċessarjament huma definiti bħala dawk bl-ogħla 
konċentrazzjoni. Barra minn hekk, b'żieda mal-emendi għall-Artikoli 3(1)(p) u 16(6), jistgħu 
jkunu permessi aktar minn prodott bijoċidali ta' referenza wieħed. Il-lista ta' varjazzjonijiet 
permessi fi ħdan formulazzjoni ta' qafas diġà ġew ippreżentati b'mod ċar fl-16(6). Ir-
referenza għal dan l-Artikolu se tiżgura approċċ konsistenti.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) it-tibdil permess fil-kompożizzjoni ta' 
dan il-prodott bijoċidali ta' referenza 
espress bħala perċentwali tas-sustanzi li 
mhumiex attivi li jkun hemm fil-prodotti 
bijoċidali li jitqies li jappartienu f'dik il-
formulazzjoni ta' qafas;

b) il-varjazzjonijiet permessi skont l-
Artikolu 16(6).

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti bijoċidali ta' referenza mhux neċessarjament huma definiti bħala dawk bl-ogħla 
konċentrazzjoni. Barra minn hekk, b'żieda mal-emendi għall-Artikoli 3(1)(p) u 16(6), jistgħu 
jkunu permessi aktar minn prodott bijoċidali ta' referenza wieħed. Il-lista ta' varjazzjonijiet 
permessi fi ħdan formulazzjoni ta' qafas diġà ġew ippreżentati b'mod ċar fl-16(6). Ir-
referenza għal dan l-Artikolu se tiżgura approċċ konsistenti.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) is-sustanzi li mhumiex attivi li jistgħu 
jiġu ssostitwiti fil-prodotti bijoċidali 
awtorizzati li jappartienu f'dik il-
formulazzjoni ta' qafas.

imħassar
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Ġustifikazzjoni

Il-prodotti bijoċidali ta' referenza mhux neċessarjament huma definiti bħala dawk bl-ogħla 
konċentrazzjoni. Barra minn hekk, b'żieda mal-emendi għall-Artikoli 3(1)(p) u 16(6), jistgħu 
jkunu permessi aktar minn prodott bijoċidali ta' referenza wieħed. Il-lista ta' varjazzjonijiet 
permessi fi ħdan formulazzjoni ta' qafas diġà ġew ippreżentati b'mod ċar fl-16(6). Ir-
referenza għal dan l-Artikolu se tiżgura approċċ konsistenti.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti li tirċievi jew, 
f'każ ta' evalwazzjoni ta' applikazzjoni għal 
awtorizzazzjoni Komunitarja, l-awtorità 
kompetenti li tevalwa għandha twettaq 
valutazzjoni tal-impatt bħala parti mill-
evalwazzjoni ta' applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni jew it-tiġdid ta' 
awtorizzazzjoni ta' prodott bijoċidali li jkun 
fih sustanza attiva li tkun kandidata għas-
sostituzzjoni skont l-Artikolu 9(1). 

1. L-awtorità kompetenti li tirċievi jew, 
f'każ ta' evalwazzjoni ta' applikazzjoni għal 
awtorizzazzjoni Komunitarja, l-awtorità 
kompetenti li tevalwa, għandha twettaq 
valutazzjoni tal-impatt għat-tiġdid, 
f'konformità ma' dan ir-regolament, ta' 
awtorizzazzjoni ta' prodott bijoċidali li jkun 
fih sustanza attiva li tkun kandidata għas-
sostituzzjoni skont l-Artikolu 9(1).
Għandha tkun obbligatorja valutazzjoni 
komparattiva għall-prodotti bijoċidali 
kollha intiżi għall-istess skop malli tkun 
inkisbet esperjenza suffiċjenti fl-użu 
tagħhom u jkunu ntużaw ilhom mill-inqas 
ħames snin. 

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B'deroga mill-paragrafu 1, il-
valutazzjoni komparattiva mhix meħtieġa 
għall-prodotti bijoċidali li l-użu tagħhom 
ġie ppruvat li huwa sikur.

Emenda 64
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Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-riżultati tal-valutazzjoni komparattiva 
għandha tintbagħat, minnufih, lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-
oħra u lill-Aġenzija u, f'każ ta' 
evalwazzjoni ta' applikazzjoni għal
awtorizzazzjoni Komunitarja, lill-
Kummissjoni wkoll.

2. Ir-riżultati tal-valutazzjoni komparattiva 
għandha tintbagħat, minnufih, lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-
oħra u lill-Aġenzija u, f'każ ta' tiġdid ta' 
awtorizzazzjoni Komunitarja, lill-
Kummissjoni wkoll.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità kompetenti li tirċievi jew, 
f'każ ta' deċiżjoni dwar applikazzjoni għal
awtorizzazzjoni Komunitarja, il-
Kummissjoni għandha tipprojbixxi jew 
tirrestrinġi t-tqegħid fis-suq jew l-użu ta' 
prodott bijoċidali li jkun fih sustanza attiva 
li tkun kandidata għas-sostituzzjoni fejn il-
valutazzjoni komparattiva li tiżen ir-riskji u 
l-benefiċċji skont l-Anness VI turi li l-
kriterji li ġejjin jiġu ssodisfati kollha:

3. L-awtorità kompetenti li tirċievi jew, 
f'każ ta' deċiżjoni dwar tiġdid ta'
awtorizzazzjoni Komunitarja, il-
Kummissjoni għandha tipprojbixxi jew 
tirrestrinġi t-tqegħid fis-suq jew l-użu ta' 
prodott bijoċidali li jkun fih sustanza attiva 
li tkun kandidata għas-sostituzzjoni fejn il-
valutazzjoni komparattiva li tiżen ir-riskji u 
l-benefiċċji skont l-Anness VI turi li l-
kriterji li ġejjin jiġu ssodisfati kollha:

(a) għall-użi li ġew speċifikati fl-
applikazzjoni diġà jeżisti prodott bijoċidali 
ieħor awtorizzat, jew metodu ta' kontroll 
jew ta' prevenzjoni mhux kimiku, li 
jippreżenta riskju ferm aktar baxx għas-
saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew 
għall-ambjent; 

(a) għall-użi li ġew speċifikati fl-
applikazzjoni, diġà jeżistu prodotti 
bijoċidali awtorizzati oħra li jippreżentaw
riskju ferm aktar baxx għas-saħħa tal-
bniedem jew tal-annimali jew għall-
ambjent u li ġew ippruvati effikaċi u ma 
jinvolvu żieda sinifikanti fir-riskji fir-
rigward tal-ebda parametru ieħor;

(b) il-prodott bijoċidali jew il-metodu ta' 
kontroll jew ta' prevenzjoni mhux kimiku 
msemmi fil-punt (a) ma jippreżentax
żvantaġġi ekonomiċi jew prattiċi 
sinifikanti; 

(b) il-prodotti bijoċidali msemmija fil-
punt (a) ma jippreżentawx żvantaġġi 
ekonomiċi jew prattiċi sinifikanti; 

(c) id-diversità kimika tas-sustanzi attivi 
hija adegwata sabiex kemm jista' jkun 
tnaqqas l-okkorrenza tar-reżistenza fl-

(c) id-diversità kimika tas-sustanzi attivi 
hija adegwata sabiex kemm jista' jkun 
tnaqqas l-okkorrenza tar-reżistenza fl-
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organiżmu ta' ħsara fil-mira. organiżmu ta' ħsara fil-mira. 

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B'deroga mill-paragrafu 1, prodott 
bijoċidali li jkun fih sustanza attiva li tkun 
kandidat għas-sostituzzjoni għandha tiġi 
awtorizzata mingħajr valutazzjoni 
komparattiva f'każijiet fejn huwa meħtieġ 
li l-ewwel tinkiseb l-esperjenza permezz 
tal-użu fil-prattika ta' dak il-prodott.

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
implimentattivi li jispeċifikaw il-
proċedura meħtieġa biex tiġi identifikata 
l-applikazzjoni għal valutazzjoni 
komparattiva għall-prodotti bijoċidali 
f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 3. Dawn il-miżuri għandhom 
jiddefinixxu l-kriterji u l-algoritmi li 
għandhom jintużaw għall-valutazzjonijiet 
komparattivi biex tiġi żgurata l-
applikazzjoni uniformi tagħha mal-
Komunità kollha. Dawn il-miżuri 
għandhom jiġu adottati f'konformità mal-
proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 72(3).

Ġustifikazzjoni

Fl-interessi ta' applikazzjoni uniformi tal-valutazzjoni komparattiva tal-prodotti bijoċidali, il-
Kummissjoni għandha tfassal miżuri implimentattivi. 

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 21 a (ġdid) – għandu jiddaħħal wara tmiem il-Kapitolu IV

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21a

1. Min ikun responsabbli għat-tqegħid fis-
suq ta' prodott bijoċidali, jew ir-
rappreżentant ta' min ikun responsabbli 
għandu jissottometti applikazzjoni għal 
awtorizzazzjoni Komunitarja lill-Aġenzija 
u jgħarraf lill-Aġenzija b'isem l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru li jkun 
għażel li għandha tkun responsabbli 
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għall-evalwazzjoni tal-applikazzjoni 
(minn hawn 'il quddiem 'l-awtorità 
kompetenti li tevalwa').
L-Aġenzija għandha, fi żmien tliet 
ġimgħat wara li tkun irċeviet l-
applikazzjoni, tinnotifika lill-awtorità 
kompetenti li tevalwa li l-applikazzjoni 
hija disponibbli fil-bażi ta' dejta tal-
Aġenzija.
2. Fi żmien tliet ġimgħat minn meta tkun 
irċeviet applikazzjoni, l-Aġenzija għandha 
tivvalida l-applikazzjoni jekk din tkun 
konformi mar-rekwiżiti li ġejjin:
a) it-tagħrif imsemmi fl-Artikolu 18 ġie 
sottomess;
(b) tkun akkumpanjata bl-imposti 
pagabbli taħt l-Artikolu 70.
Il-validazzjoni ma għandhiex tinkludi 
valutazzjoni tal-kwalità jew tal-
adegwatezza ta' kwalunkwe dejta jew 
ġustifikazzjonijiet għall-adattament tar-
rekwiżiti tad-dejta sottomessi.
3. Jekk l-Aġenzija tikkunsidra li l-
applikazzjoni mhijiex kompluta, għandha 
tgħarraf lill-applikant dwar liema tagħrif 
addizzjonali huwa meħtieġ għall-
validazzjoni tal-applikazzjoni u għandha 
tiffissa limitu ta' żmien raġonevoli għas-
sottomissjoni ta' dak it-tagħrif.
L-Aġenzija għandha, fi żmien tliet 
ġimgħat minn meta tkun irċeviet it-tagħrif 
addizzjonali, tiddetermina jekk it-tagħrif 
addizzjonali li jkun ġie sottomess huwiex 
biżżejjed biex l-applikazzjoni tiġi 
vvalidata.
L-Aġenzija għandha tirrifjuta l-
applikazzjoni jekk l-applikant jonqos milli 
jikkompleta l-applikazzjoni fi żmien l-
iskadenza u lill-applikant u lill-awtorità 
kompetenti li tevalwa għandha 
tgħarrafhom dwar dan.
F'każijiet ta' dan it-tip parti mill-imposta 
mħallsa lill-Aġenzija skont l-Artikolu 70 
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għandha tiġi rrimborżata.
4. Jista' jsir rikors għal appell, skont l-
Artikolu 67, kontra d-deċiżjonijiet tal-
Aġenzija skont it-tielet subparagrafu tal-
paragrafu 3.
5. Jekk l-Aġenzija, abbażi tal-validazzjoni 
li tkun saret skont il-paragrafu 2, tqis li l-
applikazzjoni hija kompluta, għandha 
tgħarraf minnufih lill-applikant u lill-
awtorità kompetenti li tevalwa dwar dan.

