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Emenda 331
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 32 - paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtorizzazzjoni Komunitarja tista’ ma 
tingħatax għal prodotti bijoċidali li 
għandhom sustanzi attivi li jaqgħu taħt l-
Artikolu 5 jew 9.

Or.en

Emenda 332
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-awtorizzazzjoni Komunitarja tista’ 
tingħata lill-prodotti bijoċidali kollha 
b’forom u kundizzjonijiet għal użu 
sostanzjalment simili.

(a) prodotti bijoċidali li jkun fihom 
sustanza attiva waħda jew aktar;
(b) prodott bijoċidal ta' riskju baxx.

Awtorizzazzjoni Komunitarja teħtieġ l-
adozzjoni ta’ miżuri ta’ użu sostenibbli 
kull meta huwa xieraq sabiex tiżgura l-
istess livell tas-saħħa tal-bniedem u l-
protezzjoni ambjentali madwar l-UE. 
Dawn il-miżuri jistgħu jvarjaw skont il-
Prodott tat-Tip.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Ħafna mill-Istati Membri bħalissa m’għandhomx sistema ta’ awtorizzazzjoni tal-bijoċidi. 
Huwa għalhekk razzjonali li jiġi kkunsidrat li huwa aktar xieraq li titressaq il-proċedura ta’ 
awtorizzazzjoni direttament fil-livell tal-UE sabiex tiżgura li ċ-ċittadini kollha tal-UE huma 
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ugwali fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem u l-protezzjoni ambjentali. Barra minn hekk, ħafna 
mis-sustanzi attivi eżistenti mbagħad ikunu ġew evalwati. Fl-aħħar, l-industrija tal-bijoċidi 
teħtieġ tkun inċentivata biex tiġġedded. Dan jeħtieġ proċedura simplifikata bi żminijiet ta’ 
skadenza iqsar bħala sinjal ta’ Regolamentazzjoni Aħjar.

Emenda 333
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or.en

Emenda 334
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or.nl

Ġustifikazzjoni

Aċċettazzjoni mill-Komunità tal-kategoriji ta’ prodott  li jista’ jintuża kullimkien għandha 
tkun suġġetta għall-istess restrizzjonijiet u kundizzjonijiet fil-Komunità kollha. Dan ifisser li 
m’għandhomx ikunu possibbli l-ebda eċċezzjonijiet f’reġjuni partikolari jew Stati Membri, 
sabiex ikun possibbli biss jew li jitqiegħed il-prodott fis-suq jew biex ma jsirx dan. 
Kwalunkwe eċċezzjoni meħtieġa fuq bażi ambjentali jew fir-rigward ta’ tħassib għan-nies jew 
l-annimali huma għalhekk impossibbli. 

Emenda 335
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt a 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or.en

Emenda 336
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) prodotti bijoċidali li jkun fihom sustanza 
attiva waħda jew aktar, sakemm ikun 
hemm ħtieġa għal tali prodott fl-Istati 
Membri kollha, u li m’hemmx alternattivi 
li mumhiex kimiċi;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Awtorizzazzjoni Komunitarja għal prodotti bijoċidali li li għandhom sustanzi attivi ġodda 
għandhom jingħataw biss jekk ikun hemm ħtieġa għal tali prodott fl-Istati Membri kollha, u 
jekk m’hemmx alternattivi li mumhiex kimiċi. Jekk awtorizzazzjoni Komunitarja kienet 
possibbli għal kwalunkwe sustanzi attivi ġodda, jew saħansitra għas-sustanzi attivi kollha, il-
motivazzjoni lejn prodotti ta’ riskju aktar baxx. 

Emenda 337
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) prodott bijoċidal ta' riskju baxx. imħassar

Or.en
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Emenda 338
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b a) prodotti bijoċidali li huma maħsuba li 
jintużaw minn konsumaturi f’ambjenti 
domestiċi jew minn utenti professjonali, 
skont il-kundizzjonijiet u l-istruzzjonijiet 
ta’ użu li huma simili fi ħdan l-Unjoni 
Ewropea, u li jilħqu l-kriterji msemmija 
fl-Artikolu 33 a (ġdid).

Or.en

Justification

One of the key objectives of the Union authorisation system is to ensure consistent product 
safety assessments, equal standards of consumer protection, and harmonised implementation 
of the requirements within all Member States. Biocidal products, which are used in a similar 
way across the European Union, should benefit from the Union authorisation scheme. These 
products are used in domestic or in professional settings as a pragmatic and cost effective 
means to promote and protect public health, thereby reducing the burden of infectious 
diseases within the EU. These products have simple and clear use instructions. 

Emenda 339
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

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

Or.en

Emenda 340
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

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).

Or.en

Ġustifikazzjoni

Ħafna mill-Istati Membri bħalissa m’għandhomx sistema ta’ awtorizzazzjoni tal-bijoċidi. 
Huwa għalhekk razzjonali li jiġi kkunsidrat li huwa aktar xieraq li titressaq il-proċedura ta’ 
awtorizzazzjoni direttament fil-livell tal-UE sabiex tiżgura li ċ-ċittadini kollha tal-UE huma 
ugwali fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem u l-protezzjoni ambjentali. Barra minn hekk, ħafna 
mis-sustanzi attivi eżistenti mbagħad ikunu ġew evalwati. Fl-aħħar, l-industrija tal-bijoċidi 
teħtieġ tkun inċentivata biex tiġġedded. Dan jeħtieġ proċedura simplifikata bi żminijiet ta’ 
skadenza iqsar bħala sinjal ta’ Regolamentazzjoni Aħjar. 
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Emenda 341
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

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).

Or.en

Ġustifikazzjoni

Biex tallinja mar-reġim ta’ komitoloġija għas-sistema l-ġdida ta’ atti delegati f’konformità 
mal-Artikolu 290 TFUE. 

Emenda 342
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar
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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).

Or.nl

Ġustifikazzjoni

Aċċettazzjoni mill-Komunità tal-kategoriji ta’ prodott  li jista’ jintuża kullimkien għandha 
tkun suġġetta għall-istess restrizzjonijiet u kundizzjonijiet fil-Komunità kollha. Dan ifisser li 
m’għandhomx ikunu possibbli l-ebda eċċezzjonijiet f’reġjuni partikolari jew Stati Membri, 
sabiex ikun possibbli biss jew li jitqiegħed il-prodott fis-suq jew biex ma jsirx dan. 
Kwalunkwe eċċezzjoni meħtieġa fuq bażi ambjentali jew fir-rigward ta’ tħassib għan-nies jew 
l-annimali huma għalhekk impossibbli. 

Emenda 343
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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’ tipproponi li l-
Parlament Ewropew u l-Kunsill iżidu 
kategoriji oħra ta’ prodotti bijoċidali fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom jaġixxu skont l-Artikolu 294 
tat-Trattat.

Or.fr

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tal-proċedura tal-Komunità lil kategoriji oħra ta’ prodott hija modifika 
sostanzjali għal dan ir-Regolament. Għandha tiġi bbażata fuq il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, b’kunsiderazzjoni xierqa għas-setgħat tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill. 
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Emenda 344
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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).

imħassar

Or.fr

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tal-proċedura tal-Komunità lil kategoriji oħra ta’ prodott hija modifika 
sostanzjali għal dan ir-Regolament. Għandha tiġi bbażata fuq il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, b’kunsiderazzjoni xierqa għas-setgħat tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill. 

Emenda 345
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 33 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’konformità mal-Artikolu 33 paragrafu 
1 punt b a(ġdid), prodott għandu jkun 
ikkunsidrat b’kundizzjonijiet simili ta’ 
użu jekk jiġu sodisfati l-kriterji kollha li 
ġejjin. Il-prodott bijoċidali:
(i) għandu kundizzjonijiet simili ta’ użu 
madwar l-Unjoni Ewropea, skont l-
istruzzjonijiet tal-użu;
(ii) diġà tqiegħed fis-suq f’minn tal-inqas 
[x] Stati Membri jew huwa maħsub li 
jitqiegħed fis-suq f’minn tal-inqas (x) 
Stati Membri fi żmien sentejn wara li tkun 
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ingħatat l-awtorizzazzjoni;
(iii) ma jeħtieġx tagħmir għall-protezzjoni 
personali fil-kundizzjonijiet tal-użu skont 
l-Anness VI, u meta jintuża taħt il-
kundizzjonijiet normali u previsti b’mod 
raġonevoli tagħhom tal-użu, jilħaq ir-
rekwiżiti fl-Artikolu 16(1).
Sabiex jiġi definit jew adattat in-numru 
ta’ Stati Membri msemmija f’paragrafu 
(ii), il-Kummissjoni tista’ tadotta att 
delegat f’konformità mal-Artikolu 72a.

Or.en

Justification

The criteria are based on the targeted and consistent application and use, of these type of 
products across the EU (number of Member States to be specified), as well as their positive 
contribution to human and animal safety protection. Annex VI lays down the principles for the 
evaluation of dossiers for biocidal products to ensure a harmonised high level of protection 
for humans and the environment. This involves detailed risk assessment of products during 
their use. Should a risk be identified, personal protective equipment would need to be 
specified. Absence of PPE is therefore an indication of limited risk. 

Emenda 346
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

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.

Or.. it

Ġustifikazzjoni

M’hemmx bżonn li l-Aġenzija tingħata disa’ xhur biex tipprepara u tissottometti l-opinjoni 
tagħha dwar l-awtorizzazzjoni ta’ prodott bijoċdali: dan il-qafas ta’ żmien huwa twil wisq, 
speċjalment minħabba li l-opinjoni tkun ibbażata fuq valutazzjoni li diġà teżisti mill-awtorità 
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kompetenti li tevalwa. 

Emenda 347
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 35 - paragrafu 4 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’, fuq talba ta’ Stat 
Membru, tiddeċiedi li awtorizzazzjoni 
Komunitarja ma għandhiex tapplika fit-
territorju ta’ dak l-Istat Membru għal 
prodott bijoċidali tat-tipi ta’ prodotti nri 15, 
17 jew 23 tal-Anness V sakemm it-tali 
talba tista’' tiġi ġġustifikata għal raġunijiet 
ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bnedmin, l-
annimali jew il-pjanti, il-protezzjoni tat-
teżori nazzjonali ta’ valur artistiku, storiku 
jew arkeoloġiku, jew il-protezzjoni ta’ 
proprjetà industrijali u kummerċjali.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni jekk tirristretta jew 
tipprojbixxi l-awtorizzazzjoni Komunitarja 
għal prodott bijoċidali tat-tipi ta’ 
prodotti nri 15, 17 jew 23 tal-Anness V fit-
territorju ta’ dak l-Istat Membru. Dan 
għandu jiġi ġustifikat għal raġunijiet jew

(a) tas-saħħa tal-bnedmin, b’mod 
partikolari gruppi vulnerabbli, jew
(b) l-ambjent, b’mod partikolari 
ekosistemi vulnerabbli, jew
(c) l-annimali, jew
(d) il-pjanti, jew
(e) it-teżori nazzjonali ta’ valur artistiku, 
storiku jew arkeoloġiku, jew

(f) il-protezzjoni ta’ proprjetà industrijali u 
kummerċjali.

Or. en
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Emenda 348
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 35 - paragrafu 4 - subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’, fuq talba ta’ Stat 
Membru, tiddeċiedi li ċerti kundizzjonijiet
tal-awtorizzazzjoni Komunitarja għandhom
jiġu aġġustati għaċ-ċirkostanzi lokali 
differenti f’dak l-Istat Membru skont l-
Artikolu 29.

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni jekk jiġi deċiż li l-
awtorizzazzjoni Komunitarja għandhom 
jiġu aġġustati għaċ-ċirkostanzi lokali 
differenti f’dak l-Istat Membru skont l-
Artikolu 29.

Or. en

Emenda 349
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk it-tħassib li jinħass minn Stat 
Membru fuq bażi tas-saħħa tal-bniedem 
jew tal-annimal jew l-ambjent ma jistax 
jingħeleb mill-miżuri għat-taffija tar-
riskju msemmija fit-tielet paragrafu, Stat 
Membru jista’ jirrifjuta milli jawtorizza 
prodott bijoċidali fi ħdan it-territorju jekk 
dak l-Istat Membru, minħabba ċirkostanzi 
speċifiċi rigward l-ambjent jew l-użu, 
għandhom raġunijiet b’bażi soda li 
jassumu li l-prodott bijoċidali inkwistjoni 
xorta jippreżenta risku inaċċettabbli lis-
saħħa tal-bniedem jew tal-annimal jew l-
ambjent.