Ġustifikazzjoni

L-ECHA għandha twettaq il-validazzjoni inizjali tal-applikazzjonijiet kollha mressqa madwar 
il-Komunità sabiex l-awtoritajiet kompetenti li jevalwaw ikunu jistgħu jikkunċentraw fuq il-
valutazzjoni effettiva tal-applikazzjonijiet. Attwalment, billi l-awtoritajiet kompetenti li 
jevalwaw jikkunsidraw kemm l-aspetti amministrattivi u kemm dawk xjentifiċi tal-
applikazzjonijiet, kien hemm każijiet ta' inkonsistenza fl-approċċi tagħhom. L-Aġenzija 
għandha żżomm mal-istess skadenzi bħal dawk stipulati fil-qafas tar-REACH (Artikolu 20) 
għall-validazzjoni tal-applikazzjoni.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti li tirċievi 
għandha, fi żmien tnax-il xahar minn meta 
tkun saret il-validazzjoni msemmija fl-
Artikolu 22, tiddeċiedi dwar l-
applikazzjoni skont l-Artikolu 16.

1. L-awtorità kompetenti li tirċievi 
għandha, fi żmien sitt xhur minn meta tkun 
saret il-validazzjoni msemmija fl-
Artikolu 22, tiddeċiedi dwar l-
applikazzjoni skont l-Artikolu 16.

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-fatt li, qabel ġew inklużi fl-Anness I għar-regolament, is-sustanzi attivi użati fil-
prodotti bijoċidali huma diġà soġġetti għal valutazzjoni fit-tul, jidher li l-perjodu ta' tnax-il 
xahar provdut fil-proposta għal regolament huwa twil wisq għall-awtorizzazzjoni ta' prodott 
bijoċidali bbażat fuq sustanzi attivi awtorizzati.

Emenda 69



PE430.878v02-00 42/80 AD\813158MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jekk l-ingredjenti li hemm fil-prodott 
bijoċidali jkunu diġà rreġistrati għall-użu 
fi prodotti bijoċidali skont ir-Regolament 
Nru 1907/2006, l-awtorità kompetenti li 
tevalwa m'għandhiex għalfejn twettaq 
valutazzjoni oħra.

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi evitata duplikazzjoni bla bżonn tal-isforz.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk jidher li tagħrif addizzjonali huwa 
meħtieġ sabiex titwettaq evalwazzjoni 
sħiħa tal-applikazzjoni, l-awtorità 
kompetenti li tirċievi għandha titlob lill-
applikant biex jissottometti t-tali tagħrif. Il-
perjodu ta' żmien ta' tnax-il xahar imsemmi 
fil-paragrafu 1 għandu jiġi sospiż mid-data 
tal-ħruġ tat-talba sad-data meta jiġi riċevut 
it-tagħrif.

3. Jekk jidher li tagħrif addizzjonali huwa 
meħtieġ sabiex titwettaq evalwazzjoni 
sħiħa tal-applikazzjoni, l-awtorità 
kompetenti li tirċievi għandha titlob lill-
applikant biex jissottometti t-tali tagħrif sa 
limitu speċifiku ta' żmien li ma għandux 
jaqbeż is-sitt xhur. F'ċirkostanzi 
straordinarji u wara ġustifikazzjoni 
xierqa, il-limitu ta' żmien jista' jkun estiż 
b'sa sitt xhur oħra. Il-perjodu ta' żmien ta' 
tnax-il xahar imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jiġi sospiż mid-data tal-ħruġ tat-
talba sad-data meta jiġi riċevut it-tagħrif.

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza wriet li l-konklużjoni ta' proċedura ta' evalwazzjoni tista' tieħu tul ta' żmien 
mhux ġustifikabbli. Għalhekk huwa essenzjali li jiġu stabbiliti limiti ta' żmien xierqa sabiex 
ikunu evitati lakuni li jistgħu jtawlu l-proċedura bla bżonn. Dawn jagħtu wkoll ftit ċertezza 
lill-applikant rigward it-tul massimu possibbli ta' din il-proċedura. 

Emenda 71



AD\813158MT.doc 43/80 PE430.878v02-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni jew ir-
rappreżentant tiegħu għandu jissottometti 
applikazzjoni għat-tiġdid ta' 
awtorizzazzjoni nazzjonali lill-awtorità 
kompetenti li tirċievi tal-anqas 18-il xahar 
qabel id-data ta' skadenza tal-
awtorizzazzjoni. 

1. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni jew ir-
rappreżentant tiegħu għandu jissottometti 
applikazzjoni għat-tiġdid ta' 
awtorizzazzjoni nazzjonali lill-awtorità 
kompetenti li tirċievi tal-anqas 12-il xahar 
qabel id-data ta' skadenza tal-
awtorizzazzjoni. 

Ġustifikazzjoni

Għajr fil-każijiet fejn hemm dejta ġdida li għandha tiġi vvalutata, it-tiġdid ta' awtorizzazzjoni 
ta' prodott ma jitlobx tmintax-il xahar. Perjodu ta' tnax-il xahar huwa aktar adegwat.

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità kompetenti li tirċievi tista' 
tesiġi t-traduzzjoni tal-awtorizzazzjoni 
nazzjonali u l-applikazzjoni f'lingwa 
uffiċjali waħda jew aktar fejn tinsab dik l-
awtorità kompetenti.

3. L-awtorità kompetenti li tirċievi tista' 
tesiġi t-traduzzjoni tal-awtorizzazzjoni 
nazzjonali u l-applikazzjoni f'lingwa 
uffiċjali waħda fejn tinsab dik l-awtorità 
kompetenti.

Ġustifikazzjoni

Il-possibbiltà li jkunu meħtieġa traduzzjonijiet f'aktar minn lingwa uffiċjali waħda (f'każijiet 
fejn ikun hemm aktar minn waħda fi Stat Membru partikolari) jista' jqiegħed piż 
amministrattiv u finanzjarju mhux meħtieġ fuq l-applikant. 

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każ ta' rikonoxximent reċiproku, 
numru ta' awtorizzazzjoni uniku għandu 
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jintuża fl-Istati Membri kollha involuti.

Ġustifikazzjoni

F'każ ta' proċedura ta' rikonoxximent reċipriku, numru ta' awtorizzazzjoni uniku għandu 
jintuża fl-Istati Membri kollha. Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-adozzjoni ta' 
miżuri implimentattivi biex jiġi introdott numru uniku.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. F'każ ta' proċeduri ta' rikonoxximent 
reċiproku, il-Kummissjoni għandha 
tadotta miżuri implimentattivi li 
jistabbilixxu l-kriterji u l-proċeduri għall-
assenjazzjoni ta' numru ta' 
awtorizzazzjoni uniku fl-Istati Membri 
kollha kkonċernati.

Ġustifikazzjoni

F'każ ta' proċedura ta' rikonoxximent reċiproku, numru ta' awtorizzazzjoni uniku għandu 
jintuża fl-Istati Membri kollha. Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-adozzjoni ta' 
miżuri implimentattivi biex jiġi introdott numru uniku.

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
dwar jekk ir-raġunijiet stabbiliti mill-
awtorità kompetenti jiġġustifikawx li jiġi 
rrifjutat ir-rikonoxximent, jew ir-
restrizzjoni tal-awtorizzazzjoni nazzjonali 
skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 72(3). 

Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta lill-
applikant, għandha tadotta deċiżjoni dwar 
jekk ir-raġunijiet stabbiliti mill-awtorità 
kompetenti jiġġustifikawx li jiġi rrifjutat ir-
rikonoxximent, jew ir-restrizzjoni tal-
awtorizzazzjoni nazzjonali skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 72(3).
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li r-Regolament jinkludi provvediment għal skadenza għar-riżoluzzjoni ta' tilwim bejn 
l-Istati Membri. Huwa maħsub li perjodu ta' tliet xhur huwa adegwat biex jippremetti lill-
Kummissjoni tfassal proposta għal deċiżjoni biex tirrifjuta li tirrikonoxxi jew tirrestrinġi l-
awtorizzazzjoni.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien tliet xhur mill-wasla tan-
notifika, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel proposta għal deċiżjoni. Fil-każ li 
l-Kummissjoni titlob opinjoni lill-Aġenzija 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 
30, il-perjodu ta' tliet xhur għandu jiġi 
sospiż sakemm l-Aġenzija tibgħat l-
opinjoni tagħha. 

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament għandu jispeċifika l-perjodu meħtieġ għal proċedura li tista' ssolvi b'mod 
effettiv l-argumenti bejn l-Istati Membri. Jidher li tliet xhur perjodu ta' żmien adegwat biex il-
Kummissjoni tfassal proposta għal deċiżjoni dwar rifjut tal-awtorizzazzjoni jew restrizzjoni 
tagħha.

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 9 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
dwar jekk ir-raġunijiet stabbiliti mill-
awtorità kompetenti jiġġustifikawx li jiġi 
rrifjutat ir-rikonoxximent, jew ir-
restrizzjoni tal-awtorizzazzjoni nazzjonali 
skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 72(3). 

Il-Kummissjoni, fi żmien tliet xhur wara 
n-notifika, għandha tadotta, wara 
konsultazzjoni mal-applikant, deċiżjoni 
dwar jekk ir-raġunijiet stabbiliti mill-
awtorità kompetenti jiġġustifikawx li jiġi 
rrifjutat ir-rikonoxximent, jew ir-
restrizzjoni tal-awtorizzazzjoni nazzjonali 
skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 72(3). Fil-każ li l-Kummissjoni 
titlob opinjoni lill-Aġenzija skont il-
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proċedura stipulata fl-Artikolu 30, il-
perjodu ta' tliet xhur għandu jiġi sospiż 
sakemm l-Aġenzija tibgħat l-opinjoni 
tagħha.

Ġustifikazzjoni

It-test leġiżlattiv għandu jiddikjara b'mod ċar l-iskadenzi applikabbli sabiex tidħol fis-seħħ 
sistema effiċjenti sabiex jinstab tarf tat-tilwim bejn l-Istati Membri. Tliet xhur huma żmien 
xieraq biex il-Kummissjoni tagħmel proposta għal deċiżjoni dwar ir-raġunijiet li jiġġustifikaw 
ir-rifjut li jiġu rikonoxxuti l-awtorizzazzjonijiet jew ir-restrizzjoni ta' dawn tal-aħħar.

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 9 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-deċiżjoni tal-Kummissjoni ma 
tqisx ir-raġunijiet ippreżentati li għalihom 
irrifjutat jew irrestrinġiet l-awtorizzazzjoni 
nazzjonali, l-awtorità kompetenti li tkun 
ipproponiet li tirrifjuta li tirrikonoxxi l-
awtorizzazzjoni, jew li tirrestrinġi l-
awtorizzazzjoni, għandha mingħajr 
dewmien tawtorizza l-prodott bijoċidali 
konċernat skont l-awtorizzazzjoni 
nazzjonali maħruġa mill-awtorità 
kompetenti ta' referenza.

Jekk id-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
tikkonferma r-raġunijiet ippreżentati li 
għalihom irrifjutat jew irrestrinġiet l-
awtorizzazzjoni nazzjonali, l-awtorità 
kompetenti li awtorizzat preċedentement 
il-prodott bijoċidali għandha mingħajr 
dewmien tirrevedi l-awtorizzazzjoni 
nazzjonali tagħha biex tikkonforma ma' 
dik id-deċiżjoni.

Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li 
tikkonferma l-awtorizzazzjoni nazzjonali 
inizjali, l-awtorità kompetenti li tkun 
pproponiet li l-awtorizzazjoni nazzjonali 
tiġi rrifjutata jew rikonoxxuta, jew li 
tirrikonoxxi l-awtorizzazzjoni nazzjonali 
soġġetta għal ċerti kundizzjonijiet, 
għandha minnufih tawtorizza l-prodott 
bijoċidali konċernat skont l-
awtorizzazzjoni inizjali.

Ġustifikazzjoni

Il-kliem attwali jippreżenta biss l-għażla li permezz tagħha l-Kummissjoni tirrifjuta r-
raġunijiet għal rifjut u ma jippreżentax il-każ fejn il-Kummissjoni taqbel magħhom, kif 
ippreżentat b'mod korrett fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 27 - l-istess kliem ġie applikat 
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hawnhekk ukoll. 

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
dwar l-aġġustament propost tal-
kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni 
nazzjonali skont iċ-ċirkostanzi lokali skont 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 72(3). 
L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
konċernat għandha minnufih tadotta l-
miżuri kollha xierqa biex tkun konformi 
ma' dik id-deċiżjoni.

Il-Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-
applikant, għandha tadotta deċiżjoni dwar 
l-aġġustament propost tal-kundizzjonijiet 
tal-awtorizzazzjoni nazzjonali skont iċ-
ċirkostanzi lokali skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 72(3). L-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru konċernat 
għandha minnufih tadotta l-miżuri kollha 
xierqa biex tkun konformi ma' dik id-
deċiżjoni.

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament għandu jispeċifika l-perjodu meħtieġ għal proċedura li tista' ssolvi b'mod 
effettiv l-argumenti bejn l-Istati Membri. Jidher li tliet xhur perjodu ta' żmien adegwat biex il-
Kummissjoni tfassal proposta għal deċiżjoni dwar rifjut tal-awtorizzazzjoni jew restrizzjoni 
tagħha.

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien tliet xhur mill-wasla tan-
notifika, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel proposta għal deċiżjoni. Fil-każ li 
l-Kummissjoni titlob opinjoni lill-Aġenzija 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 
30, il-perjodu ta' tliet xhur għandu jiġi 
sospiż sakemm l-Aġenzija tibgħat l-
opinjoni tagħha. 

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament għandu jispeċifika l-perjodu meħtieġ għal proċedura li tista' ssolvi b'mod 
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effettiv l-argumenti bejn l-Istati Membri. Jidher li tliet xhur perjodu ta' żmien adegwat biex il-
Kummissjoni tfassal proposta għal deċiżjoni dwar rifjut tal-awtorizzazzjoni jew restrizzjoni 
tagħha.

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorizzazzjoni Komunitarja tista' 
tingħata għall-kategoriji tal-prodotti bijoċidali 
li ġejjin:

L-awtorizzazzjoni Komunitarja tista' tingħata lil 
kwalunkwe kategorija ta' prodotti bijoċidali:

(a) prodotti bijoċidali li jkun fihom sustanza 
attiva waħda jew aktar;

(b) prodott bijoċidal ta' riskju baxx.

2. B'segwitu għar-rapport tal-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament imsemmi fl-Artikolu 54(4) u fid-
dawl tal-esperjenza miksuba bl-
awtorizzazzjonijiet Komunitarji, il-
Kummissjoni tista' żżid kategoriji oħra ta' 
prodotti bijoċidali fil-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu.

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 72(4).

Ġustifikazzjoni
Sistema ta' awtorizzazzjoni ċentralizzata għandha benefiċċji ċari għall-funzjonament tas-suq 
intern billi tiżgura valutazzjonijiet konsistenti u implimentazzjoni armonizzata tar-rekwiżiti fl-
Istati Membri kollha, u tippromwovi l-aħjar prattiki u standards ugwali tal-protezzjoni tal-
konsumatur madwar l-Ewropa. Il-proċedura tal-awtorizzazzjoni Komunitarja għandha 
għalhekk testendi għall-kategoriji kollha tal-prodott minflok għal minoranza żgħira tal-
prodotti bijoċidali ta' riskju baxx u prodotti b'sustanzi attivi ġodda). 

Emenda 82
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Proposta għal regolament
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 34 imħassar

Sottomissjoni u validazzjoni tal-
applikazzjoni

1. Min ikun responsabbli għat-tqegħid fis-
suq ta' prodott bijoċidali, jew ir-
rappreżentant ta' min ikun responsabbli 
għandu jissottometti applikazzjoni għal 
awtorizzazzjoni Komunitarja lill-Aġenzija 
u jgħarraf lill-Aġenzija b'isem l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru li jkun 
għażel li għandha tkun responsabbli 
għall-evalwazzjoni tal-applikazzjoni 
(minn hawn 'il quddiem 'l-awtorità 
kompetenti li tevalwa'). 
L-Aġenzija għandha fi żmien xahar wara 
li tkun irċeviet l-applikazzjoni, tinnotifika 
lill-awtorità kompetenti li tevalwa li l-
applikazzjoni hija disponibbli fil-bażi ta' 
dejta tal-Aġenzija.
2. Fi żmien xahrejn minn meta tkun 
irċeviet applikazzjoni, l-Aġenzija għandha 
tivvalida l-applikazzjoni jekk din tkun 
konformi mar-rekwiżiti li ġejjin: 
a) it-tagħrif imsemmi fl-Artikolu 18 ġie 
sottomess;
b) tkun akkumpanjata bl-imposti pagabbli 
taħt l-Artikolu 70. 
Il-validazzjoni ma għandhiex tinkludi 
valutazzjoni tal-kwalità jew tal-
adegwatezza ta' kwalunkwe dejta jew 
ġustifikazzjonijiet għall-adattament tar-
rekwiżiti tad-dejta sottomessi.
3. Jekk l-Aġenzija tikkunsidra li l-
applikazzjoni mhijiex kompluta, għandha 
tgħarraf lill-applikant dwar liema tagħrif 
addizzjonali huwa meħtieġ għall-
validazzjoni tal-applikazzjoni u għandha 
tiffissa limitu ta' żmien raġonevoli għas-
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sottomissjoni ta' dak it-tagħrif. 
L-Aġenzija għandha, fi żmien xahrejn 
minn meta tkun irċeviet it-tagħrif 
addizzjonali, tiddetermina jekk it-tagħrif 
addizzjonali li jkun ġie sottomess huwiex 
biżżejjed biex l-applikazzjoni tiġi 
vvalidata.
L-Aġenzija għandha tirrifjuta l-
applikazzjoni jekk l-applikant jonqos milli 
jikkompleta l-applikazzjoni fi żmien l-
iskadenza u lill-applikant u lill-awtorità 
kompetenti li tevalwa għandha 
tgħarrafhom dwar dan. F'każijiet ta' dan 
it-tip parti mill-imposta mħallsa lill-
Aġenzija skont l-Artikolu 70 għandha tiġi 
rrimborżata.
4. Jista' jitressaq appell, skont l-
Artikolu 67, kontra d-deċiżjonijiet tal-
Aġenzija taħt it-tielet subparagrafu tal-
paragrafu 3. 
5. Jekk l-Aġenzija, abbażi tal-validazzjoni 
li tkun saret skont il-paragrafu 2, tqis li l-
applikazzjoni hija kompluta, għandha 
tgħarraf minnufih lill-applikant u lill-
awtorità kompetenti li tevalwa dwar dan. 

Justification

Skont l-Artikolu 22 il-ġdid, is-sottomissjoni u l-validazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-
awtorizzazzjonijiet nazzjonali u Komunitarji huma mmexxija mill-istess regoli. Dan jagħmel 
lill-Artikolu 22 tal-proposta oriġinali superfluwu.

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk l-ingredjenti li jinsabu fil-prodott 
bijoċidali diġà ġew irreġistrati, 
f'konformità mar-Regolament 
Nru 1907/2006, għall-użu fil-prodotti 
bijoċidali, l-awtorità kompetenti li tevalwa 
m'għandhiex tidduplika din l-
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evalwazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Għandha l-għan li evitata milli jkun hemm duplikazzjoni żejda ta' sforz.

Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk, meta jiġu evalwati d-dossiers, ikun 
jidher li huwa meħtieġ tagħrif addizzjonali 
għat-twettiq tal-evalwazzjoni, l-awtorità 
kompetenti li tevalwa għandha titlob lill-
applikant jissottometti t-tali tagħrif f'limitu 
ta' żmien speċifikat, u lill-Aġenzija
għandha tgħarrafha dwar dan. 

2. Jekk, meta jiġu evalwati d-dossiers, ikun 
jidher li huwa meħtieġ tagħrif addizzjonali 
għat-twettiq tal-evalwazzjoni, l-awtorità 
kompetenti li tevalwa għandha titlob lill-
applikant jissottometti t-tali tagħrif f'limitu 
ta' żmien li ma għandux jaqbeż is-sitt 
xhur. F'ċirkostanzi straordinarji u wara 
ġustifikazzjoni xierqa, il-limitu ta' żmien 
jista' jkun estiż b'sa sitt xhur oħra. L-
awtorità kompetenti li tevalwa għandha 
tgħarraf lill-Aġenzija dwar dan. 

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza wriet li l-konklużjoni ta' proċedura ta' evalwazzjoni tista' tieħu tul ta' żmien 
mhux ġustifikabbli. Għalhekk huwa essenzjali li jiġu stabbiliti limiti ta' żmien xierqa sabiex 
ikunu evitati lakuni li jistgħu jtawlu l-proċedura bla bżonn. Dawn jagħtu wkoll ftit ċertezza 
lill-applikant rigward it-tul massimu possibbli ta' din il-proċedura. 

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien disa' xhur minn meta tkun 
irċeviet il-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni, 
l-Aġenzija għandha tħejji u tissottometti 
opinjoni lill-Kummissjoni dwar l-
awtorizzazzjoni tal-prodott bijoċidali. 

3. Fi żmien tliet xhur minn meta tkun 
irċeviet il-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni, 
l-Aġenzija għandha tħejji u tissottometti 
opinjoni lill-Kummissjoni dwar l-
awtorizzazzjoni tal-prodott bijoċidali. 
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Ġustifikazzjoni

Disa' xhur huwa perjodu twil wisq għall-Aġenzija biex tipprepara u tissottometti opinjoni 
bbażata fuq evalwazzjoni li hija diġà disponibbli u li hija mwettqa mill-awtorità kompetenti li 
tevalwa. Tliet xhur huwa perjodu ta' żmien aktar xieraq. 