Or.nl

Ġustifikazzjoni

Meta jsiru applikazzjonijiet li jużaw il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni Komunitarja, Stat 
Membru jista’ jirrifjuta l-awtorizzazzjoni jekk hemm raġunijiet b’bażi soda li jikkawżaw 
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tħassib li l-applikazzjoni ta’ prodott bijoċidali tkun se tippreżenta riskju inaċċettabbli lis-
saħħa tal-bniedem jew tal-annimal jew l-ambjent fl-Istat Membru inkwistjoni minħabba 
ċirkostanzi nazzjonali speċifiċi fl-Istat Membru, bħall-klima jew l-idromorfoloġija. Din hija 
analogi għad-dispożizzjoni fir-Regolament li jirrigwarda l-awtorizzazzjoni tas-suq għal 
prodotti li jipproteġu l-pjanti. 

Emenda 350
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 4 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Kundizzjonijiet xierqa jistgħu jiġu 
stabbiliti mil-liġi Komunitarja rigward 
konformità mar-rekwiżiti msemmija fl-
Artikolu 15 u miżuri oħra għat-taffija tar-
riskju bbażati fuq ċirkostanzi speċifiċi tal-
użu.

Or.nl

Ġustifikazzjoni

Miżuri addizzjonali biex inaqqsu r-riskji li ġejjin mill-użu ta’ bijoċodi fuq in-nies u l-ambjent 
fuq il-bażi ta’ ċirkostanzi speċifiċi fi Stat Membru. 

Emenda 351
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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 

imħassar



AM\810555MT.doc 15/90 PE439.891v02-00

MT

awtorizzazzjoni Komunitarja skont il-
punt (a) tal-Artikolu 33(1) jew 
awtorizzazzjoni nazzjonali skont il-
Kapitolu V.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu jsir superfluwu jekk l-emenda għall-Artikolu 33 tiġi adottata 

Emenda 352
Dan Jørgensen

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.

(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 nazzjonali skont il-
Kapitolu V.

Or. en

Emenda 353
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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 

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

tal-anqas 12-il xahar qabel id-data ta’ 
skadenza tal-awtorizzazjoni.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Sakemm ma jkunx hemm dejta ġdida biex tiġi evalwata, 18-il xahar mhux meħtieġ biex 
iġġedded awtorizzazzjoni ta’ prodott. 12-il xahar ikun qafas ta’ żmien aktar xieraq. 

Emenda 354
Mario Pirillo

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.

Or.. it

Ġustifikazzjoni

12-il xahar ikun tul ta’ żmien aktar xieraq għat-tiġdid ta’ awtorizzazzjoni. 

Emenda 355
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-għarfien jew it-tagħrif ġdid dwar l-
effetti tas-sustanza attiva jew tal-prodott 
bijoċidali fuq il-bnedmin jew l-ambjent;

a) l-għarfien jew it-tagħrif ġdid dwar l-
effetti tas-sustanza attiva jew tal-prodott 
bijoċidali fuq il-bnedmin jew l-ambjent, 
b’mod speċjali dawk li jirrigwardaw 
gruppi vulnerabbli;
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Or.en

Emenda 356
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 39 - paragrafu 1 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 16 
ma ġewx issodisfati;

(a) ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 16 
ma ġewx issodisfati jew skont l-istandards 
Komunitarji għall-protezzjoni tas-saħħa 
tal-bniedem u l-ambjent, partikolarment 
stabbiliti f’konformità mad-Direttiva 
2008/56/KE, id-Direttiva 2006/118/KE, id-
Direttiva 2000/60/KE, id-Direttivi 
98/83/KE u 96/61/KE;

Or. en

Emenda 357
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1 – punt d a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) hemm indikazzjonijiet li l-objettivi 
tal-Artikolu 4(1)(a)(iv) u (b)(i) u l-
Artikolu 7(2) u (3) tad-Direttiva 
2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li 
tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-
ilma jistgħu ma jiġux sodisfati.

Or.nl

Ġustifikazzjoni

Bħall-Emenda 39 tar-rapporteur. Flimkien mar-reviżjoni tal-inklużjoni ta’ sustanza attiva 
f’Anness I, indikazzjoni (minn miżuri prattiċi) li l-għanijiet tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-
Ilma huma f’periklu għandhom ikunu wkoll bażi għall-ikkanċellar jew l-emendar tal-
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awtorizzazzjoni ta’ prodott bijoċidali. 

Emenda 358
Cristian Silviu Buşoi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a) Emenda għal awtorizzazzjoni eżistenti 
għandha taqa’ taħt waħda mill-kategoriji 
ta’ tibdil li ġejjin
a) ‘Tibdil amministrattiv’
b) ‘Tibdil żgħir’
c) ‘Tibdil kbir’
kif  definit fl-Artikolu 3 (u a)ġdid, (u 
b)ġdid u (u c)ġdid.

Or.en

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 359
Julie Girling

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Emenda għal awtorizzazzjoni eżistenti 
għandha taqa’ taħt waħda mill-kategoriji 
ta’ tibdil li ġejjin;
a) ‘Tibdil amministrattiv’
b) ‘Tibdil żgħir’
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c) ‘Tibdil kbir’
kif  definit fl-Artikolu 3 (a)ġdid, (b)ġdid u 
(c)ġdid.

Or.en

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 360
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri ta' implimentazzjoni Proċeduri dettaljati dwar il-
kanċellazzjoni u l-emendi

Or.en

Ġustifikazzjoni

Biex tallinja mar-reġim ta’ komitoloġija għas-sistema l-ġdida ta’ atti delegati f’konformità 
mal-Artikolu 290 TFUE. 

Emenda 361
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw il-kriterji 
u l-proċeduri relatati ma’ tħassir ta’ 
awtorizzazzjoni jew emendi tat-termini u l-
kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni taħt l-

Sabiex tiżgura l-funzjonament bla xkiel 
tal-proċeduri tal-kanċellazzjoni u li 
jemendaw, il-Kummissjoni għandha 
tadotta aktar miżuri dettaljati li 
jispeċifikaw il-kriterji u l-proċeduri relatati 
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Artikoli 39 sa 41, inkluż mekkaniżmu ta’ 
riżoluzzjoni ta’ nuqqas ta’ qbil.

ma’ tħassir ta’ awtorizzazzjoni jew emendi 
tat-termini u l-kundizzjonijiet ta’ 
awtorizzazzjoni taħt l-Artikoli 39 sa 41, 
inkluż mekkaniżmu ta’ riżoluzzjoni ta’ 
nuqqas ta’ qbil permezz ta’ atti delegati 
f’konformità mal-Artikolu 71a u suġġetti 
għall-kundizzjonijiet tal-Artikoli 71b u 
71c.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Biex tallinja mar-reġim ta’ komitoloġija għas-sistema l-ġdida ta’ atti delegati f’konformità 
mal-Artikolu 290 TFUE. 

Emenda 362
Julie Girling

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kriterji u l-proċeduri msemmija 
f’paragrafu 1 ta’ dan l-Artikoli għandhom 
ikunu bbażati, iżda mhux limitati għall-
prinċipji li ġejjin:
(a) proċedura sempliċi ta’ notifika
għandha tiġi applikata għal tibdil 
amministrattiv lill-awtorizzazzjoni;
(b) perjodu mnaqqas ta’ evlawazzjoni 
għandu jiġi stabbilit għal tibdiliet żgħar 
lill-awtorizzazzjoni;
(c) fil-każ ta’ tibdiliet kbar il-perjodu ta’ 
evalwazzjoni għandu jkun proporzjonat 
meta mqabbel mal-bidla proposta.

Or.en

Ġustifikazzjoni

It-test leġiżlattiv għandu jiddeskrivi b’mod ċar il-prinċipji ewlenin li għandhom jiġu applikati 
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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 li tipi 
differenti ta’ proċeduri ta’ emendi għandhom japplikaw skont il-livell u s-sinifikazzjoni tat-
tibdiliet previsti (amministrattivi, żgħar jew kbar) lill-prodott bijoċidali (meta mqabbla mal-
awtorizzazzjoni oriġinali).

Emenda 363
Cristian Silviu Buşoi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-kriterji u l-proċeduri msemmija 
f’paragrafu 1 ta’ dan l-Artikoli għandhom 
ikunu bbażati, iżda mhux limitati għall-
prinċipji li ġejjin:
(a) proċedura sempliċi ta’ notifika
għandha tiġi applikata għal tibdil 
amministrattiv lill-awtorizzazzjoni;
(b) perjodu mnaqqas ta’ evlawazzjoni 
għandu jiġi stabbilit għal tibdiliet żgħar 
lill-awtorizzazzjoni;
(c) fil-każ ta’ tibdiliet kbar il-perjodu ta’ 
evalwazzjoni għandu jkun proporzjonat 
meta mqabbel mal-bidla proposta.

Or.en

Ġustifikazzjoni

It-test leġiżlattiv għandu jiddeskrivi b’mod ċar il-prinċipji ewlenin li għandhom jiġu applikati 
meta jiġu emendati l-awtorizzazzjonijiet. B’mod partikolari, huwa meħtieġ li jiġi speċifikat li 
tipi differenti ta’ proċeduri ta’ emendi għandhom japplikaw skont il-livell u s-sinifikazzjoni 
tat-tibdiliet previsti (amministrattivi, żgħar jew kbar) lill-prodott bijoċidali (meta mqabbla 
mal-awtorizzazzjoni oriġinali). Il-proċedura sempliċi ta’ evalwazzjoni tippermetti li jsiru 
tibdiliet żgħar mingħajr ma jkunu jeħtieġu proċedura amministrattiva tqila u li tieħu l-ħin 
mill-Awtorità Kompetenti. 

Emenda 364
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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).

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

Biex tallinja mar-reġim ta’ komitoloġija għas-sistema l-ġdida ta’ atti delegati f’konformità 
mal-Artikolu 290 TFUE. 

Emenda 365
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Awtorità kompetenti ta’ Stat Membru 
(minn hawn ‘il quddiem imsemmi ‘l-Istat 
Membru tal-introduzzjoni’) tista’ tagħti 
permess għall-kummerċ parallel għal 
prodott bijoċidali li jkun awtorizzat fi Stat 
Membru ieħor (minn hawn ‘il quddiem 
imsemmi ‘l-Istat Membri tal-oriġini’) biex 
jitqiegħed fis-suq u jintuża fl-Istat Membru 
tal-inroduzzjoni jekk tiddetermina li l-
prodott bijoċidali huwa sostanzjalment
identiku fil-kompożizzjoni għal prodott 
bijoċidali li diġà huwa awtorizzat f’dak l-
Istat Membru (minn hawn ‘il quddiem 
imsemmi ‘il-prodott ta’ referenza’).

1. Awtorità kompetenti ta’ Stat Membru 
(minn hawn ‘il quddiem imsemmi ‘l-Istat 
Membru tal-introduzzjoni’) tista’ tagħti 
permess għall-kummerċ parallel għal 
prodott bijoċidali li jkun awtorizzat fi Stat 
Membru ieħor (minn hawn ‘il quddiem 
imsemmi ‘l-Istat Membri tal-oriġini’) biex 
jitqiegħed fis-suq u jintuża fl-Istat Membru 
tal-inroduzzjoni jekk tiddetermina li l-
prodott bijoċidali huwa identiku fil-
kompożizzjoni għal prodott bijoċidali li 
diġà huwa awtorizzat f’dak l-Istat Membru 
(minn hawn ‘il quddiem imsemmi ‘il-
prodott ta’ referenza’).

Or.en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinstab bilanċ xieraq bejn kummerċ ħieles ta’ oġġetti u suq sikur, dan l-Artikolu dwar 
negozju parallel għandu jkun limitat għal prodotti identiċi bbażati fuq l-istess speċifikazzjoni 
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u kontenut ta’ sustanzi attivi u koformulanti. 

Emenda 366
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinstab bilanċ xieraq bejn kummerċ ħieles ta’ oġġetti u suq sikur, dan l-Artikolu dwar 
negozju parallel għandu jkun limitat għal prodotti identiċi bbażati fuq l-istess speċifikazzjoni 
u kontenut ta’ sustanzi attivi u koformulanti. 

Emenda 367
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Permess għall-kummerċ parallel għandu 
jingħata fi żmien xahrejn mis-sottomissjoni 
ta’ applikazzjoni. L-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru tal-introduzzjoni tista’ 
titlob lill-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tal-oriġini tagħrif addizzjonali 
meħtieġ biex tiddetermina jekk il-prodott 
huwiex sostanzjalment identiku għall-
prodott ta’ referenza. L-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini 
għandha tipprovdi t-tagħrif mitlub fi żmien 
xahar minn meta tkun irċeviet it-talba.

2. Permess għall-kummerċ parallel għandu 
jingħata fi żmien xahrejn mis-sottomissjoni 
ta’ applikazzjoni. L-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru tal-introduzzjoni tista’ 
titlob lill-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tal-oriġini tagħrif addizzjonali 
meħtieġ biex tiddetermina jekk il-prodott 
huwiex identiku għall-prodott ta’ referenza. 
L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
tal-oriġini għandha tipprovdi t-tagħrif 
mitlub fi żmien xahar minn meta tkun 
irċeviet it-talba.
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Or.en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinstab bilanċ xieraq bejn kummerċ ħieles ta’ oġġetti u suq sikur, dan l-Artikolu dwar 
negozju parallel għandu jkun limitat għal prodotti identiċi bbażati fuq l-istess speċifikazzjoni
u kontenut ta’ sustanzi attivi u koformulanti. 

Emenda 368
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 3 – parti introduttorja 

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 li ġejjin huma 
sodisfati:

Or.en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinstab bilanċ xieraq bejn kummerċ ħieles ta’ oġġetti u suq sikur, dan l-Artikolu dwar 
negozju parallel għandu jkun limitat għal prodotti identiċi bbażati fuq l-istess speċifikazzjoni 
u kontenut ta’ sustanzi attivi u koformulanti. 

Emenda 369
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 3 – parti introduttorja 

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 sostanzjalment identiku għall-prodott 
ta’ referenza jekk jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Or.en
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Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet jeħtieġ li jkunu kumulattivi. 

Emenda 370
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 3 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 manifatturat mill-istess kumpanija 
jew minn intrapriża assoċjata jew taħt 
liċenzja skont l-istess proċess ta’ 
manifattura;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinstab bilanċ xieraq bejn kummerċ ħieles ta’ oġġetti u suq sikur, dan l-Artikolu dwar 
negozju parallel għandu jkun limitat għal prodotti identiċi bbażati fuq l-istess speċifikazzjoni 
u kontenut ta’ sustanzi attivi u koformulanti. 

Emenda 371
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 3 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 identiku f’dak li għandu x’jaqsam 
mal-ispeċifikazzjoni u l-kontenut tas-
sustanzi attivi u fit-tip ta’ formulazzjoni;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinstab bilanċ xieraq bejn kummerċ ħieles ta’ oġġetti u suq sikur, dan l-Artikolu dwar 
negozju parallel għandu jkun limitat għal prodotti identiċi bbażati fuq l-istess speċifikazzjoni 
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u kontenut ta’ sustanzi attivi u koformulanti. 

Emenda 372
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 3 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or.en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex biżżejjed li l-prodott huwa l-istess jew simili fir-rigward tas-sustanzi li mhumiex 
attivi. Dan jeħtieġ ikun ukoll il-każ għas-sustanzi attivi. 

Emenda 373
Tiziano Motti

Proposal  for a regulation
Artikolu 44 – paragrafu 3 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 
f'termini ta' impatt negattiv potenzjali, sew 
jekk ikun immedjat u sew jew wara ċertu 
żmien, fuq is-sikurezza tal-prodott f'dak li 
għandu x'jaqsam mas-saħħa tal-bniedem, 
b’mod speċjali tat-tfal, is-saħħa tal-
annimali jew l-ambjent.

Or.. it

Ġustifikazzjoni

Ikun xieraq li jiġi enfasizzat il-fatt li t-tfal huma aktar vulnerabbli għal prodotti perikolużi 
mill-adulti, li dwarhom il-proposta għal regolament qed tibbaża kriterji ta’ tolleranza. It-tfal 
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spiss jinstabu – mingħajr ma jkunu jafu huma stess – f’postijiet li ġew sprejjati bi prodotti 
bijoċidali u pestiċidi, u wrew reazzjonijiet – immedjatament jew fuq medda ta’ żmien itwal –
li huma direttament jew inidirettament attribwiti għas-sustanzi perikolużi. 

Emenda 374
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 3 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 preżenti u d-
daqs tal-ippakkjar, il-materjal jew il-
forma 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.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinstab bilanċ xieraq bejn kummerċ ħieles ta’ oġġetti u suq sikur, dan l-Artikolu dwar 
negozju parallel għandu jkun limitat għal prodotti identiċi bbażati fuq l-istess speċifikazzjoni 
u kontenut ta’ sustanzi attivi u koformulanti. 

Emenda 375
Mario Pirillo

Proposal  for a regulation
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;

Or. it
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Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni għal liċenzja tan-negozju parallela għandha tinkludi wkoll informazzjoni li 
tirrigwarda l-ittra tal-aċċess, kif indikat fl-Artikolu 50. 

Emenda 376
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 45 - paragrafu 1 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) B'deroga mill-Artikoli 15 u 16, awtorità 
kompetenti tista’ tawtorizza għal perjodu 
mhux itwal minn disa' xhur, it-tqegħid fis-
suq ta' prodott bijoċidali li ma jkunx 
konformi mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament għal użu limitat u kkontrollat 
jekk

(1) B'deroga mill-Artikoli 15 u 16, awtorità 
kompetenti tista’ tawtorizza għal perjodu 
mhux itwal minn erba’ xhur, it-tqegħid fis-
suq ta' prodott bijoċidali li ma jkunx 
konformi mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament għal użu limitat u kkontrollat 
jekk jiġu ssodisfati dawn il-kundizzjonijiet 
kollha:

it-tali miżura tkun meħtieġa minħabba 
periklu għas-saħħa pubblika jew l-ambjent 
li ma jkunux jistgħu jitrażżnu b'mezzi oħra

(a) tali miżura tkun meħtieġa minħabba 
periklu għas-saħħa pubblika jew l-ambjent 
li ma jkunux jistgħu jitrażżnu b’mezzi oħra 
u
(b) is-sustanzi attivi kkonċernati huma 
approvati għall-inklużjoni f’Anness I jew 
evalwati skont l-Artikolu 4 ta’ dan ir-
Regolament u dossier sħiħ huwa provdut
(c) jekk is-sustanzi attivi li huma rilevanti 
huma klassifikati bħala sustanzi b’limitu 
massimu jew kandidati għas-sostituzzjoni, 
pjan mandatorju ta’ sostituzzjoni huwa 
stabbilit u implimentat mill-applikant jew 
mill-awtorità kompetenti sabiex 
jissostittwixxi s-sustanzi rilevanti b’kimiċi 
li mhumiex perikolużi jew alternattivi li 
mhumiex kimiċi fi żmien sentejn wara l-
approvazzjoni u 
(d) l-applikazzjoni tal-prodott hija ristretta 
għal utenti professjonali li huma 
ċertifikati skont ir-rekwiżiti għall-
immaniġġar integrat tal-insetti jew 
annimali li jgħamlu l-ħsara u l-użu huwa 
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mmonitorjat b’mod xieraq .

Or. en

Emenda 377
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'deroga mill-Artikoli 15 u 16, awtorità 
kompetenti tista’ tawtorizza għal perjodu 
mhux itwal minn disa' xhur, it-tqegħid fis-
suq ta' prodott bijoċidali li ma jkunx 
konformi mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament għal użu limitat u kkontrollat 
jekk it-tali miżura tkun meħtieġa minħabba 
periklu għas-saħħa pubblika jew l-ambjent 
li ma jkunux jistgħu jitrażżnu b'mezzi oħra.

1. B'deroga mill-Artikoli 15 u 16, awtorità 
kompetenti tista’ tawtorizza għal perjodu 
mhux itwal minn disa' xhur, it-tqegħid fis-
suq ta' prodott bijoċidali li ma jkunx 
konformi mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament għal użu limitat u kkontrollat 
jekk it-tali miżura tkun meħtieġa minħabba 
periklu għas-saħħa pubblika jew l-ambjent 
li ma jkunux jistgħu jitrażżnu b'mezzi oħra 
li jippreżentaw riskju iżgħar.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Ir-riskju imponut minn sustanza attiva li hija awtorizzata taħt “Deroga mir-rekwiżiti” jeħtieġ 
li tiġi kkontrollata kemm jista’ jkun. 

Emenda 378
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 45 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) B'deroga mill-punt (a) l-Artikolu 16(1) 
u sakemm sustanza attiva tkun elenkata 
fl-Anness , l-awtoritajiet kompetenti u l-
Kummissjoni jistgħu jawtorizzaw, għal 
perjodu li ma jqabiżx it-tliet snin, it-
tqegħid fis-suq ta' prodott bijoċidali li 

imħassar
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jkun fih sustanza attiva ġdida li ma tkunx 
elenkata fl-Anness I.
It-tali awtorizzazzjoni tista' tinħareġ biss 
jekk, wara li d-dossiers ikunu ġew 
evalwati skont l-Artikolu 8, l-awtorità 
kompetenti tkun issottomettiet 
rakkomandazzjoni għall-inklużjoni tas-
sustanza attiva l-ġdida fl-Anness I u l-
awtorità kompetenti li tkun irċeviet l-
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni 
provviżorja jew f'każ ta' awtorizzazzjoni 
Komunitarja, l-Aġenzija, tqis li l-prodott 
bijoċidali jista' jkun mistenni li jkun 
konformi mal-punti (c) u (d) tal-
Artikoli 16(1).
L-awtoritajiet kompetenti jew il-
Kummissjoni għandhom idaħħlu t-tagħrif 
dwar l-awtorizzazzjoni fir-Reġistru 
Komunitarju tal-Prodotti Bijoċidali.
Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li ma 
tinkludix sustanza attiva fl-Anness I, l-
awtorità kompetenti li tkun tat 
awtorizzazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu jew il-Kummissjoni 
għandha tħassar dik l-awtorizzazzjoni.
Fejn id-deċiżjoni dwar l-inklużjoni ta' 
sustanza attiva fl-Anness I tkun għadha 
ma ġietx adottata mill-Kummissjoni meta 
jiskadi l-perjodu ta' tliet snin, l-awtorità 
kompetenti li tkun tat awtorizzazzjoni 
provviżorja, jew il-
Kummissjoni, tista' testendi l-
awtorizzazzjoni provviżorja għal perjodu 
mhux itwal minn sena sakemm ikun 
hemm raġunijiet tajba biex temmen li s-
sustanza attiva se tissodisfa r-rekwiżiti tal-
Artikolu 4. L-awtoritajiet kompetenti li 
estendew l-awtorizzazzjoni provviżorja 
għandhom jgħarrfu lill-awtoritajiet 
kompetenti l-oħra u, fejn xieraq, lill-
Kummissjoni dwar tali azzjoni.

Or. en
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Emenda 379
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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 r-riċerka u l-iżvilupp orjentati lejn 
il-prodott 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.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit għal awtorizzazzjoni nazzjonali jikkostitwixxi ostakolu sinifikanti għall-
innovazzjoni, peress li jimplika perjodu twil ħafna ta’ stennija qabel ikun jista’ jsir it-test. 
Minflok huwa propost li, filwaqt li tinżamm il-ħtieġa għal evalwazzjoni minn qabel mill-
awtorità kompetenti, jiġi stabbilit perjodu ta’ 30 jum biex din tevalwa jekk it-test/l-esperiment 
propost iqajjimx xi tħassib, u biex tagħti l-opinjoni tagħha. Finalment, meta test isir fi Stat 
Membru wieħed, notifika lill-Kummissjoni u lill-Awtoritajiet Kompetenti l-oħra ma taqdi l-
ebda għan partikolari u ma tipprovdi l-ebda benefiċċju. 