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk id-Deċiżjoni msemmija fil-
paragrafu 4 tirrifjuta li tagħti 
awtorizzazzjoni Komunitarja lil prodott 
bijoċidali minħabba li ma jissodisfax il-
kriterji għal prodott bijoċidali ta' riskju 
baxx skont l-Artikolu 17, l-applikant jista' 
japplika, jekk dan ikun rilevanti, għal 
awtorizzazzjoni Komunitarja skont il-
punt (a) tal-Artikolu 33(1) jew 
awtorizzazzjoni nazzjonali skont il-
Kapitolu V.

imħassar

Justification

Dan il-paragrafu jirrikjedi li jitħassar minħabba li qed tiġi mitluba l-awtorizzazzjoni 
Komunitarja għat-tipi kollha bijoċidali. 

Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni jew ir-
rappreżentant tiegħu għandu jissottometti 
applikazzjoni għat-tiġdid ta' 
awtorizzazzjoni Komunitarja lill-Aġenzija 
tal-anqas 18-il xahar qabel id-data ta'
skadenza tal-awtorizzazjoni.

1. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni jew ir-
rappreżentant tiegħu għandu jissottometti 
applikazzjoni għat-tiġdid ta' 
awtorizzazzjoni Komunitarja lill-Aġenzija 
tal-anqas 12-il xahar qabel id-data ta' 
skadenza tal-awtorizzazjoni.

Ġustifikazzjoni
12-il xahar huwa perjodu ta' żmien aktar xieraq għat-tiġdid ta' awtorizzazzjoni.
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Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk l-awtorità kompetenti li tevalwa li 
wettqet l-evalwazzjoni inizjali tal-
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
Komunitarja tiddeċiedi li mhijiex meħtieġa 
evalwazzjoni sħiħa tal-applikazzjoni, 
għandha, fi żmien tnax-il xahar wara l-
validazzjoni, tħejji u tissottometti lill-
Aġenzija rakkomandazzjoni dwar it-tiġdid 
tal-awtorizzazzjoni.

2. Jekk l-awtorità kompetenti li tevalwa li 
wettqet l-evalwazzjoni inizjali tal-
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
Komunitarja tiddeċiedi li mhijiex meħtieġa 
evalwazzjoni sħiħa tal-applikazzjoni, 
għandha, fi żmien sitt xhur wara l-
validazzjoni, tħejji u tissottometti lill-
Aġenzija rakkomandazzjoni dwar it-tiġdid 
tal-awtorizzazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Fl-Artikolu 12(2) għat-tiġdid tal-inklużjoni ta' sustanza attiva fl-Anness I, meta evalwazzjoni 
sħiħa mhijiex meħtieġa, jeħtieġ li l-awtorità li tevalwa toħroġ rakkomandazzjoni għat-tiġdid fi 
żmien sitt xhur u mhux fi żmien tnax-il xahar. 

Emenda 89

Proposta għal regolament
Kapitolu VII a (ġdid) – Artikolu 37 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KAPITOLU VIIa

Artikolu 37a

1. Detenturi ta', jew applikabbli għal, 
awtorizzazzjoni primarja jistgħu 
jissottomettu lill-Aġenzija, talba għal 
awtorizzazzjoni duplikata għall-istess 
prodott bijoċidali.
2. Applikanti għal awtorizzazzjoni 
duplikata għandhom jibgħatu l-affarijiet 
u l-informazzjoni segwenti mal-
applikazzjoni tagħhom:
(a) in-numru tal-awtorizzazzjoni għall-
awtorizzazzjoni primarja jew, in-numru 
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ta' applikazzjoni fil-każ tal-applikazzjoni 
għall-awtorizzazzjoni primarja; 
(b) il-kompożizzjoni kwalitattiva u 
kwantitattiva f'termini ta' sustanzi attivi u 
mhux attivi, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
limiti ta' konċentrazzjoni stipulati fl-
Artikolu 16, sal-punt li l-għarfien ta' dan 
huwa essenzjali għall-użu xieraq tal-
prodott bijoċidali; 
(c) l-applikazzjoni tad-dożi u l-
istruzzjonijiet għall-użu;
(d) il-kategoriji tal-utenti.
3. L-Aġenzija għandha tivvalida l-
applikazzjoni abbażi r-regoli stipulati fl-
Artikolu 22
4. Jekk l-Aġenzija tqis li l-applikazzjoni 
hija kompleta, abbażi l-validazzjoni skont 
il-paragrafu 3, hija għandha tinforma 
mingħajr ebda dewmien lill-applikant, lill-
awtorità kompetenti li tevalwa li qed 
tagħti l-awtorizzazzjoni primarja jew, fil-
każ tad-duplikazzjoni ta' awtorizzazzjoni 
Komunitarja, lill-Kummissjoni. 
5. Fil-każ tal-awtorizzazzjonijiet primarji 
eżistenti, l-awtorità kompetenti li tevalwa
jew, fil-każ tad-duplikazzjoni ta' 
awtorizzazzjoni tal-Komunità, il-
Kummissjoni, għandha tiddeċiedi dwar l-
applikazzjoni f'temp ta' xahar minn meta 
ġiet validata. Fil-każ tal-applikazzjonijiet 
pendenti għall-awtorizzazzjoni, l-awtorità 
kompetenti li tevalwa jew fil-każ tad-
duplikazzjoni ta' awtorizzazzjoni 
Komunitarja, il-Kummissjoni, għandha 
tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni f'temp ta' 
xahar minn meta ngħatat l-
awtorizzazzjoni primarja. 
6. Jekk l-informazzjoni addizzjonali tidher 
li hija meħtieġa biex tippermetti l-
istabbiliment tal-identità tal-prodott 
bijoċidali, l-awtorità kompetenti li tevalwa 
jew, fil-każ tad-duplikazzjoni ta' 
awtorizzazzjoni Komunitarja, il-
Kummissjoni, għandha titlob li l-
applikant iforniha b'dik l-informazzjoni. 
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Il-perjodu ta' żmien ta' xahar imsemmi 
fil-paragrafu 5 għandu jiġi sospiż mid-
data tal-ħruġ tat-talba sad-data meta jiġi 
riċevut it-tagħrif.
7. Hekk kif l-awtorità kompetenti li 
tevalwa jew, fil-każ tad-duplikazzjoni ta' 
awtorizzazzjoni Komunitarja, il-
Kummissjoni, tawtorizza d-duplikazzjoni 
ta' awtorizzazzjoni primarja, hija għandha 
tagħtiha numru tal-awtorizzazzjoni 
speċifiku u għandha tirreġistra l-att 
amministrattiv fir-Reġistru Komunitarju 
tal-Prodotti Bijoċidali. 
8. Minkejja l-informazzjoni sottomessa 
skont il-paragrafu 2, fil-każ tal-
awtorizzazzjonijiet duplikati, għandhom 
jiġu applikati t-termini u l-kundizzjonijiet 
għat-tqegħid fis-suq u għall-użu ta' 
prodotti bijoċidali, li kien hemm kunsens 
dwarhom fl-awtorizzazzjoni primarja.  

Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 37 b (ġdid – it-tieni Artikolu fil-Kapitolu VIIa il-ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37b

1. Tista' tingħata awtorizzazzjoni 
addizzjonali abbażi awtorizzazzjoni 
primarja.
2. L-applikanti li jixtiequ japplikaw għal 
awtorizzazzjoni addizzjonali għandhom 
jibagħtu l-applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni lill-Aġenzija.
3. L-applikanti għal awtorizzazzjoni 
addizzjonali għandhom jibagħtu l-
affarijiet u l-informazzjoni segwenti mal-
applikazzjoni tagħhom:
(a) in-numru tal-awtorizzazzjoni għall-
awtorizzazzjoni primarja jew, in-numru 
ta' applikazzjoni fil-każ tal-applikazzjoni 
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pendenti;
(b) l-isem u l-indirizz tal-applikant;
(c) l-approvazzjoni bil-miktub mid-
detentur tal-awtorizzazzjoni; 
(d) il-kompożizzjoni kwalitattiva u 
kwantitattiva f'termini ta' sustanzi attivi u 
mhux attivi, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
limiti ta' konċentrazzjoni stipulati fl-
Artikolu 16, sal-punt li l-għarfien ta' dan 
huwa essenzjali għall-użu xieraq tal-
prodott bijoċidali; 
(e) l-applikazzjoni tad-dożi u l-
istruzzjonijiet għall-użu;
(f) il-kategoriji tal-utenti. 
4. L-Aġenzija għandha tivvalida l-
applikazzjoni abbażi r-regoli stipulati fl-
Artikolu 22
5. Jekk l-Aġenzija tqis li l-applikazzjoni 
hija kompleta, abbażi l-validazzjoni skont 
il-paragrafu 4, hija għandha tinforma 
mingħajr ebda dewmien lill-applikant, lill-
awtorità kompetenti li tevalwa li qed 
tagħti l-awtorizzazzjoni primarja jew, fil-
każ ta' żieda ta' awtorizzazzjoni 
Komunitarja, lill-Kummissjoni. 
6. Fil-każ tal-awtorizzazzjonijiet primarji 
eżistenti, l-awtorità kompetenti li tevalwa 
jew, fil-każ taż-żieda ta' awtorizzazzjoni 
tal-Komunità, il-Kummissjoni, għandha 
tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni f'temp ta' 
xahar minn meta ġiet validata. Fil-każ tal-
applikazzjonijiet pendenti għall-
awtorizzazzjoni, l-awtorità kompetenti li 
tevalwa jew fil-każ tad-duplikazzjoni ta' 
awtorizzazzjoni Komunitarja, il-
Kummissjoni, għandha tiddeċiedi dwar l-
applikazzjoni f'temp ta' xahar minn meta 
ngħatat l-awtorizzazzjoni primarja. 
7. Jekk l-informazzjoni addizzjonali tidher 
li hija meħtieġa biex tippermetti l-
istabbiliment tal-identità tal-prodott 
bijoċidali, l-awtorità kompetenti li tevalwa 
jew, fil-każ taż-żieda ta' awtorizzazzjoni 
Komunitarja, il-Kummissjoni, għandha 



AD\813158MT.doc 57/80 PE430.878v02-00

MT

titlob li l-applikant iforniha b'dik l-
informazzjoni. Il-perjodu ta' żmien ta' 
xahar imsemmi fil-paragrafu 6 għandu 
jiġi sospiż mid-data tal-ħruġ tat-talba sad-
data meta jiġi riċevut it-tagħrif.
8. Hekk kif l-awtorità kompetenti jew, fil-
każ tad-duplikazzjoni ta' awtorizzazzjoni 
Komunitarja, il-Kummissjoni, tawtorizza 
ż-żieda ta' awtorizzazzjoni primarja, hija 
għandha tagħtiha numru tal-
awtorizzazzjoni speċifiku u għandha 
tirreġistra l-att amministrattiv fir-Reġistru 
Komunitarju tal-Prodotti Bijoċidali.
9. Minkejja l-informazzjoni sottomessa 
skont il-paragrafu 3, fil-każ tal-
awtorizzazzjonijiet addizzjonali, 
għandhom jiġu applikati t-termini u l-
kundizzjonijiet għat-tqegħid fis-suq u 
għall-użu ta' prodotti bijoċidali, li kien 
hemm kunsens dwarhom fl-
awtorizzazzjoni primarja.   

Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) tibdil fl-oriġini jew fil-kompożizzjoni 
tas-sustanza attiva.