Emenda 380
Tiziano Motti

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 
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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, 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 immedjati jew fuq perjodu ta’ 
żmien twil fuq is-saħħa tal-bniedem, 
b’referenza partikolari għat-tfal, tal-
annimali jew dwar l-impatt fuq l-ambjent. 
Il-persuni konċernati għandhom, jekk 
jintalbu, iqiegħdu dan it-tagħrif għad-
dispożizzjoni tal-awtoritajiet kompetenti.

Or. it

Ġustifikazzjoni.

Jidher li huwa xieraq li jiġi enfasizzat il-fatt li t-tfal huma iktar vulnerabbli għal prodotti ta’ 
ħsara mill-adulti, li fuqhom il-proposta għal regolament qed tibbaża l-kriterji ta’ tolleranza. 
Ħafna drabi t-tfal ikunu – bla ma jkunu jafu huma stess – f’postijiet li jkunu ġew sprejjati bi 
prodotti bijoċidali u pestiċidi, u jkollhom reazzjonijiet – immedjati jew wara xi żmien – li 
huma direttament jew indirettament attribwiti lis-sustanzi ta’ ħsara. 

Emenda 381
Julie Girling

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-

F’każ ta’ riċerka u żvilupp xjentifiċi, 
inklużi riċerka u żvilupp orjentati lejn il-
prodott u r-riċerka, il-persuna li għandha l-
ħsieb twettaq l-esperiment jew it-test 
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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.

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. 

Or.en

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 
ostakolu 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 382
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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 

F’każ ta’ riċerka u żvilupp xjentifiċi li 
jinvolvu riċerka u żvilupp imwettqa fuq 
prodotti u proċessi, 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 
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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.

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.

Or.fr

Ġustifikazzjoni

Skont il-proposta tal-Kummissjoni, test fuq prodott bijoċidali mhux awtorizzat għall-finijiet 
tar-riċerka u l-iżvilupp li jinvolvi r-rilaxx tal-prodott fl-ambjent ikun jeħtieġ awtorizzazzjoni 
nazzjonali minn qabel. Il-ħin meħtieġ biex tinkiseb din jista’ jostakola l-innovazzjoni. Minflok, 
huwa propost li jiġi stabbilit perjodu ta’ ħmistax-il jum biex l-awtorità tkun tista’ tevalwa jekk 
it-test propost joħloqx xi tħassib u biex tagħti l-opinjoni tagħha. 

Emenda 383
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

Or.en

Justification

In the Commission’s proposal, in order to proceed with an experiment or test for the purposes 
of research and development, an unauthorised biocidal product which may involve release of 
the product into to the environment requires a national authorisation before the 
test/experiment can be done. This clearly constitutes a significant barrier to innovation, as it 
implies a very long waiting period before the test can be carried out. It is proposed instead, 
whilst maintaining the need for a prior evaluation by the competent authority, that a 15-day 
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period is set to for it to assess if the proposed test/experiment raises any concerns, and to 
issue its opinion. 

Emenda 384
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

Or.en

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 
ostakolu 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 385
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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-

imħassar
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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.

Or.fr

Emenda 386
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Prodott bijoċidali mhux awtorizzat jew 
sustanza attiva għall-użu esklussiv fi 
prodott bijoċidali, ma jistgħux jitqiegħdu 
fis-suq għall-finijiet ta' kwalunkwe 
esperiment jew test li jista' jinvolvi, jew 
jirriżulta fir-rilaxx tal-prodott bijoċidali fl-
ambjent għajr jekk l-awtorità kompetenti 
ma tkunx ivvalutat id-dejta sottomessa 
mill-persuna interessata li tqiegħed it-tali 
prodott fis-suq u li ħarġet awtorizzazzjoni 
nazzjonali għal dan il-għan li tillimita l-
kwantitajiet li għandhom jiġu użati u ż-
żoni li għandhom jiġu ttrattati u li jistgħu
jimponu aktar kundizzjonijiet. L-awtorità 
kompetenti għandha minnufih tgħarraf 
lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet 
kompetenti l-oħra dwar l-awtorizzazzjoni 
nazzjonali li tkun inħarġet.

2. Prodott bijoċidali mhux awtorizzat jew 
sustanza attiva għall-użu esklussiv fi 
prodott bijoċidali, ma jistgħux jitqiegħdu 
fis-suq għall-finijiet ta’ kwalunkwe 
esperiment jew test li jista’ jinvolvi, jew 
jirriżulta fir-rilaxx tal-prodott bijoċidali fl-
ambjent għajr jekk l-awtorità kompetenti 
ma tkunx ivvalutat id-dejta sottomessa 
mill-persuna interessata li tqiegħed it-tali 
prodott fis-suq u tat opinjoni favorevoli
għal dan il-għan li jista’ jimponi iktar 
kundizzjonijiet. Fl-assenza ta’ opinjoni 
mill-awtorità kompetenti mogħtija fi żmien 
30 jum wara n-notifikazzjoni tal-
informazzjoni meħtieġa skont il-
paragrafu 1, il-prodott bijoċidali jew is-
sustanza attiva għandha titqiegħed fis-suq 
għall-finijiet tal-esperiment jew it-test 
innotifikat.

Or.fr

Ġustifikazzjoni

Skont il-proposta tal-Kummissjoni, test fuq prodott bijoċidali mhux awtorizzat għall-finijiet 
tar-riċerka u l-iżvilupp li jinvolvi r-rilaxx tal-prodott fl-ambjent ikun jeħtieġ awtorizzazzjoni 
nazzjonali minn qabel. Il-ħin meħtieġ biex tinkiseb din jista’ jostakola l-innovazzjoni. Minflok, 
huwa propost li jiġi stabbilit perjodu ta’ ħmistax-il jum biex l-awtorità tkun tista’ tevalwa jekk 
it-test propost joħloqx xi tħassib u biex din tagħti l-opinjoni tagħha.
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Emenda 387
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Prodott bijoċidali mhux awtorizzat jew 
sustanza attiva għall-użu esklussiv fi 
prodott bijoċidali, ma jistgħux jitqiegħdu 
fis-suq għall-finijiet ta' kwalunkwe 
esperiment jew test li jista' jinvolvi, jew 
jirriżulta fir-rilaxx tal-prodott bijoċidali fl-
ambjent għajr jekk l-awtorità kompetenti 
ma tkunx ivvalutat id-dejta sottomessa 
mill-persuna interessata li tqiegħed it-tali 
prodott fis-suq u li ħarġet awtorizzazzjoni 
nazzjonali għal dan il-għan li tillimita l-
kwantitajiet li għandhom jiġu użati u ż-
żoni li għandhom jiġu ttrattati u li jistgħu
jimponu aktar kundizzjonijiet. L-awtorità 
kompetenti għandha minnufih tgħarraf 
lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet 
kompetenti l-oħra dwar l-awtorizzazzjoni 
nazzjonali li tkun inħarġet.

(2) Prodott bijoċidali mhux awtorizzat jew 
sustanza attiva għall-użu esklussiv fi 
prodott bijoċidali, ma jistgħux jitqiegħdu 
fis-suq għall-finijiet ta' kwalunkwe 
esperiment jew test li jista' jinvolvi, jew 
jirriżulta fir-rilaxx tal-prodott bijoċidali fl-
ambjent għajr jekk l-awtorità kompetenti 
ma tkunx ivvalutat id-dejta sottomessa 
mill-persuna interessata li tqiegħed it-tali 
prodott fis-suq u li ħarġet opinjoni 
pożittiva għal dan il-għan li tista’ timponi 
aktar kundizzjonijiet. Fl-assenza ta’ 
opinjoni mill-awtorità kompetenti 
mogħtija fi żmien 30 jum wara n-
notifikazzjoni tal-informazzjoni meħtieġa 
skont il-paragrafu 1, il-prodott bijoċidali 
jew is-sustanza attiva tista’ titqiegħed fis-
suq għall-finijiet tal-esperiment jew it-test 
innotifikat.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit għal awtorizzazzjoni nazzjonali jikkostitwixxi ostakolu sinifikanti għall-
innovazzjoni, peress li jimplika perjodu twil ħafna ta’ stennija qabel ikun jista’ jsir it-test. 
Minflok huwa propost li, filwaqt li tinżamm il-ħtieġa għal evalwazzjoni minn qabel mill-
awtorità kompetenti, jiġi stabbilit perjodu ta’ 30 jum biex din tevalwa jekk jekk it-test/l-
esperiment propost iqajjimx xi tħassib, u biex din tagħti l-opinjoni tagħha. Finalment, meta 
test isir fi Stat Membru wieħed, notifika lill-Kummissjoni u lill-Awtoritajiet Kompetenti l-oħra 
ma taqdi l-ebda għan partikolari u ma tipprovdi l-ebda benefiċċju.

Emenda 388
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 



PE439.891v02-00 38/90 AM\810555MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Prodott bijoċidali mhux awtorizzat jew 
sustanza attiva għall-użu esklussiv fi 
prodott bijoċidali, ma jistgħux jitqiegħdu 
fis-suq għall-finijiet ta' kwalunkwe 
esperiment jew test li jista' jinvolvi, jew 
jirriżulta fir-rilaxx tal-prodott bijoċidali fl-
ambjent għajr jekk l-awtorità kompetenti 
ma tkunx ivvalutat id-dejta sottomessa 
mill-persuna interessata li tqiegħed it-tali 
prodott fis-suq u li ħarġet awtorizzazzjoni 
nazzjonali għal dan il-għan li tillimita l-
kwantitajiet li għandhom jiġu użati u ż-
żoni li għandhom jiġu ttrattati u li jistgħu 
jimponu aktar kundizzjonijiet. L-awtorità 
kompetenti għandha minnufih tgħarraf 
lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet 
kompetenti l-oħra dwar l-awtorizzazzjoni 
nazzjonali li tkun inħarġet.

2. Prodott bijoċidali mhux awtorizzat jew 
sustanza attiva għall-użu esklussiv fi 
prodott bijoċidali, ma jistgħux jitqiegħdu 
fis-suq għall-finijiet ta' kwalunkwe 
esperiment jew test li jista' jinvolvi, jew 
jirriżulta fir-rilaxx tal-prodott bijoċidali fl-
ambjent għajr jekk l-awtorità kompetenti 
ma tkunx ivvalutat id-dejta sottomessa 
mill-persuna interessata li tqiegħed it-tali 
prodott fis-suq u li ħarġet opinjoni 
pożittiva għal dan il-għan li tista’ timponi 
aktar kundizzjonijiet. Fl-assenza ta’ 
opinjoni mill-awtorità kompetenti 
mogħtija fi żmien 30 jum wara n-
notifikazzjoni tal-informazzjoni meħtieġa 
skont il-paragrafu 1, il-prodott bijoċidali 
jew is-sustanza attiva għandha titqiegħed 
fis-suq għall-finijiet tal-esperiment jew it-
test innotifikat.

Or.en

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 
ostakolu 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 389
Julie Girling

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-

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

prodott bijoċidali, l-applikant għandu 
jinnotifika lill-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-data 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 jiġi mitlub, jagħmel din l-
informazzjoni disponibbli għall-awtorità 
kompetenti.

Or.en

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 390
Tiziano Motti

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk l-esperimenti jew it-testijiet proposti 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 jista' jkollhom 
effetti perikolużi fuq is-saħħa tal-bniedem 
jew tal-annimali jew kwalunkwe effett 
negattiv inaċċettabbli fuq l-ambjent, l-Istat 
Membru konċernat jista' jew jipprojbihom
jew jippermettihom soġġetti għall-
kundizzjonijiet li huwa jqis li huma 
meħtieġa sabiex jevita dawk il-
konsegwenzi. L-awtorità kompetenti 
għandha minnufih tgħarraf lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti 
l-oħra dwar it-tali miżuri.

Jekk l-esperimenti jew it-testijiet proposti 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 jista’
jkollhom effetti perikolużi, sew jekk 
immedjati u sew jekk wara ċertu żmien, 
fuq is-saħħa tal-bniedem, partikolarment 
tat-tfal, jew tal-annimali jew kwalunkwe 
effett negattiv inaċċettabbli fuq l-ambjent, 
il-bniedem jew l-annimali, l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru konċernat 
tista’ jew tipprojbixxihom jew 
tippermettihom soġġetti għall-
kundizzjonijiet li huwa jqis li huma 
meħtieġa sabiex jevita dawk il-
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konsegwenzi. L-awtorità kompetenti 
għandha minnufih tgħarraf lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti 
l-oħra dwar it-tali miżuri.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jidher li huwa xieraq li jiġi enfasizzat il-fatt li t-tfal huma iktar vulnerabbli għal prodotti ta’ 
ħsara mill-adulti, li fuqhom il-proposta għal regolament qed tibbaża l-kriterji ta’ tolleranza. 
Ħafna drabi t-tfal ikunu – bla ma jkunu jafu huma stess – f’postijiet li jkunu ġew sprejjati bi 
prodotti bijoċidali u pestiċidi, u jkollhom reazzjonijiet – immedjati jew wara xi żmien – li 
huma direttament jew indirettament attribwiti lis-sustanzi ta’ ħsara. 

Emenda 391
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
biex tispeċifika t-total tal-kwantitajiet 
massimi applikabbli tas-sustanzi attivi jew 
il-prodotti bijoċidali li jistgħu jiġu rilaxxati 
waqt l-esperimenti u d-dejta minima li 
għandha tiġi sottomessa skont il-
paragrafu 2.

4. Biex jiġu nkoraġġuti r-riċerka u l-
iżvilupp f’sustanzi attivi u prodotti 
bijoċidali, il-Kummissjoni għandha tadotta, 
permezz ta’ atti delegati f’konformità mal-
Artikolu 71 a u suġġetti għall-
kondizzjonijiet tal-Artikoli 71 b u 71 c,
miżuri biex tispeċifika t-total tal-
kwantitajiet massimi applikabbli tas-
sustanzi attivi jew il-prodotti bijoċidali li 
jistgħu jiġu rilaxxati waqt l-esperimenti u 
d-dejta minima li għandha tiġi sottomessa 
skont il-paragrafu 2.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi allinjat ir-reġim tal-komitoloġija mas-sistema l-ġdida ta’ atti delegati f’konformità 
mal-Artikolu 290 tat-TFUE. 
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Emenda 392
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi allinjat ir-reġim tal-komitoloġija mas-sistema l-ġdida ta’ atti delegati f’konformità 
mal-Artikolu 290 tat-TFUE.

Emenda 393
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Oġġetti jew materjali ttrattati li 
jinkorporaw prodott bijoċidali wieħed jew 
aktar ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq 
sakemm il-prodotti bijoċidali użati għat-
trattament tal-materjali jew l-oġġetti ma 
jkunux awtorizzati għal dan l-użu fil-
Komunità jew tal-anqas fi Stat Membru 
wieħed.

1. Oġġetti jew materjali ttrattati li 
jinkorporaw sustanza attiva waħda jew 
aktar ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq 
sakemm is-sustanza(i) attiva(i) użata(i) 
għat-trattament tal-materjali jew l-oġġetti 
ma jkunux elenkati fl-Anness I (il-lista 
pożittiva għas-sustanzi attivi) u ma jkunux 
minn sors appoġjat mill-applikant 
imsemmi flimkien mal-inklużjoni fl-
Anness I għal dik is-sustanza attiva, 
awtorizzati għal dan l-użu fil-Komunità
jew tal-anqas fi Stat Membru wieħed.

Or.en
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Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġi żgurat li s-sustanzi attvi biss li huma fil-lista pożittiva fl-Anness I 
jintużaw f’oġġetti u materjali trattati. Ħafna oġġetti ma jiġux immanifatturati fl-UE u 
għalhekk il-komponenti li mhumiex attivi tal-prodott bijoċidali ma jkunux ġew awtorizzati fl-
UE. Peress li l-komponenti mhux attivi ma jkunux intenzjonati li jiġu rilaxxati taħt 
kondizzjonijiet prevedibbli normali u raġonevoli ta’ użu, m’hemm l-ebda raġuni li tgħid li l-
approvazzjoni tal-prodott bijoċidali sħiħ ifformulat għandha ssir rekwiżit legali għal oġġetti 
trattati li jidħlu fl-UE. 

Emenda 394
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Oġġetti jew materjali ttrattati li 
jinkorporaw prodott bijoċidali wieħed jew 
aktar ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq 
sakemm il-prodotti bijoċidali użati għat-
trattament tal-materjali jew l-oġġetti ma 
jkunux awtorizzati għal dan l-użu fil-
Komunità jew tal-anqas fi Stat Membru 
wieħed.

1. . Oġġetti jew materjali ttrattati li 
jinkorporaw prodott bijoċidali wieħed jew 
aktar ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq 
sakemm il-prodotti bijoċidali użati għat-
trattament tal-materjali jew l-oġġetti ma 
jkunux awtorizzati għal dan l-użu fil-
Komunità jew tal-anqas fi Stat Membru 
wieħed jew il-prodott bijoċidali ma jkunx 
preżenti f’dawk l-oġġetti f’konċentrazzjoni 
ta’ inqas minn 0.01% piż b’piż. Fejn ikun 
xieraq, il-Kumitat dwar il-Prodotti 
Bijoċidali jista’ jipproponi limiti minimi 
differenti għal prodott(i) bijoċidali 
speċifiku(ċi) jew gruppi ta’ prodotti 
bijoċidali.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Xi prodotti bijoċidali li mhumiex awtorizzati fl-UE, jintużaw bla ebda problema f’pajjiżi li 
mhumiex membri tal-UE: il-kontaminazzjoni bejn l-oġġetti, għalhekk, ma tistax tiġi eskluża 
għalkollox. Limitu minimu ġenerali għal dawk il-prodotti bijoċidali għandu jiġi stabbilit, bil-
possibiltà li l-Kumitat dwar il-Prodotti Bijoċidali jkun jista’ jistabbilixxi limiti differenti, jekk 
ikun neċessarju. 
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Emenda 395
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Oġġetti jew materjali ttrattati li 
jinkorporaw prodott bijoċidali wieħed jew 
aktar ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq 
sakemm il-prodotti bijoċidali użati għat-
trattament tal-materjali jew l-oġġetti ma 
jkunux awtorizzati għal dan l-użu fil-
Komunità jew tal-anqas fi Stat Membru 
wieħed.

1. Oġġetti jew materjali ttrattati li 
jinkorporaw prodott bijoċidali wieħed jew 
aktar ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq 
sakemm il-prodotti bijoċidali użati għat-
trattament tal-materjali jew l-oġġetti ma 
jkunux awtorizzati għal dan l-użu fil-
Komunità jew tal-anqas fi Stat Membru 
wieħed, jew sakemm il-prodott bijoċidali 
ma jkunx preżenti f’dawk l-oġġetti li 
jkunu qed jiġu trasportati 
f’konċentrazzjoni ta’ inqas minn 0.01% 
piż b’piż.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Xi prodotti bijoċidali li mhumiex awtorizzati fl-UE, jintużaw bla ebda problema f’pajjiżi li 
mhumiex membri tal-UE: il-kontaminazzjoni bejn l-oġġetti, għalhekk, ma tistax tiġi eskluża 
għalkollox. Limitu minimu ġenerali għal dawk il-prodotti bijoċidali għandu jiġi stabbilit.

Emenda 396
Esther De Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Oġġetti jew materjali ttrattati li 
jinkorporaw prodott bijoċidali wieħed jew 
aktar ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq 
sakemm il-prodotti bijoċidali użati għat-
trattament tal-materjali jew l-oġġetti ma 
jkunux awtorizzati għal dan l-użu fil-
Komunità jew tal-anqas fi Stat Membru 
wieħed.

1. Oġġetti jew materjali ttrattati li 
jinkorporaw prodott bijoċidali wieħed jew 
aktar ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq 
sakemm is-sustanzi attivi użati għat-
trattament tal-materjali jew l-oġġetti ma 
jkunux awtorizzati għal dan l-użu fil-
Komunità.

Or.en
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Emenda 397
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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) isem, bl-użu fejn ikun possibbli ta’ 
nomenklatura komuni (eż. l-INCI) is-
sustanzi attivi kollha li ntużaw biex 
jittrattaw l-oġġett jew il-materjali jew li 
ġew inkorporati fl-oġġetti jew fil-materjali, 
fejn ikun rilevanti u għas-sustanzi attivi 
kollha li jkun intenzjonat li jiġu rilaxxati 
taħt kondizzjonijiet normali u prevedibbli 
ta’ użu mill-oġġett jew il-materjal trattat, 
sakemm ir-rekwiżiti ta’ tikkettjar jew 
mezzi alternattivi biex jiġu sodisfati r-
rekwiżiti ta’ informazzjoni ma jkunux 
jeżistu diġà taħt leġiżlazzjoni speċifika 
għas-settur;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet ta’ tikkettjar għall-oġġetti u l-materjali trattati m’għandhomx iwasslu 
għal rekwiżiti ta’ informazzjoni li mhix neċessarja u m’għandhomx jikkoinċidu ma’ rekwiżiti 
eżistenti taħt leġiżlazzjoni settorjali. Leġiżlazzjoni settorjali eżistenti u r-rekwiżiti ta’ 
informazzjoni tagħhom (eż. l-ittikkettjar,) dejjem għandhom jiġu kkunsidrati. Pereżempju 
skont ir-Regolament dwar id-Diterġenti, l-isem tal-priservattiv skont is-sistema INCI għandu 
jiġi indikat fuq prodotti għall-użu ġenerali tal-pubbliku u rrappurtat fl-SDS għall-Prodotti 
Istituzzjonali u Industrijali. Rekwiżiti ta’ tikkettjar addizzjonali, għalhekk, mhumiex 
neċessarji.

Emenda 398
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) isem is-sustanzi attivi kollha li ntużaw 
biex jittrattaw l-oġġett jew il-materjali jew 

a) il-kliem “trattat bil-bijoċidi”, segwiti 
minn isem is-sustanzi attivi kollha li 
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li ġew inkorporati fl-oġġetti jew fil-
materjali;

ntużaw biex jittrattaw l-oġġett jew il-
materjali jew li ġew inkorporati fl-oġġetti 
jew fil-materjali; l-ismijiet tan-
nanomaterjali kollha għandhom jiġu 
segwiti mill-kelma “nano” fil-parentisi;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-konsumaturi mhux bilfors ikunu familjari mal-ismijiet tal-bijoċidi, it-tikketta 
għandha tindika b’mod ċar li l-oġġetti ġew trattati bil-bijoċidi qabel jitniżżlu l-ismijiet tas-
sustanzi attivi. In-nanomaterjali għandhom jiġu tikkettjati b’dan il-mod, kif diġà qed jiġu 
ttikkettjati fuq il-kożmetiċi. 

Emenda 399
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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) isem, bl-użu fejn ikun possibbli ta’
nomenklatura komuni (eż. l-INCI) is-
sustanzi attivi kollha li ntużaw biex 
jittrattaw l-oġġett jew il-materjali jew li 
ġew inkorporati fl-oġġetti jew fil-materjali, 
fejn ikun rilevanti u għas-sustanzi attivi 
kollha li jkun intenzjonat li jiġu rilaxxati 
taħt kondizzjonijiet normali u prevedibbli 
ta’ użu mill-oġġett jew il-materjal trattat, 
sakemm ir-rekwiżiti ta’ tikkettjar jew 
mezzi alternattivi biex jiġu sodisfati r-
rekwiżiti ta’ informazzjoni ma jkunux 
jeżistu diġà taħt leġiżlazzjoni speċifika 
għas-settur;

Or.en

Justification

The labelling provisions for treated articles and materials should not lead to requirements for 
unnecessary information and should not overlap with existing requirements under sectoral 
legislation. Existing sectoral legislation and their information requirements (e.g. labelling, 
Safety Data Sheets) should always be taken into consideration. For example under the 
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Detergent Regulation, the INCI name of the preservative must be labelled on products for the 
general public and reported in the SDS for Institutional and Industrial products. Hence any 
additional labelling requirements are unnecessary. 

Emenda 400
Corinne Lepage

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-indikazzjoni ‘trattat bi prodotti 
bijoċidali’;

Or.fr

Ġustifikazzjoni

L-ittikkettjar ta’ prodotti trattati għandu jindika b’mod espliċitu li l-prodott ġie trattat bi 
prodotti bijoċidali. L-informazzjoni hija essenzjali għall-konsumaturi. 