Ġustifikazzjoni

Qed tintalab notifika dwar xi bidla fl-orġini ta' sustanza attiva użata fi prodott bijoċidali 
minħabba li din jista' jkollha impatt fuq is-sikurezza tal-prodott. 

Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 39 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. It-tħassir jew l-emendi ta' 
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awtorizzazzjoni primarja għandhom 
japplikaw għal awtorizzazzjonijiet 
duplikati u addizzjonali bbażati fuq dik l-
awtorizzazzjoni.

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 40 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità kompetenti li tat l-
awtorizzazzjoni nazzjonali jew f'każ ta' 
awtorizzazzjoni Komunitarja, il-
Kummissjoni, għandha tħassar l-
awtorizzazzjoni fuq talba tad-detentur 
tagħha, li għandu jiddikjara r-raġunijiet 
għat-tali talba. Jekk it-tali talba tikkonċerna 
awtorizzazzjoni Komunitarja, għandha tiġi 
sottomessa lill-Aġenzija. 

L-awtorità kompetenti li tat l-
awtorizzazzjoni għandha tħassar l-
awtorizzazzjoni fuq talba tad-detentur 
tagħha, li għandu jiddikjara r-raġunijiet 
għat-tali talba. Jekk it-tali talba tikkonċerna 
awtorizzazzjoni Komunitarja duplikata jew 
addizzjonali, għandha tiġi sottomessa lill-
Aġenzija. 

Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 41 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-emenda ta' awtorizzazzjoni primarja 
fuq talba tad-detentur tal-awtorizzazzjoni 
primarja għandha tapplika għall-
awtorizzazzjonijiet duplikati u addizzjonali 
bbażati fuq dik l-awtorizzazzjoni.

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Emenda għal awtorizzazzjoni eżistenti, 
skont l-Artikolu 3, għandha tikkostitwixxi 
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jew:
a) bidla amministrattiva;
b) bidla żgħira; jew
c) bidla kbira.

Ġustifikazzjoni

It-test leġiżlattiv għandu jiddeskrivi b'mod ċar il-prinċipji ewlenin li għandhom jiġu applikati 
meta jiġu emendati l-awtorizzazzjonijiet, minkejja li d-dettalji tal-proċeduri jistgħu jiġu 
speċifikati fil-miżuri li jimplimentaw. B'mod partikolari, huwa meħtieġ li jiġi speċifikat it-tipi 
ta' tibdiliet li jistgħu jsiru f'awtorizzazzjonijiet eżistenti tal-prodott.

Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kriterji u l-proċeduri msemmija fl-
ewwel paragrafu ta' dan l-Artikolu 
għandhom ikunu bbażati, b'mod mhux 
esklussiv, fuq il-prinċipji segwenti li 
għalihom ġiet mitluba proċedura ta' 
notifika semplifikata:
(a) il-bidliet amministrati fl-
awtorizzazzjoni;
(b) bidliet fil-prodott bijoċidali fil-firxa 
permessa skont formulazzjoni ta' qafas 
awtorizzata eżistenti;  
(c) it-tqegħid fis-suq ta' prodott bijoċidali 
ġdid fil-limiti ta' formulazzjoni ta' qafas 
awtorizzata eżistenti; 
(d) bidliet fi prodott bijoċidali li ma 
jbiddilx b'mod negattiv il-livell tar-riskju 
jew tal-effikaċja tal-prodott.

Emenda 97
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Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata bit-tagħrif kollu meħtieġ 
biex turi li l-prodott bijoċidali huwa 
sostanzjalment identiku għall-prodott ta' 
referenza kif iddefinit fil-paragrafu 3.

L-applikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata bit-tagħrif kollu meħtieġ 
biex turi li l-prodott bijoċidali huwa 
identiku għall-prodott ta' referenza kif 
iddefinit fil-paragrafu 3.

Ġustifikazzjoni

Il-kummerċ parallel għandu jkun ristrett għall-prodotti identiċi li għandhom l-istess 
speċifikazzjonijiet u li għandhom l-istess sustanzi u koformulanti attivi. 

Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Prodott bijoċidali għandu jiġi kkunsidrat 
bħala sostanzjalment identiku għall-
prodott ta' referenza jekk tiġi ssodisfata 
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

3. Prodott bijoċidali għandu jiġi kkunsidrat 
bħala identiku għall-prodott ta' referenza 
jekk il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin jiġu 
sodisfatti:

a) is-sors tas-sustanzi attivi li jkun fih 
ikun l-istess f'termini tal-manifattur u l-
post tal-impjant tal-produzzjoni; 

a) ikun ġie manifatturat mill-istess 
kumpanija jew minn waħda mill-
kumpaniji assoċjati tiegħu jew bil-
liċenzja, wara l-istess proċess ta' 
produzzjoni;

b) ikun jew l-istess jew simili f'dak li 
għandu x'jaqsam mas-sustanzi li mhumiex
attivi preżenti u t-tip ta' formulazzjoni;

b) ikun l-istess f'dak li għandu x'jaqsam 
mal-ispeċifikazzjonijiet, mas-sustanzi attivi 
preżenti u t-tip ta' formulazzjoni;

c) ikun jew l-istess jew ekwivalenti 
f'termini ta' impatt negattiv potenzjali fuq 
is-sikurezza tal-prodott f'dak li għandu 
x'jaqsam ma' saħħa tal-bniedem jew tal-
annimali jew l-ambjent.

c) ikun jew l-istess jew ekwivalenti, fir-
rigward tal-koformulanti li jinsabu fih u 
l-format, il-materjali u l-għamla tal-
imballaġġ tiegħu, f'termini ta' impatt 
negattiv potenzjali fuq is-sikurezza tal-
prodott f'dak li għandu x'jaqsam ma' saħħa 
tal-bniedem jew tal-annimali jew l-
ambjent.
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Ġustifikazzjoni

Il-kummerċ parallel għandu jkun ristrett għall-prodotti identiċi li għandhom l-istess 
speċifikazzjonijiet u li għandhom l-istess sustanzi u koformulanti attivi.

Emenda 99

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 4 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) in-numri ta' reġistrazzjoni tas-
sustanzi attivi li jinsabu fil-prodott u ittra 
ta' aċċess f'konformità mal-Artikolu 50 
mill-applikant rilevanti skont il-Kapitolu 
II ta' dan ir-Regolament;

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni għal liċenzja tal-kummerċ parallel għandu jkollha fiha wkoll in-numru tar-
reġistrazzjonijiet għas-sustanzi attivi.

Emenda 100

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) l-isem u l-indirizz tad-detentur tal-
awtorizzazzjoni fl-Istat Membru tal-oriġini;

c) l-isem u l-indirizz tad-detentur tal-
awtorizzazzjoni fl-Istat Membru tal-oriġini 
u ittra ta' aċċess skont l-Artikolu 50 mid-
detentur tal-awtorizzazzjoni;

Ġustifikazzjoni
L-applikazzjoni għal liċenzja tal-kummerċ parallel għandha tinkludi wkoll informazzjoni li 
tirrigwarda l-ittra tal-aċċess, kif indikat fl-Artikolu 50.

Emenda 101

Proposta għal regolament
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Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'deroga mill-Artikolu 15, esperiment 
jew test għall-iskopijiet ta' riċerka jew 
żvilupp li jinvolvu t-tqegħid fis-suq ta' 
prodott bijoċidali mhux awtorizzat jew ta' 
sustanza attiva maħsuba esklussivament 
għall-użu fi prodott bijoċidali jistgħu 
jitwettqu biss f'każ ta' riċerka u żvilupp 
xjentifiċi jew f'każ ta' riċerka u żvilupp 
orjentati lejn il-prodott u l-proċess, u taħt 
il-kundizzjonijiet stipulati fit-tieni u t-tielet 
subparagrafi.

1. B'deroga mill-Artikolu 15, esperiment 
jew test għall-iskopijiet ta' riċerka jew 
żvilupp, inklużi attivitajiet ta' riċerka u ta' 
żvilupp orjentati lejn il-prodott u lejn u l-
proċess, li jinvolvu t-tqegħid fis-suq ta' 
prodott bijoċidali mhux awtorizzat jew ta' 
sustanza attiva maħsuba esklussivament 
għall-użu fi prodott bijoċidali jistgħu 
jitwettqu biss f'każ ta' riċerka u żvilupp 
xjentifiċi jew f'każ ta' riċerka u żvilupp 
orjentati lejn il-prodott u l-proċess, u taħt 
il-kundizzjonijiet stipulati fit-tieni u t-tielet 
subparagrafi.

F'każ ta' riċerka u żvilupp xjentifiċi, il-
persuna li għandha l-ħsieb twettaq l-
esperiment jew it-test għandha tgħarraf lill-
awtorità kompetenti qabel ma tibda. Il-
persuna għandha tfassal u żżomm reġistri 
bil-miktub li jagħtu deskrizzjoni tal-
identità tal-prodott bijoċidali jew is-
sustanza attiva, id-dejta fuq it-tikketta, il-
kwantitajiet ipprovduti u l-ismijiet u l-
indirizzi ta' dawk il-persuni li jirċievu l-
prodott bijoċidali jew is-sustanza attiva, u 
għandhom jikkompilaw dossier li jkun fih 
id-dejta kollha disponibbli dwar l-effetti 
possibbli fuq is-saħħa tal-bniedem jew tal-
annimali jew dwar l-impatt fuq l-ambjent. 
Il-persuni konċernati għandhom, jekk 
jintalbu, iqiegħdu dan it-tagħrif għad-
dispożizzjoni tal-awtoritajiet kompetenti.

F'każ ta' riċerka u żvilupp xjentifiċi, 
inklużi attivitajiet ta' riċerka u ta' żvilupp 
orjentati lejn il-prodott u lejn u l-proċess,
il-persuna li għandha l-ħsieb twettaq l-
esperiment jew it-test għandha tgħarraf lill-
awtorità kompetenti qabel ma tibda. Il-
persuna għandha tfassal u żżomm reġistri 
bil-miktub li jagħtu deskrizzjoni tal-
identità tal-prodott bijoċidali jew is-
sustanza attiva, id-dejta fuq it-tikketta, u l-
kwantitajiet ipprovduti u għandhom 
jikkompilaw dossier li jkun fih id-dejta 
kollha disponibbli dwar l-effetti possibbli 
fuq is-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali 
jew dwar l-impatt fuq l-ambjent. Il-persuni
konċernati għandhom, jekk jintalbu, 
iqiegħdu dan it-tagħrif għad-dispożizzjoni 
tal-awtoritajiet kompetenti.

F'każ ta' riċerka u żvilupp orjentati lejn 
il-prodott u l-proċess, il-persuna li 
għandha l-ħsieb twettaq l-esperiment jew 
it-test għandha, qabel ma tqiegħed il-
prodott bijoċidali jew is-sustanza attiva 
fis-suq, tinnotifika t-tagħrif meħtieġ skont 
it-tieni paragrafu lill-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru fejn iseħħ it-tqegħid fis-
suq.
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Emenda 102

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każ ta' riċerka u żvilupp xjentifiċi, il-
persuna li għandha l-ħsieb twettaq l-
esperiment jew it-test għandha tgħarraf lill-
awtorità kompetenti qabel ma tibda. Il-
persuna għandha tfassal u żżomm reġistri 
bil-miktub li jagħtu deskrizzjoni tal-
identità tal-prodott bijoċidali jew is-
sustanza attiva, id-dejta fuq it-tikketta, il-
kwantitajiet ipprovduti u l-ismijiet u l-
indirizzi ta' dawk il-persuni li jirċievu l-
prodott bijoċidali jew is-sustanza attiva, u 
għandhom jikkompilaw dossier li jkun fih 
id-dejta kollha disponibbli dwar l-effetti 
possibbli fuq is-saħħa tal-bniedem jew tal-
annimali jew dwar l-impatt fuq l-ambjent. 
Il-persuni konċernati għandhom, jekk 
jintalbu, iqiegħdu dan it-tagħrif għad-
dispożizzjoni tal-awtoritajiet kompetenti.