Emenda 401
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) fejn rilevanti, il-proprjetà bijoċidali 
attribwita lill-oġġetti jew il-materjali 
ttrattati jekk il-prodott bijoċidali ikun 
intenzjonat li jiġi f’kuntatt dirett mal-
bniedem jew l-ambjent;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Dawn ir-rekwiżiti ta’ tikkettjar għandhom jikkonċernaw biss oġġetti li jkunu ġew trattati bi 
prodott bijoċidali, li jistgħu jiġu f’kuntatt mal-bniedem jew l-ambjent, peress li dawn biss 
jistgħu jkunu verament perikolużi. 
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Emenda 402
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) il-proprjetajiet bijoċidali attribwiti lil 
materjali jew prodotti jekk il-prodott 
bijoċidali jkun intenzjonat li jiġi rilaxxat 
taħt kondizzjonijiet normali ta’ użu li, 
b’mod raġonevoli, jistgħu jiġu preveduti;

Or.de

Ġustifikazzjoni

Għandhom japplikaw regoli iktar stretti għal prodotti li għandhom effett bijoċidali estern. 
F’dan ir-rigward il-kliem tal-Artikolu 47 għandu jiġi ċċarat. 

Emenda 403
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.en

Ġustifikazzjoni

Dikjarazzjonijiet addizzjonali ta’ ħsara u ta’ prekawzjoni stabbiliti fl-awtorizzazzjoni għall-
prodott bijoċidali jikkostitwixxu informazzjoni qarrieqa biex jitpoġġew fuq it-tikketta tal-
materjal trattat. Il-matetjal m’hemmx għalfejn jiġi trattat bħall-prodott bijoċidali li kien użat 
fil-materjal trattat u għalhekk id-dikjarazzjonijiet ta’ ħsara u ta’ prekawzjoni mhumiex 
rilevanti għall-materjal trattat innifsu. 
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Emenda 404
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

in-numru tal-awtorizzazzjoni tal-prodotti 
bijoċidali kollha li ntużaw għat-trattament 
jew li ġew inkorporati fl-oġġetti jew il-
materjali;

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tan-numru ta’ awtorizzazzjoni m’għandha l-ebda benefiċċji fir-rigward tas-
sigurtà tal-konsumatur. Bil-maqlub ta’ dan, tista’ tirriżulta lista twila ta’ numri ta’ 
awtorizzazzjoni peress li mhix ħaġa rari li jkun hemm iktar minn fornitur wieħed ta’ sustanza 
attiva partikolari. Dan jista’ jikkawża konfużjoni fost il-konsumaturi. Għall-finijiet ta’ 
infurzar mill-awtoritajiet kompetenti, in-numru ta’ awtorizzazzjoni jista’ jinkiseb permezz ta’ 
mezzi oħra. 

Emenda 405
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) in-numru tal-awtorizzazzjoni tal-
prodotti bijoċidali kollha li ntużaw għat-
trattament jew li ġew inkorporati fl-oġġetti 
jew il-materjali;

imħassar

Or.it

Ġustifikazzjoni

In-numru ta’ awtorizzazzjoni mhuwiex sors ta’ informazzjoni għall-konsumaturi dwar il-
prodott. 
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Emenda 406
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) kwalunkwe dikjarazzjoni dwar periklu 
jew dikjarazzjoni ta' prekawzjoni stabbilita 
fl-awtorizzazzjoni għall-prodott bijoċidali.

d) biss għall-oġġetti trattati u fejn hu 
rilevanti, kwalunkwe dikjarazzjoni dwar 
periklu jew dikjarazzjoni ta' prekawzjoni 
stabbilita fl-awtorizzazzjoni għall-prodott 
bijoċidali.

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni, fuq it-tikketta tal-prodott, tan-numru ta’ awtorizzazzjoni tal-prodott bijoċidali li 
jkun intuża biex jittratta l-oġġett ser jiżvela ir-relazzjoni tar-reċipjent/fornitur u barra minn 
hekk ser jillimita b’mod ċar il-flessibilità tal-formulatur biex jaqleb minn fornitur għal ieħor, 
peress li kull bidla tirrikjedi bidla fid-disinn. Barra minn hekk, l-inklużjoni tan-numru ta’ 
awtorizzazzjoni mhi ta’ ebda benefiċċju fir-rigward tas-sigurtà tal-konsumatur. Bil-maqlub 
ta’ dan, tista’ tirriżulta lista twila ta’ numri ta’ awtorizzazzjoni peress li mhix ħaġa rari li 
jkun hemm iktar minn fornitur wieħed ta’ sustanza attiva partikolari. Dan jista’ jikkawża 
konfużjoni fost il-konsumaturi.

Emenda 407
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) kwalunkwe dikjarazzjoni dwar periklu 
jew dikjarazzjoni ta' prekawzjoni stabbilita 
fl-awtorizzazzjoni għall-prodott bijoċidali.

d) kwalunkwe dikjarazzjoni dwar periklu 
jew dikjarazzjoni ta' prekawzjoni stabbilita 
fl-awtorizzazzjoni għall-prodott bijoċidali
jekk il-prodott bijoċidali jkun intenzjonat 
li jiġi rilaxxat taħt kondizzjonijiet normali 
ta’ użu li, b’mod raġonevoli, jistgħu jiġu 
preveduti;

Or.de
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Ġustifikazzjoni

Għandhom japplikaw regoli iktar stretti għal prodotti li għandhom effett bijoċidali estern. 
F’dan ir-rigward il-kliem tal-Artikolu 47 għandu jiġi ċċarat.

Emenda 408
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) kwalunkwe dikjarazzjoni dwar periklu 
jew dikjarazzjoni ta' prekawzjoni stabbilita 
fl-awtorizzazzjoni għall-prodott bijoċidali.

d) kwalunkwe dikjarazzjoni dwar periklu 
jew dikjarazzjoni ta' prekawzjoni stabbilita 
fl-awtorizzazzjoni għall-prodott bijoċidali
jekk il-prodott bijoċidali jkun intezjonat li 
jiġi f’kuntatt dirett mal-bniedem u l-
ambjent.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Dawn ir-rekwiżiti ta’ tikkettjar għandhom jikkonċernaw biss oġġetti li jkunu ġew trattati bi 
prodott bijoċidali li jista’ jiġi f’kuntatt mal-bniedem u l-ambjent, peress li dawn biss jistgħu 
jkunu verament ta’ ħsara. 

Emenda 409
Mario Pirillo

Proposta għal regolament 
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) kwalunkwe dikjarazzjoni dwar periklu 
jew dikjarazzjoni ta' prekawzjoni stabbilita 
fl-awtorizzazzjoni għall-prodott bijoċidali.

(d) 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.

Or.it
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Ġustifikazzjoni

Informazzjoni dwar il-prodott bijoċidali u s-sustanza bijoċidali attiva mhix rilevanti għall-
konsumaturi minn perspettiva ta’ sigurtà, fejn is-sustanza attiva ma tkunx intenzjonata li tiġi 
rilaxxata mill-oġġett jew il-materjal trattat. 

Emenda 410
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Article 47 – paragrafu 2 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) kwalunkwe dikjarazzjoni dwar periklu 
jew dikjarazzjoni ta' prekawzjoni stabbilita 
fl-awtorizzazzjoni għall-prodott bijoċidali.

d) kwalunkwe dikjarazzjoni dwar periklu 
jew dikjarazzjoni ta' prekawzjoni stabbilita 
fl-awtorizzazzjoni għall-prodott bijoċidali, 
speċjalment fir-rigward ta’ gruppi 
vulnerabbli.

Or.en

Emenda 411
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

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 jservi għal żmien xieraq, 
u jkun stampat fuq l-oġġett jew il-
materjal.

Or.it

Emenda 412
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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. Fil-każ ta’ materjali jew 
oġġetti trattati li ma jkunux prodotti bħala 
parti minn sensiela, iżda ddisinjati u 
mmanifatturati biex jissodisfaw ordni 
speċifika, il-manifattur jista’ jiddeċiedi 
flimkien mal-konsumatur dwar metodi 
oħra ta’ provvediment tal-informazzjoni 
rilevanti.

Or.de

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ oġġetti prodotti apposta jew oġġetti prodotti f’sensiliet żgħar ħafna, 
partikolarment fis-settur tal-bini, forom oħra ta’ tikkettjar jistgħu jiġu nnegozjati faċilment 
mal-konsumatur. 

Emenda 413
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

It-tikkettar għandu jkun stampat fuq l-
imballaġġ, fuq l-istruzzjonijiet għall-użu u
fuq il-garanzija tal-oġġett jew il-materjal 
ittrattat.

Or.fr

Ġustifikazzjoni

It-tikkettjar għandu jkun ċar, leġibbli u aċċessibbli faċilment għall-konsumatur.
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Emenda 414
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2- subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-persuna responsabbli għat-tqegħid fis-
suq ta’ oġġetti jew materjali għandu 
jkollha ittra ta’ ċertifikazzjoni maħruġa 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fir-
rigward tal-prodotti bijoċidali kollha li 
ġew użati għat-trattament jew li ddaħħlu 
fl-oġġetti jew il-materjali.

Or.it

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 415
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-revoka ta' ittra ta' aċċess qabel id-data 
ta' skadenz tagħha ma għandhiex taffettwa 
l-validità tal-awtorizzazzjoni maħruġa
abbażi tal-ittra ta' aċeess inkwistjoni.

2. Ir-revoka ta’ ittra ta’ aċċess qabel id-data 
ta’ skadenz tagħha għandha tinvalida l-
awtorizzazzjoni mfassla abbażi tal-ittra ta’ 
aċċess inkwistjoni b’effett immedjat, 
sakemm ma tiġix sottomessa ittra oħra ta’ 
aċċess għal sustanza attiva ekwivalenti, 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi żmien 
erba’ xhur.

Or.de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ser tagħti lok għal abbużi peress li, wara li tikseb ittra ta’ 
aċċess, kumpanija tista’ faċilment tbiddel il-fornitur. Is-sidien tal-informazzjoni u/jew il-
parteċipanti ma jkunux f’pożizzjoni li jirkupraw l-ispejjeż tagħhom. Ġeneralment, l-ittri ta’ 
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aċċess jinħarġu mingħajr l-ebda ħlas b’rabta mal-ftehimiet ta’ forniment. Il-possibilità ta’ 
revoka tal-ittri ta’ aċċess jekk il-ftehimiet ma jiġux rispettati, hija mezz ta’ protezzjoni tal-
investimenti tas-sidien tal-informazzjoni. 

Emenda 416
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-revoka ta' ittra ta' aċċess qabel id-data
ta' skadenz tagħha ma għandhiex taffettwa 
l-validità tal-awtorizzazzjoni maħruġa 
abbażi tal-ittra ta' aċeess inkwistjoni.

2. Ir-revoka ta’ ittra ta’ aċċess qabel id-data 
ta’ skadenza tagħha għandha tinvalida l-
awtorizzazzjoni maħruġa abbażi tal-ittra ta’
aċeess inkwistjoni, sakemm ma tiġix 
sottomessa ittra oħra ta’ aċċess għal 
sustanza attiva ekwivalenti, mid-detentur 
tal-awtorizzazzjoni fi żmien erba’ xhur.

Or. it

Ġustifikazzjoni.

L-ittri ta’ aċċess ġeneralment jingħataw mingħajr l-ebda ħlas u huma marbutin mal-ftehimiet 
ta’ forniment. Il-possibilità ta’ revoka tal-ittri ta’ aċċess jekk il-ftehimiet ma jiġux rispettati, 
eż. bi provvisti alternattivi, hija maħsuba biex jiġu protetti l-investimenti tas-sidien tad-dejta. 
Biex l-utenti jkunu protetti, l-awtorizzazzjoni ta’ prodott tista’ tibqa’ valida għal perjodu 
permess biex ikun hemm żmien biex tinkiseb ittra ġdida ta’ aċċess. 