F'każ ta' riċerka u żvilupp xjentifiċi, 
inklużi attivitajiet ta' riċerka u ta' żvilupp 
orjentati lejn il-prodott u lejn u l-proċess,
il-persuna li għandha l-ħsieb twettaq l-
esperiment jew it-test għandha tgħarraf lill-
awtorità kompetenti qabel ma tibda. Il-
persuna għandha tfassal u żżomm reġistri 
bil-miktub li jagħtu deskrizzjoni tal-
identità tal-prodott bijoċidali jew is-
sustanza attiva, id-dejta fuq it-tikketta, u l-
kwantitajiet ipprovduti u għandhom 
jikkompilaw dossier li jkun fih id-dejta 
kollha disponibbli dwar l-effetti possibbli 
fuq is-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali 
jew dwar l-impatt fuq l-ambjent. Il-persuni 
konċernati għandhom, jekk jintalbu, 
iqiegħdu dan it-tagħrif għad-dispożizzjoni 
tal-awtoritajiet kompetenti.

Ġustifikazzjoni

Skont il-proposta, biex ikun jista' jsir esperiment jew test għall-finijiet tar-riċerka u l-iżvilupp, 
prodott bijoċidali mhux awtorizzat li jista' jinvolvi r-rilaxx tal-prodott fl-ambjent jeħtieġ 
awtorizzazzjoni nazzjonali qabel ikun jista' jsir it-test/l-esperiment. Dan jikkostitwixxi ostaklu 
ċar għall-innovazzjoni, peress li jimplika perjodu twil ħafna ta' stennija qabel ikun jista' jsir 
it-test. Għalhekk, waqt li tinżamm il-ħtieġa għal evalwazzjoni minn qabel mill-awtorità 
kompetenti, għandu jiġi stabbilit perjodu ta' 30 jum biex jiġi evalwat jekk it-test/l-esperiment 
iqajjimx xi tħassib. 

Emenda 103

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta kwalunkwe esperiment jew test 
jitwettaq fi Stat Membru għajr l-Istat 
Membru fejn iseħħ it-tqegħid fis-suq tal-
prodott bijoċidali, l-applikant għandu 

3. Meta kwalunkwe esperiment jew test 
jitwettaq fi Stat Membru għajr l-Istat 
Membru fejn iseħħ it-tqegħid fis-suq tal-
prodott bijoċidali, l-applikant għandu 
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jikseb awtorizzazzjoni għall-esperiment 
jew it-test mill-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru li fit-territorju tiegħu se 
jitwettqu l-esperimenti jew it-testijiet.

jinnotifika l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru li fit-territorju tiegħu se jitwettqu 
l-esperimenti jew it-testijiet. L-applikant 
għandu jfassal u jżomm reġistri bil-
miktub b'dettalji dwar l-identità tal-
prodott bijoċidali jew is-sustanza attiva, 
inklużi tikketti dwar id-dejta u l-
kwantitajiet fornuti, u għandu jikkompila 
dossier li jinkludi d-dejta disponibbli 
kollha dwar l-effetti possibbli fuq is-saħħa 
tal-bniedem jew tal-annimali jew dwar l-
impatt fuq l-ambjent. L-applikant għandu, 
jekk jintalab, iqiegħed dan it-tagħrif 
għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet 
kompetenti.

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli dwar it-twettiq ta' testijiet/esperimenti fit-territorju ta' Stat Membru, differenti minn 
dak li fis-suq tiegħu għandhom jitqiegħdu l-prodotti bijoċidali, għandhom ikunu l-istess bħal 
dawk fil-paragrafu wieħed tal-istess Artikolu.

Emenda 104

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Oġġetti jew materjali ttrattati għandhom 
jiġu ttikkettati bit-tagħrif li ġej:

2. Oġġetti jew materjali ttrattati għandhom 
jiġu ttikkettati bit-tagħrif li ġej:

(a) isem is-sustanzi attivi kollha li ntużaw 
biex jittrattaw l-oġġett jew il-materjali jew 
li ġew inkorporati fl-oġġetti jew fil-
materjali; 

(a) l-ismijiet, bl-użu meta jkun possibbli 
ta' kwalunkwe nomenklatura komuni (eż. 
INCI), tas-sustanzi attivi kollha li ntużaw 
biex jittrattaw l-oġġett jew il-materjali jew 
li ġew inkorporati fl-oġġetti jew fil-
materjali, fejn rilevanti, u s-sustanzi attivi 
kollha li huma maħsuba li jiġu rilaxxati 
mill-oġġett jew materjal ittrattat 
f'kundizzjonijiet normali jew prevedibbli 
għall-użu, sakemm ir-rekwiżiti tat-
tikkettar jew l-mezzi alternattivi biex jiġu 
sodisfatti r-rekwiżiti tal-informazzjoni 
diġà jeżistu taħt il-leġiżlazzjoni speċifika 
tas-settur;

(b) fejn rilevanti, il-proprjetà bijoċidali 
attribwita lill-oġġetti jew il-materjali 

(b) fejn rilevanti, il-proprjetà bijoċidali 
attribwita lill-oġġetti ttrattati;
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ttrattati;

(c) in-numru tal-awtorizzazzjoni tal-
prodotti bijoċidali kollha li ntużaw għat-
trattament jew li ġew inkorporati fl-oġġetti 
jew il-materjali;
(d) kwalunkwe dikjarazzjoni dwar periklu 
jew dikjarazzjoni ta' prekawzjoni stabbilita 
fl-awtorizzazzjoni għall-prodott bijoċidali.

(c) fil-każ ta' oġġetti ttrattati biss u fejn 
rilevanti, kwalunkwe dikjarazzjoni dwar 
periklu jew dikjarazzjoni ta' prekawzjoni 
stabbilita fl-awtorizzazzjoni għall-prodott 
bijoċidali fejn rilevanti, u għas-sustanzi 
attivi kollha maħsuba biex jiġu rilaxxati 
mill-oġġett jew mill-materjal trattat taħt 
kondizzjonijiet normali jew prevedibbli ta' 
użu.

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet ta' tikkettar għal oġġetti u materjali ttrattati m'għandux ikollhom effett fuq 
rekwiżiti eżistenti skont il-leġiżlazzjoni settorjali. 

Emenda 105

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – subparagrafi 2 u 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tikkettar għandu jkun jidher b'mod ċar, 
jinqara faċilment u jservi għal żmien 
xieraq.

It-tikkettar għandu jkun jidher b'mod ċar, 
jinqara faċilment, iservi għal żmien xieraq 
u stampat fuq l-oġġett jew il-materjal, fuq 
l-imballaġġ, fuq l-istruzzjonijiet għall-użu 
jew fuq il-garanzija tal-oġġett jew il-
materjal ittrattat bil-lingwa jew lingwi 
nazzjonali tal-Istat Membru li fis-suq 
tiegħu se jitqiegħed l-oġġett jew il-
materjal ittrattat.

Fejn dan ikun xieraq minħabba d-daqs 
jew il-funzjoni tal-oġġett jew il-materjal 
ittrattat, it-tikkettar għandu jkun stampat 
fuq l-imballaġġ, fuq l-istruzzjonijiet għall-
użu jew fuq il-garanzija tal-oġġett jew il-
materjal ittrattat.

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-oġġetti u l-materjali ttrattati, bħal fil-każ ta' prodotti l-oħra, 
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għandhom dejjem jiġu ttikkettjati fil-lingwa jew lingwi nazzjonali tal-Istati Membri li fis-suq 
tagħhom ikun tqiegħed il-prodott. (Ir-rapporteur emenda l-Emenda 37 proposta minnu tal-
abbozz ta' opinjoni tiegħu biex jikkunsidra l-Istati Membri b'aktar minn lingwa nazzjonali 
waħda.)

Emenda 106

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-persuna responsabbli għat-tqegħid 
ta' oġġetti u materjali ttrattati fis-suq 
għandu jkollha ittra ta' ċertifikazzjoni 
maħruġa mid-detentur tal-awtorizzazzjoni 
fir-rigward tal-prodotti bijoċidjali kollha li 
ntużaw għat-trattament jew li ġew inseriti 
fl-oġġetti jew fil-materjali.

Ġustifikazzjoni

Kull persuna li tqiegħed oġġetti jew materjali trattati bil-bijoċidi fis-suq, għandu jkollha 
wkoll ittra ta' ċertifikazzjoni li telenka l-bijoċidi kollha li ġew użati fl-oġġetti u l-materjali. 

Emenda 107

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-applikant sussegwenti għandu ftehim 
bil-miktub f'forma ta' ittra għall-aċċess 
mill-ewwel applikant li jista' juża dak it-
tagħrif, 

a) l-applikant sussegwenti għandu ftehim 
bil-miktub f'forma ta' ittra għall-aċċess 
f'konformità mar-rekwiżiti tal-Artikolu 
50, 

Ġustifikazzjoni

L-ewwel applikant mhux bilfors huwa sid id-dejta. Għandha ssir dispożizzjoni wkoll għal 
każiijiet li fihom it-tieni applikant jew kumpanija hija jew issir sid konġunt tad-dejta b'riżultat 
tal-qsim jew kumpilazzjoni konġunta tad-dejta. 

Emenda 108
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Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-applikant sussegwenti huwa wkoll 
is-sid tad-dejta. 

Ġustifikazzjoni

L-ewwel applikant mhux bilfors huwa sid id-dejta. Għandha ssir dispożizzjoni wkoll għal 
każiijiet li fihom it-tieni applikant jew kumpanija hija jew issir sid konġunt tad-dejta b'riżultat 
tal-qsim jew kumpilazzjoni konġunta tad-dejta. 

Emenda 109

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-lista msemmija fil-paragrafu 2 
għandha tiddaħħal mill-Aġenzija fir-
Reġistru tal-Qsim tad-Dejta dwar is-
Sustanzi Bijoċidali.

4. Kull element ta' informazzjoni f'din il-
lista msemmija fil-paragrafu 2, identifikat 
b'kodiċi uniku, għandu jiddaħħal mill-
Aġenzija fir-Reġistru tal-Qsim tad-Dejta 
dwar is-Sustanzi Bijoċidali, inklużi d-
dettalji kollha ta' identifikazzjoni u 
marbuta mal-identità tal-ewwel applikant 
jew sid(ien) tad-dejta.

Ġustifikazzjoni

Ir-Reġistru għandu jinkludi kull element ta' informazzjoni u dokumenti fil-lista. 
Identifikazzjoni numerika hija preferuta għal kull dokument mibgħut sabiex tiġi evitata 
kwalunkwe konfużjoni kull meta titoli jew korrezzjonijiet ta' studji b'isem simili huma 
mibgħuta. Għandu jkun hemm ukoll link għas-sid tad-dejta sabiex tiżgura li d-drittijiet tal-
proprjetà huma rrispettati.