Emenda 417
Tiziano Motti

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex ikun evitat l-ittestjar fuq l-
annimali, l-ittestjar fuq annimali vertebrati 
għall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandu 
jsir biss meta ma jkunx hemm għażla oħra. 
It-testijiet fuq l-annimali vertebrati ma 
għandhomx jiġu rripetuti għall-iskopijiet 

1. Minħabba li l-ittestjar fuq l-annimali 
għandu jiġi evitat, l-ittestjar fuq annimali 
vertebrati għall-finijiet ta’ dan ir-
Regolament għandu jsir biss meta ma 
jkunx hemm għażla oħra, fejn ma tkunx 
tista’ tintuża soluzzjoni alternattiva 
mingħajr ma tħalli effett fuq il-bniedem 
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ta’ dan ir-Regolament. jew l-annimali. It-testijiet fuq l-annimali 
vertebrati ma għandhomx jiġu rripetuti 
għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament.

Or.it

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament qed jimmira għal approċċ sostenibbli b’enfasi fuq is-sikurezza u l-kompatibilità 
tal-prodott fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u l-ambjent. 

Emenda 418
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn ma jintlaħaq l-ebda tali ftehim fi 
żmien xahrejn wara li tkun saret it-talba 
skont l-Artikolu 51(2). l-applikant 
prospettiv għandu minnufih jgħarraf lill-
Aġenzija u lis-sid bit-tagħrif dwar dan. Fi 
żmien xahrejn minn meta tkun tgħarrfet 
dwar in-nuqqas tal-ilħiq ta' ftehim, l-
Aġenzija għandha tagħti lill-applikant 
prospettiv id-dritt li tirreferi dawn it-
testijiet jew studji li jinvolvu testijiet fuq 
annimali vertebrati. Il-qrati nazzjonali
għandhom jiddeċiedu dwar il-qsim 
proporzjonat tal-kost li l-applikant 
prospettiv għandu jħallas lis-sid tad-dejta.

3. Fejn ma jintlaħaq l-ebda tali ftehim fi 
żmien xahrejn wara li tkun saret it-talba 
skont l-Artikolu 51(2), kemm is-sid tal-
informazzjoni u l-applikant prospettiv 
għandu minnufih jgħarraf lill-Aġenzija u 
lis-sid bit-tagħrif dwar dan. Fi żmien 
xahrejn minn meta tkun tgħarrfet dwar in-
nuqqas tal-ilħiq ta' ftehim, l-Aġenzija 
għandha tagħti lill-applikant prospettiv id-
dritt li tirreferi dawn it-testijiet jew studji li 
jinvolvu testijiet fuq annimali vertebrati.
Kemm is-sid tal-informazzjoni u l-
applikant prospettiv ser ikunu suġġetti 
għal arbitraġġ legalment vinkolanti. L-
arbitraġġ ser jitwettaq skont ir-regoli ta’ 
istituzzjoni ta’ arbitraġġ indipendenti u 
rikonoxxuta, li jagħżilha s-sid tal-
informazzjoni wara konsultazzjoni mal-
applikant prospettiv. Arbitraġġ għandu 
jinbeda u jiġi konkluż minnufih fi żmien 6 
xhur minn meta l-partijiet jinfurmaw lill-
Aġenzija dwar il-fatt li ma laħqux qbil. 
Arbitraġġ għandu jiddeċiedi dwar il-qsim 
proporzjonat tal-kosti kollha assoċjali mal-
ġenerazzjoni u l-użu tal-informazzjoni li l-
applikant prospettiv għandu jħallas lis-sid 
tad-dejta.
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Or.en

Ġustifikazzjoni

Is-sidien tad-dejta u l-applikanti prospettivi għandhom storja twila ta’ negozjati b’suċċess 
dwar termini ta’ kumpens tad-dejta. Il-qrati nazzjonali ftit li xejn għandhom esperjenza f’dan 
ir-rigward, preċiżament minħabba l-fatt li dawn il-kwistjonijiet, ħafna drabi, jiġu riżolti 
direttament mill-partijiet. Korpi ta’ arbitraġġ indipendenti u rikonoxxuti jkunu iktar adattati 
biex jirrimedjaw diskussjonijiet f’sitwazzjonijiet fejn ma jkunx jista’ jintlaħaq ftehim. 

Emenda 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Fi żmien erba’ snin mid-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu 
stabbiliti u implimentati pjanijiet ta’ 
azzjoni fil-livell nazzjonali biex jiġi 
appoġġjat l-użu sostenibbli ta’ prodotti 
bijoċidali. Il-pjanijiet ta’ azzjoni 
għandhom jiġu riveduti kull tliet snin.

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw miżuri sostenibbli għall-fażi ta’ użu. 

Emenda 420
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull tliet snin, mill-2013 'il quddiem, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jissottomettu rapport lill-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament fit-territorji rispettivi tagħhom. 

3. Kull sena, mill-2013 ’il quddiem, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jissottomettu rapport lill-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament fit-territorji rispettivi tagħhom. 
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Ir-rapport għandu jinkludi: Ir-rapporti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu ppubblikati annwalment 
fuq is-sit elettroniku rilevanti tal-
Kummissjoni. Ir-rapport għandu jinkludi:

Or.en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporti ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu aġġornati kemm jista’ jkun u l-aqwa 
prattiki għandhom jixterdu fuq bażi regolari fost l-Istati Membri. 

Emenda 421
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 3 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) tagħrif dwar kwalunkwe avvelenament li 
kien jinvolvi prodotti bijoċidali.

b) tagħrif dwar kwalunkwe avvelenament li 
kien jinvolvi prodotti bijoċidali, u l-
azzjonijiet meħudin biex jitnaqqas ir-
riskju ta’ każijiet futuri.

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-aqwa prattiki għandhom jixterdu fost l-Istati Membri. 

Emenda 422
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 3 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) tagħrif dwar kwalunkwe avvelenament li 
kien jinvolvi prodotti bijoċidali.

b) tagħrif dwar kwalunkwe avvelenament li 
kien jinvolvi prodotti bijoċidali, 
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speċjalment fir-rigward ta’ gruppi 
vulnerabbli.

Or.en

Emenda 423
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-iktar tard sa sentejn mid-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tissottometti 
rapport dwar l-evalwazzjoni tar-riskji 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent 
ippreżentati mill-użu ta’ nanomaterjali fi 
prodotti bijoċidali u dwar miżuri speċifiċi 
li għandhom jittieħdu fir-rigward 
tagħhom.

Or.fr

Ġustifikazzjoni

Sustanzi li jinkorporaw in-nanomaterjali jaqgħu fi ħdan il-qasam ta’ applikazzjoni tar-
Regolament. Madakollu, attwalment ftit li xejn hemm għarfien dwar l-impatt ta’ dawn is-
sustanzi fuq is-saħħa u l-ambjent. Huwa kruċjali li tinbeda minnufih riċerka biex jiġi evalwat 
l-impatt tagħhom, biex ikunu jistgħu jiġu kkunsidrati miżuri speċifiċi jekk ikun xieraq. 

Emenda 424
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Fi żmien ħames snin mid-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport 
dwar l-impatt tal-firxa tal-prodotti 
bijoċidali fl-ambjent. Il-Kummissjoni 
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għandha tissottometti rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or.fr

Ġustifikazzjoni

Ħafna prodotti bijoċidali ma jintużawx f’sistemi magħluqa, iżda jiġu rilaxxati fl-ambjent, 
pereżempju f’nixxigħat. F’dan il-qasam m’hemmx biżżejjed dejta. Studju fil-fond tal-impatt 
ambjentali tagħhom huwa meħtieġ. 

Emenda 425
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 4 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4c. Fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni
għandha tipproponi reviżjoni tar-
Regolament biex tiġi stabbilita proċedura 
ta’ evalwazzjoni ssimplifikata għal 
sustanzi magħmulin minn estratti ta’ 
pjanti naturali, li l-profil tossikoloġiku 
tagħhom ma jipprovdix raġuni għal 
tħassib dwar is-saħħa tal-bniedem.

Or.fr

Emenda 426
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2 – parti introduttorja

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 
jistax jiġi żvelat pubblikament:
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Or.it

Emenda 427
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 55 - paragrafu 2 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 428
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2 – punti  d a - d d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) manifatturi tas-sustanzi attivi 
(ismijiet u indirizzi inklużi l-postijiet ta’ 
siti ta’ manifattura);
(db) il-post fejn jinsab sit ta’ manifattura 
ta’ prodott bijoċidali;
(dc) id-data ta’ ħruġ ta’ awtorizzazzjoni u 
d-data ta’ skadenza;
(dd) id-dożi u l-istruzzjonijiet għall-użu.

Or.it

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni li għandha tiġi trattata bħala kunfidenzjali, peress li hi kummerċjalment 
sensittiva, għandha tinkludi wkoll id-data ta’ ħruġ ta’ awtorizzazzjoni u d-data ta’ skadenza, 
id-dożi msemmija u anke l-istruzzjonijiet għall-użu, u l-post fejn ikun jinstab is-sit fejn jiġi 
mmanifatturat prodott bijoċidali. 
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Emenda 429
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, fejn tkun essenzjali azzjoni 
urġenti sabiex tiġi protetta s-saħħa u s-
sikurezza tal-bniedem jew l-ambjent, l-
Aġenzija jew l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu jiżvelaw it-tagħrif imsemmi f'dan 
il-paragrafu.

Madankollu, fejn tkun essenzjali azzjoni 
urġenti sabiex tiġi protetta s-saħħa u s-
sikurezza tal-bniedem jew l-ambjent, l-
Aġenzija jew l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex 
jiżvelaw it-tagħrif imsemmi f'dan il-
paragrafu.

Or.fr

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li tiġi żgurata t-trasparenza f’każijiet urġenti biex tiġi protetta s-saħħa, is-
sigurtà tal-persuni jew l-ambjent. 

Emenda 430
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tagħrif li ġej dwar is-sustanzi attivi 
miżmum mill-awtoritajiet kompetenti, l-
Aġenzija jew, jekk xieraq, il-Kummissjoni 
għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku mingħajr ħlas:

1. It-tagħrif li ġej dwar is-sustanzi attivi 
miżmum mill-awtoritajiet kompetenti, l-
Aġenzija jew, jekk xieraq, il-Kummissjoni 
għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku mingħajr ħlas f’bażi tad-data 
unika, f’format strutturat għall-anqas fuq 
il-websajt relevanti tal-Kummissjoni:

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar il-prodotti bijoċidali għandha tiġi ppubblikata f’mod strutturat u 
riċerkabbli fuq l-internet, l-ewwel u qabel kollox fuq il-websajt tal-Kummissjoni li tittratta l-
prodotti bijoċidali. 
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Emenda 431
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1 – punt d a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) referenza ċara jekk is-sustanza attiva 
tikkwalifikax bħala persistenti, 
bijoakkumulattiva u tossika (PBT) jew 
persistenti ħafna jew bijoakkumulattiva 
ħafna (vPvB) f’konformità mal-Anness 
XIII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 
jew bħala tħarbit endokrinali jew kif ġie 
kklassifikat f’konformità mar-Regolament 
(KE) Nru 1272/2008 bħala wieħed milli 
ġej: karċinoġenika; mutaġenika; 
newrotossika; immunotossika; tossika 
għar-riproduzzjoni; sensibilizzanti.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Hija neċessarja referenza dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti sustanzi bijoċidali skont il-
leġiżlazzjoni komunitarja fis-seħħ. 

Emenda 432
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1 – punt h 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

h) metodi analitiċi jekk jintalbu skont l-
Anness II jew III għal dan ir-Regolament li 
jippermettu l-individwazzjoni ta' sustanza 
perikoluża meta tintrema fl-ambjent kif 
ukoll id-determinazzjoni tal-esponiment 
dirett tal-bnedmin.

h) metodi analitiċi jekk jintalbu skont l-
Anness II jew III għal dan ir-Regolament li 
jippermettu l-individwazzjoni ta' sustanza 
perikoluża meta tintrema fl-ambjent 
(inklużi r-riżorsi tal-ilma u l-ilmijiet għax-
xorb) kif ukoll id-determinazzjoni tal-
esponiment dirett tal-bnedmin.
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Or.en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun ċar li għandu jkun hemm ukoll metodi analitiċi disponibbli biex jiġu analizzati l-
ilmijiet u l-ilma għax-xorb. 

Emenda 433
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Għandu jingħata aċċess għall-
pubbliku mingħajr ħlas għal inventarju li 
jkun fih dettalji tal-prodotti bijoċidali 
awtorizzatti skont l-Artikolu 16(3) u tal-
manifatturi korrispondenti.