Emenda 110

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tagħrif protett taħt id-Direttiva 98/8/KE Data individwali għas-sottomissjoni 



PE430.878v02-00 68/80 AD\813158MT.doc

MT

jew taħt dan l-Artikolu jew li l-perjodu ta' 
rpotezzjoni tiegħu skada taħt id-
Direttiva 98/8/KE jew taħt dan l-Artikolu 
ma għandux jerġa' jiġi protett.

għandha tiġi stabbilita għal kull 
dokument, kif identifikat mill-kodiċi 
uniku taħt l-Artikolu 48(4). 

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 98/8/KE ma stipulatx b'mod ċar ir-rekwiżiti għall-protezzjoni tad-dejta. Id-data 
għas-sottomissjoni tad-dossier tista' ma tkunx id-data tas-sottomissjoni tal-informazzjoni 
kollha. Għalhekk kull sottomissjoni għandha tingħata data.

Emenda 111

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn dawk it-testijiet jew l-istudji jkunu 
diġà ġew sottomessi b'rabta ma' 
applikazzjoni preċedenti, l-awtorità 
kompetenti jew l-Aġenzija għandha 
minnufih tikkomunika l-isem u d-dettalji 
tal-kuntatt tas-sid tat-tagħrif lill-applikant 
prospettiv. 

Fejn dawk it-testijiet jew l-istudji jkunu 
diġà ġew sottomessi b'rabta ma' 
applikazzjoni preċedenti, l-awtorità 
kompetenti jew l-Aġenzija għandha 
minnufih tivvaluta jekk humiex 
teknikament ekwivalenti fid-dawl tas-sors 
tar-referenza. Jekk il-valutazzjoni 
tikkonferma dan il-fatt, l-awtorità 
kompetenti tal-Aġenzija għandha
tikkomunika l-isem u d-dettalji tal-kuntatt 
tas-sid tat-tagħrif lill-applikant prospettiv. 

Ġustifikazzjoni

Qabel ma l-istudji juru l-qsim tad-dejta, għandhom isiru verifiki adattati dwar l-ekwivalenza 
teknika. Inkella, m'hemmx mod ta' kif jiġi stabbilit jekk id-dejta disponibbli hijiex applikabbli 
għall-applikant sussegwenti.

Emenda 112

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta' prodott bijoċidali li jkun diġà 
ġie awtorizzat skont l-Artikoli 15, 25 jew 
28, u fejn il-perjodi kollha ta' protezzjoni 

1. Fil-każ ta' prodott bijoċidali li jkun diġà 
ġie awtorizzat skont l-Artikoli 15, 25 jew 
28, u fejn il-perjodi kollha ta' protezzjoni 
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ta' tagħrif skont l-Artikolu 49 skadew, l-
awtorità kompetenti li tirċievi jew l-
Aġenzija tista' taqbel li applikant 
sussegwenti għal awtorizzazzjoni jista' 
jirreferi għad-dejta pprovduta mill-ewwel
applikant sakemm l-applikant sussegwenti 
jkun jista' jipprovdi evidenza li l-prodott 
bijoċidali huwa simili għal u s-sustanzi 
attivi tiegħu huma teknikament ekwivalenti 
għal dak li kien ġie awtorizzat qabel, 
inklużi l-grad tal-purità u n-natura tal-
impuritajiet.

ta' tagħrif skont l-Artikolu 49 skadew, l-
awtorità kompetenti li tirċievi jew l-
Aġenzija tista' taqbel li applikant 
sussegwenti għal awtorizzazzjoni jista' 
jirreferi għad-dejta pprovduta mill-ewwel 
applikant u, jekk il-perjodi għall-
protezzjoni tal-informazzjoni skont l-
Artikolu 49 ma temmux, l-awtorità 
kompetenti jew l-Aġenzija jistgħu 
jiftiehmu li applikant sussegwenti għall-
awtorizzazzjoni jista' jaqsam d-dejta 
pprovduta mill-ewwel applikant skont l-
Artikolu 52, sakemm l-applikant 
sussegwenti jkun jista' jipprovdi evidenza li 
l-prodott bijoċidali huwa simili għal u s-
sustanzi attivi tiegħu huma teknikament 
ekwivalenti għal dak li kien ġie awtorizzat 
qabel, inklużi l-grad tal-purità u n-natura 
tal-impuritajiet.  

Ġustifikazzjoni

Jekk applikant jixtieq jaqsam id-dejta, ix-xebh u l-ewkivalenza teknika għandhom jintwerew 
anke jekk il-perjodu għall-protezzjoni tad-dejta għadu ma temmx.

Emenda 113

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament u, b'mod partikolari, dwar il-
funzjonament tal-proċedura tal-
awtorizzazzjoni Komunitarja u r-
rikonixximent reċiproku, sal-
1 ta' Jannar 2023. Il-Kummissjoni għandha 
tissottometti r-rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

4. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament u, b'mod partikolari, dwar il-
funzjonament tal-proċedura tal-
awtorizzazzjoni Komunitarja u r-
rikonixximent reċiproku, sal-
1 ta' Jannar 2016. Il-Kummissjoni għandha 
tissottometti r-rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Emenda 114
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Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-iżvelar tat-tagħrif li ġej għandu jitqies 
li jdgħajjef il-protezzjoni tal-interessi 
kummerċjali tal-persuna konċernata:

2. L-iżvelar tat-tagħrif li ġej għandu jitqies 
li jdgħajjef il-protezzjoni tal-interessi 
kummerċjali tal-persuna konċernata u ma 
għandux jiġi żvelat pubblikament:

a) dettalji tal-kompożizzjoni sħiħa tal-
prodott bijoċidali;

a) dettalji tal-kompożizzjoni sħiħa tal-
prodott bijoċidali;

b) l-użu, il-funzjoni jew l-applikazzjoni 
preċiżi tas-sustanza jew it-taħlita; 

b) l-użu, il-funzjoni jew l-applikazzjoni 
preċiżi tas-sustanza jew it-taħlita; 

c) it-tunnellaġġ preċiż tas-sustanza jew it-
taħlita mmanifatturata jew imqiegħda fis-
suq;

c) it-tunnellaġġ preċiż tas-sustanza jew it-
taħlita mmanifatturata jew imqiegħda fis-
suq;

d) rabtiet bejn il-manifattur ta' sustanza 
attiva u l-persuna responsabbli għat-
tqegħid fis-suq jew bejn il-persuna 
responsabbli għat-tqegħid fis-suq ta' 
prodott bijoċidali u d-distributuri tal-
prodott.

d) rabtiet bejn il-manifattur ta' sustanza 
attiva u l-persuna responsabbli għat-
tqegħid fis-suq jew bejn il-persuna 
responsabbli għat-tqegħid fis-suq ta' 
prodott bijoċidali u d-distributuri tal-
prodott;
(da) il-manifatturi tas-sustanzi attivi 
(ismijiet u indirizzi inkluż il-lok tas-siti 
tal-manifattura);
(db) il-post tas-sit tal-manifattura tal-
prodotti bijoċidali;
(dc) id-data tal-ħruġ ta' awtorizzazzjoni u 
d-data tal-iskadenza; 
(dd) id-dożi u l-istruzzjonijiet għall-użu. 

Ġustifikazzjoni
(dc) Informazzjoni li għandha tiġi kkunsidrata bħala kunfidenzjali għaliex hija 
kummerċjalment sensittivagħandha tinkludi wkoll id-data tal-ħruġ ta' awtorizzazzjoni u d-
data tal-iskadenza, dożi, istruzzjonijiet għall-użu u l-post ta' manifattura ta' prodott bijoċidali 
jew sustanza attiva.

Emenda 115
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Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kwalunkwe persuna li tissottometti 
tagħrif relatat ma' sustanza attiva lill-
Aġenzija jew awtorità kompetenti għall-
finijiet ta' dan ir-Regolament tista' titlob li 
t-tagħrif fl-Artikolu 56(2) ma jkunx 
disponibbli u tinkludi ġustifikazzjoni għala 
l-iżvelar tat-tagħrif jista' jkun ta' ħsara 
għall-interessi tiegħu jew ta' kwalunkwe 
parti kummerċjali.

3. Kwalunkwe persuna li tissottometti 
tagħrif relatat ma' sustanza attiva jew ma' 
prodott bijoċidali lill-Aġenzija jew 
awtorità kompetenti għall-finijiet ta' dan ir-
Regolament tista' titlob li t-tagħrif fl-
Artikolu 56(2) ma jkunx disponibbli u 
tinkludi ġustifikazzjoni għala l-iżvelar tat-
tagħrif jista' jkun ta' ħsara għall-interessi 
tiegħu jew ta' kwalunkwe parti 
kummerċjali.

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu għandu japplika mhux biss għal sustanzi attivi iżda wkoll għal prodotti 
bijoċidali.

Emenda 116

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) soġġett għall-Artikolu 24 tar-
Regolament (KE) Nru 1272/2008, l-isem 
fin-nomenklatura IUPAC għas-sustanzi 
attivi msemmija fil-paragrafu 1(a) ta' dan 
l-Artikolu li jintużaw biss bħala wieħed 
jew aktar minn dawn li ġejjin:

imħassar

i) fir-riċerka u l-iżvilupp xjentifiċi;

ii) fir-riċerka u l-iżvilupp orjentati lejn il-
prodott u l-proċess.

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni dwar ir-riċerka u l-iżvilupp għandha tibqa' kunfidenzjali.

Emenda 117
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Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) l-istruzzjonijiet għall-użu u r-rata tad-
doża, espressa f'unitajiet metriċi, għal kull 
użu pprovvdut fit-termini tal-
awtorizzazzjoni;

e) l-istruzzjonijiet għall-użu u r-rata tad-
doża, espressa b'tali mod li huwa rilevanti 
u komprensibbli għall-utenti, għal kull 
użu pprovdut fit-termini tal-
awtorizzazzjoni;

Ġustifikazzjoni
Ir-rata tad-doża espressa f'unitajiet metriċi mhijiex komprensibbli għal utenti li mhumiex 
professjonali u għalhekk huwa diffiċli għall-utenti biex jifhmu. Minflok, ir-rata ta' doża hija 
espressa fuq it-tikketta f'mod li huwa ta' skop u komprensiv għall-utent finali.

Emenda 118

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jesiġu li l-
prodotti bijoċidali mqiegħda fis-suq tat-
territorji tagħhom ikunu ttikkettati fil-
lingwa jew lingwi nazzjonali tagħhom.

3. L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-
prodotti bijoċidali mqiegħda fis-suq tat-
territorji tagħhom ikunu ttikkettati fil-
lingwa jew lingwi nazzjonali tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti inġenerali dejjem għandu jkollhom tikketta bil-lingwa jew lingwi nazzjonali tal-
Istat Membru li fih qed jitpoġġa l-prodott. (Ir-rapporteur emenda l-Emenda 39 proposta 
minnu tal-abbozz ta' opinjoni tiegħu biex jikkunsidra l-Istati Membri b'aktar minn lingwa 
nazzjonali waħda.)

Emenda 119

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Prodotti bijoċidali li jinkludu 
nanomaterjali li ġew manifatturati 
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permezz tan-nanoteknoloġija għandhom 
ikunu ttikkettati b'mod ċar.

Ġustifikazzjoni

Prodotti bijoċidali li jinkludu nanomaterjali huma koperti mir-Regolament. Iżda l-impatt ta' 
dawn is-sustanzi fuq is-saħħa u l-ambjent mhuwiex magħruf fil-preżent. Il-konsumaturi 
għandhom ikunu infurmati korrettament.

Emenda 120

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jipprovdi pariri u għajnuna lill-
applikanti għall-inklużjoni ta' sustanza 
attiva fl-Anness I jew għal awtorizzazzjoni 
Komunitarja;

(d) jipprovdi pariri u għajnuna lill-
applikanti, u partikolarment lill-SMEs,
għall-inklużjoni ta' sustanza attiva fl-
Anness I jew għal awtorizzazzjoni 
Komunitarja;

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun innutat li l-SMEs aktar ta' spiss ikunu f'pożizzjoni li jeħtieġu l-assistenza bl-
applikazzjonijiet tagħhom u din għandha tingħata kull meta jkun possibbli mill-Kummissjoni, 
l-Aġenzija u l-Istati Membri.

Emenda 121

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għandha tiġi ffissata imposta mnaqqsa 
għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju fi 
ħdan it-tifsira tar-
Rakkomandazzjoni 2003/361/KE dwar id-
definizzjoni ta' mikroimpriżi u impriżi 
żgħar u ta' daqs medju;

(a) għandha tiġi ffissata imposta mnaqqsa 
għall-SMEs, dan bl-ebda mod ma jbiddel 
ir-responsabilità tal-awtorità kompetenti li 
tevalwa biex twettaq evalwazzjoni preċiża 
fi ħdan it-tifsira tar-Regolament;

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni għall-SMEs ġiet stabbilita separatament f'emenda ġdida għall-Artikolu 3 dwar 
id-definizzjonijiet.
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Emenda 122

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għandha titħallas imposta annwali mill-
persuni li jqiegħdu l-prodotti bijoċidali fis-
suq; u wkoll

(d) għandha titħallas imposta annwali mill-
persuni li jqiegħdu l-prodotti bijoċidali fis-
suq għajr għall-SMEs; u wkoll

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-imposta annwali tgħin biex ikun appoġġjat il-finanzjament kontinwu tal-ECHA, l-
SMEs għandhom ikunu eżentati minnha sabiex ma jkollhomx piż finanzjarju mhux meħtieġ.

Emenda 123

Proposta għal regolament
Artikolu 75 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 75a 
Helpdesks nazzjonali fl-Istati Membri

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
helpdesks nazzjonali biex jipprovdu pariri 
lill-applikanti, b'mod partikolari lill-
SMEs, u lil kull parti oħra interessata 
dwar ir-responsabbiltajiet u l-obbligi 
rispettivi tagħhom skont dan ir-
Regolament, minbarra kull assistenza 
mogħtija mill-Aġenzija skont l-
Artikolu 66(2)(d).

Emenda 124

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prodotti bijoċidali, li għalihom ma ġietx 
sottomessa applikazzjoni għall-

Il-prodotti bijoċidali, li għalihom ma ġietx 
sottomessa applikazzjoni għall-
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awtorizzazzjoni tal-prodott skont it-tieni 
subparagrafu, ma għandhomx jibqgħu 
jitqiegħdu fis-suq b'effett minn sitt xhur
wara d-data li fiha l-inklużjoni ssir 
effettiva. Ir-rimi, il-ħżin u l-użu ta' ħażniet 
eżistenti ta' prodotti bijoċidali li għalihom 
ma ġietx sottomessa applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni tal-prodott skont it-tieni 
subparagrafu huma permessi sa tmintax-il 
xahar wara d-data li fiha l-inklużjoni ssir 
effettiva.

awtorizzazzjoni tal-prodott skont it-tieni 
subparagrafu, ma għandhomx jibqgħu 
jitqiegħdu fis-suq b'effett minn wara d-data
li fiha l-inklużjoni ssir effettiva. Ir-rimi, il-
ħżin u l-użu ta' ħażniet eżistenti ta' prodotti 
bijoċidali li għalihom ma ġietx sottomessa 
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-
prodott skont it-tieni subparagrafu huma 
permessi sa sitt xhur wara d-data li fiha l-
inklużjoni ssir effettiva.

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li jitqassru l-iskadenzi minħabba li utenti 'downstream' għandhom ikunu konxji 
tal-obbligi tagħhom u tal-istat tar-reviżjoni ta' sustanzi attivi .

Emenda 125

Proposta għal regolament
Artikolu 82

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 82 imħassar

Miżuri tranżizzjonali li jikkonċernaw 
materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel

1. Applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni 
tal-prodotti bijoċidali li huma materjali li 
jiġu f'kuntatt mal-ikel u li kienu 
disponibbli fis-suq fi [ĠU: daħħal id-data 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 85] għandhom jiġu sottomessi 
tal-anqas fl-1 ta' Jannar 2017.

Materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel li kienu 
disponibbli fis-suq fi [ĠU: daħħal id-data 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 85] li għalihom ġiet sottomessa 
applikazzjoni skont il-paragrafu 1 jistgħu 
jibqgħu jitqiegħdu fis-suq sad-data tad-
deċiżjoni li tagħti l-awtorizzazzjoni jew li 
tirrifjuta li tagħti l-awtorizzazzjoni. F'każ 
li l-għotja ta' awtorizzazzjoni biex it-tali 
prodott bijoċidali jitqiegħed fis-suq tiġi 
rrifjutata, it-tali prodott bijoċidali ma 
għandux jibqa' jitqiegħed fis-suq fi żmien 
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sitt xhur wara t-tali deċiżjoni.

Materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel li kienu 
disponibbli fis-suq fi [ĠU: daħħal id-data 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 85] li għalihom ma ġietx 
sottomessa applikazzjoni skont il-
paragrafu 1 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-
suq sa sitt xhur wara d-data msemmija fil-
paragrafu 1. 
2. Ir-rimi, il-ħżin u l-użu ta' ħażniet 
eżistenti ta' prodotti bijoċidali li mhumiex 
awtorizzati għall-użu rilevanti mill-
awtorità kompetenti jew il-Kummissjoni 
huma permessi sa tnax-il xahar wara d-
data tad-deċiżjoni msemmija fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 1 jew tnax-il 
xahar wara d-data msemmija fit-tielet 
subparagrafu tal-paragrafu 1, skont liema 
minnhom tiġi l-aktar tard.

Ġustifikazzjoni

Il-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel diġà huma rregolati bir-Regolament (KE) 
Nru 1935/2004. Tali materjali m'għandhomx jaqgħu fl-ambitu tal-applikazzjoni tal-proposta, 
minħabba li dak jirriżulta result f'evalwazzjoni u regolament doppji. Jekk jiġu skoperti lakuni 
fil-leġiżlazzjoni, dawn għandhom jiġu solvuti billi jiġi emendat ir-Regolament dwar il-
materjali ta' kuntatt mal-ikel.

Emenda 126
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Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-1 ta' Jannar 2014 l-manifatturi 
kollha ta' sustanzi attivi eżistenti 
mqiegħda fis-suq għall-użu fi prodotti 
bijoċidali għandhom jissottomettu lill-
Aġenzija talba biex jinkludu s-sustanza 
f'Anness I. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jagħmlu kontrolli uffiċjali 
f'konformità mal-Artikolu 54(1).

Ġustifikazzjoni

Kumpaniji li jikkontribwixxu għas-sistema biss għandhom ikunu awtorizzati biex 
jimmanifatturaw u jikkummerċjalizzaw sustanzi attivi għall-użu fi prodotti bijoċidali. Dan 
huwa l-aħjar mod biex tiġi ttrattata l-problema tal-"free riders", permezz ta' superviżjoni 
xierqa tas-suq f'sustanzi attivi. L-Istati Membri għandhom jintalbu jistabbilixxu liema 
prodotti bijoċidali jeżistu fis-suq u jekk il-manifattur tas-sustanzi attivi ssottomettix fajl taħt 
Anness I, u jieħdu azzjoni xierqa.

Emenda 127

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jieħdu l-miżuri meħtieġa skont l-Artikolu 
54(2).

Ġustifikazzjoni

Kumpaniji li jikkontribwixxu għas-sistema biss għandhom ikunu awtorizzati biex 
jimmanifatturaw u jikkummerċjalizzaw sustanzi attivi għall-użu fi prodotti bijoċidali. Dan 
huwa l-aħjar mod biex tiġi ttrattata l-problema tal-"free riders", permezz ta' superviżjoni 
xierqa tas-suq f'sustanzi attivi. L-Istati Membri għandhom jintalbu jistabbilixxu liema 
prodotti bijoċidali jeżistu fis-suq u jekk il-manifattur tas-sustanzi attivi ssottomettix fajl taħt 
Anness I, u jieħdu azzjoni xierqa.

Emenda 128
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Proposta għal regolament
Anness III - l-ewwel parti (Rekwiżiti tad-dejta tal-prodotti bijoċidali) - punt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-informazzjoni għandha, sa fejn hu 
possibbli, tittieħed minn dejta eżistenti 
sabiex timminimizza t-testijiet fuq l-
annimali. Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
1999/45/KE u r-Regolament (KE) Nru 
1272/2008 għandhom, b'mod partikolari, 
jiġu applikati.

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu evitati testijiet bla bżonn fuq l-annimali. 

Emenda 129

Proposta għal regolament
Anness III – Titolu 1 – punt 2.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.2. Tagħrif dettaljat kwantitattiv u 
kwalitattiv dwar il-kompożizzjoni tal-
prodott bijoċidali, eż. is-sustanza/i attiva/i, 
l-impuritajiet, l-addittivi, il-komponenti 
inerti

2.2. Tagħrif dettaljat kwantitattiv u 
kwalitattiv dwar il-kompożizzjoni tal-
prodott bijoċidali, eż. is-sustanza/i attiva/i, 
l-impuritajiet, l-adjuvanti, il-komponenti 
inerti, meta wieħed jikkunsidra l-limiti ta' 
konċentrazzjoni stabbiliti fl-Artikolu 16

Ġustifikazzjoni

Biex id-dispożizzjoni tkun konformi mal-emendi fl-Artikolu 16(2a) u (2b)(ġdid). 

Emenda 130

Proposta għal
Anness V – Grupp Ewlieni 4 – Tip ta' prodotti Nru 20 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tip ta' prodotti Nru 20: - Tip ta' prodotti Nru 20: Diżinfettanti tal-
ikel u tal-għalf
Prodotti użati biex jiddiżinfettaw ikel u 
għalf bil-kontroll ta' organiżmi ta' ħsara.  
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Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jinżamm il-prodott bijoċidali tat-tip 20 ('Preservattivi għall-ikel u l-għalf') 
iżda d-definizzjoni tiegħu għandha tiġi emendata billi dawn il-prodotti mhumiex preservattivi 
imma diżinfettanti. Pereżempju, prodotti użati biex jiddiżinfettaw l-għalf minn patoġeni umani 
bħas-Salmonella ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tar-regoli tal-addittivi tal-għalf. Lanqas ma 
huma jaġixxu ta' preservattivi biex ma jħallux li l-ikel jiħżien. Dawn il-prodotti għandhom 
jitqiesu għalhekk bħala aġenti diżinfettanti.
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