Or.de

Ġustifikazzjoni

L-utenti finali għandhom ikunu jistgħu jiddistingwu bejn il-prodotti bijoċidali ta’ riskju baxx 
u ta’ riskju għoli u jagħmlu d-deċiżjonijiet għax-xiri skont dawn. 

Emenda 434
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 57 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-produtturi, l-importaturi u l-utenti 
professjonali tal-prodotti bijoċidali 
għandhom iżommu reġistri tal-prodotti 
bijoċidali li jipproduċu, iqiegħdu fis-suq 
jew jużaw għal tal-anqas tliet snin.

(1) Il-produtturi, l-importaturi u l-utenti 
professjonali tal-prodotti bijoċidali 
għandhom iżommu reġistri tal-prodotti 
bijoċidali li jużaw, li jkun fihom l-isem 
tal-bijoċida, il-ħin u d-doża applikata, il-
qasam u l-artikoli u l-materjali fejn intuża 
l-bijoċida, għal tal-anqas tliet snin.

 Fuq talba tal-awtorità kompetenti, huma 
għandhom iqiegħdu t-tagħrif rilevanti li 

Fuq talba tal-awtorità kompetenti, huma 
għandhom iqiegħdu t-tagħrif rilevanti li 
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jkun hemm f’dawn ir-reġistri għad-
disponibbiltà tagħha

jkun hemm f’dawn ir-reġistri disponibbli. 
Il-partijiet terzi bħall-industrija tal-ilma 
għax-xorb, il-bejjiegħa jew ir-residenti, 
jistgħu jitolbu l-aċċess għal din l-
informazzjoni billi jindirizzaw lill-awtorità 
kompetenti.
Il-produtturi tal-prodotti bijoċidali 
għandhom jieħdu r-responsabilità tal-
monitoraġġ tal-postawtorizzazzjoni fuq 
talba tal-awtoritajiet kompetenti. 
Għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet 
kompetenti tar-riżultati relevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-approċċ għandu jkun inkorporat fir-regolament rigward it-tpoġġija tal-prodotti tal-
protezzjoni għall-pjanti fis-suq (1107/2009): l-Artikolu 67 iż-żamma tar-Reġistri, par 1-3 u 
għandu jkun ukoll parti mir-regolament il-ġdid rigward il-bijoċida

Emenda 435
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-produtturi, l-importaturi u l-utenti 
professjonali tal-prodotti bijoċidali 
għandhom iżommu reġistri tal-prodotti 
bijoċidali li jipproduċu, iqiegħdu fis-suq 
jew jużaw għal tal-anqas tliet snin. Fuq 
talba tal-awtorità kompetenti, huma 
għandhom iqiegħdu t-tagħrif rilevanti li 
jkun hemm f’dawn ir-reġistri għad-
disponibbiltà tagħha.

1. Il-produtturi, l-importaturi u l-utenti 
professjonali tal-prodotti bijoċidali 
għandhom iżommu reġistri tal-prodotti 
bijoċidali li jipproduċu, iqiegħdu fis-suq 
jew jużaw għal tal-anqas għaxar snin. Fuq 
talba tal-awtorità kompetenti, huma 
għandhom iqiegħdu t-tagħrif rilevanti li 
jkun hemm f’dawn ir-reġistri għad-
disponibbiltà tagħha.

Or.fr

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu għal-liema jinżammu r-reġistri għandu jkun twil biżżejjed biex l-awtorità 
kompetenti twettaq il-kontrolli. Il-perjodu propost ta’ għaxar snin huwa l-istess kif provdut 
mir-regolament REACH. 
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Emenda 436
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tikketti ma għandhomx iqarrqu u, fi 
kawlunkwe każ, ma għamdhomx isemmu 
l-indikazzjonijiet ta’ ‘prodott bijoċidali ta’ 
riskju baxx’, ‘mhux tossiku’, ‘ma jagħmilx 
ħsara’ jew indikazzjonijiet simili. Barra 
minn hekk, it-tikketta għandha turi b’mod 
ċar u li ma jitħassarx dan it-tagħrif li ġej:

2. It-tikketti ma għandhomx iqarrqu u, fi 
kawlunkwe każ, ma għamdhomx isemmu 
l-indikazzjonijiet ta’ ‘mhux tossiku’, ‘ma 
jagħmilx ħsara’ jew indikazzjonijiet simili. 
Barra minn hekk, it-tikketta għandha turi 
b’mod ċar u li ma jitħassarx dan it-tagħrif 
li ġej:

Or.it

Ġustifikazzjoni.

Prodot bijoċidali ta’ riskju baxx jista’ jiġi identifikat bħala tali mit-tikketta. 

Emenda 437
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tikketti ma għandhomx iqarrqu u, fi 
kawlunkwe każ, ma għamdhomx isemmu 
l-indikazzjonijiet ta’ ‘prodott bijoċidali ta’ 
riskju baxx’, ‘mhux tossiku’, ‘ma jagħmilx 
ħsara’ jew indikazzjonijiet simili. Barra 
minn hekk, it-tikketta għandha turi b’mod 
ċar u li ma jitħassarx dan it-tagħrif li ġej:

2. . It-tikketti ma għandhomx iqarrqu u, fi 
kawlunkwe każ, ma għamdhomx isemmu 
l-indikazzjonijiet ta’ ‘mhux tossiku’, ‘ma 
jagħmilx ħsara’ jew indikazzjonijiet simili. 
Id-deskrizzjoni “prodott bijoċidali ta’ 
riskju baxx” għandha tiġi riservata għall-
prodotti awtorizzati skont l-Artikolu 16(3).
Barra minn hekk, it-tikketta għandha turi 
b’mod ċar u li ma jitħassarx dan it-tagħrif 
li ġej:

Or.de
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Ġustifikazzjoni

L-utenti finali għandhom ikunu jistgħu jiddistingwu bejn il-prodotti bijoċidali ta’ riskju baxx 
u ta’ riskju għoli u jagħmlu d-deċiżjonijiet għax-xiri skont dawn. 

Emenda 438
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) fejn xieraq, jekk il-prodott fihx 
nanomaterjali jew xi riskju speċifiku;

Or.fr

Ġustifikazzjoni

L-impatt tan-nanomaterjali fuq is-saħħa u l-ambjent mhux magħruf fil-preżent. Il-
konsumaturi għandhom ikunu infurmati korrettament. 

Emenda 439
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 2 – punt c a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) in-nanomaterjali kollha li għandhom 
il-kelma “nano” fil-parentesi;

Or.en

Ġustifikazzjoni

In-nanomaterjali fil-prodotti bijoċidali jeħtieġu jiġu ttikkettati bħala tali b’mod ċar. 
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Emenda 440
Mario Pirillo

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 f’mod li huwa ta’ skop u 
komprensiv għall-utenti, għal kull użu 
pprovvdut fit-termini tal-awtorizzazzjoni;

Or.it

Ġustifikazzjoni

Ir-rata ta’ doża espressa f’unitajiet metriċi mhix komprensibbli għall-utenti mhux 
professjonali u għalhekk huwa diffiċli għalihom li jifhmu. Minflok, ir-rata ta’ doża hija 
espressa fuq it-tikketta f’mod li huwa ta’ skop u komprensiv għall-utent finali. 

Emenda 441
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 2 – punt g 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) jekk akkumpanjata b’fuljett, is-sentenza 
“Aqra l-istruzzjonijiet mehmuża qabel l-
użu”;

g) jekk akkumpanjata b’fuljett, is-sentenza 
“Aqra l-istruzzjonijiet mehmuża qabel l-
użu” u fejn xieraq twissijiet għall-gruppi 
vulnerabbli;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi provduta gwida aħjar fuq it-tikketti tal-prodotti bijoċidali għall-gruppi
vulnerabbli. 
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Emenda 442
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 2 – punt m a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma) fejn xieraq, id-deskrizzjoni “prodott 
bijoċidali ta’ riskju baxx” għall-prodotti 
awtorizzati skont l-Artikolu 16(3).

Or.de

Ġustifikazzjoni

L-utenti finali għandhom ikunu jistgħu jiddistingwu bejn il-prodotti bijoċidali ta’ riskju baxx 
u ta’ riskju għoli u jagħmlu d-deċiżjonijiet għax-xiri skont dawn. 

Emenda 443
Corinne Lepage

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. Il-prodotti bijoċidali mqiegħda fis-suq 
tat-territorji tal-Istati Membri għandhom 
ikunu ttikkettati fil-lingwa jew lingwi 
nazzjonali tal-pajjiż fejn jiġu kkumerċjati.

Or.fr

Ġustifikazzjoni

Kemm il-konsumaturi u kemm dawk li jieħdu azzjoni f’isem l-awtoritajiet superviżorji 
għandhom  ikunu jistgħu jiksbu l-aċċess għall-informazzjoni fil-lingwa nattiva tagħhom. 

Emenda 444
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 5 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni tista' tadotta regoli 
dettaljati dwar it-tipi ta' tagħrif li għandu 
jiddaħħal fir-Reġistru Komunitarju tal-
Prodotti Bijoċidali u l-proċeduri relatati 
miegħu, skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 72(2).

5. Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament 
xieraq tar-Reġistru Komunitarju tal-
Prodotti Bijoċidali, il-Kummissjoni tista' 
tadotta, permezz ta’ atti delegati 
f’konformità mal-Artikolu 71 a u soġġetti 
għall-kundizzjonijiet tal-Artikoli 71 b u 71 
c, regoli dettaljati dwar it-tipi ta' tagħrif li 
għandu jiddaħħal fir-Reġistru u l-proċeduri 
relatati miegħu.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-funzjonament xieraq tar-Reġistru Komunitarju għall-Prodotti Bijoċidali madwar l-UE 
jeħtieġ li l-miżuri ddettaljati għat-tmexxija tar-Reġistru jiġu stabbilizzati mill-atti delegati. 

Emenda 445
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-reklami għall-prodotti bijoċidali ma 
għandhomx jirreferu għall-prodott 
b'manjiera li tqarraq f'dak li għandu 
x'jaqsam mar-riskji mill-prodott għas-saħħa 
tal-bniedem jew tal-ambjent. Fi kwalunkwe 
każ, ir-reklamar ta’ prodott bijoċidali ma 
għandux isemmi ‘prodott bijoċidali ta’ 
riskju baxx’, ‘mhux tossiku’, ‘mhux ta’ 
ħsara’ jew kwalunkwe indikazzjoniji 
simili.

3. Ir-reklami għall-prodotti bijoċidali ma 
għandhomx jirreferu għall-prodott 
b'manjiera li tqarraq f'dak li għandu 
x'jaqsam mar-riskji mill-prodott għas-saħħa 
tal-bniedem jew tal-ambjent. Fi kwalunkwe 
każ, ir-reklamar ta’ prodott bijoċidali ma 
għandux isemmi ‘mhux tossiku’, ‘mhux ta’ 
ħsara’ jew kwalunkwe indikazzjoniji 
simili.

Or.it

Ġustifikazzjoni

Prodott bijoċidali ta’ riskju baxx jista’ jiġi identifikat bħala tali fir-reklamar. 
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Emenda 446
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-reklami għall-prodotti bijoċidali ma 
għandhomx jirreferu għall-prodott 
b'manjiera li tqarraq f'dak li għandu 
x'jaqsam mar-riskji mill-prodott għas-saħħa 
tal-bniedem jew tal-ambjent. Fi kwalunkwe 
każ, ir-reklamar ta’ prodott bijoċidali ma 
għandux isemmi ‘prodott bijoċidali ta’ 
riskju baxx’, ‘mhux tossiku’, ‘mhux ta’ 
ħsara’ jew kwalunkwe indikazzjoniji 
simili.

3. Ir-reklami għall-prodotti bijoċidali ma 
għandhomx jirreferu għall-prodott 
b'manjiera li tqarraq f'dak li għandu 
x'jaqsam mar-riskji mill-prodott għas-saħħa 
tal-bniedem jew tal-ambjent. Fi kwalunkwe 
każ, ir-reklamar ta’ prodott bijoċidali ma 
għandux isemmi ‘prodott bijoċidali ta’ 
riskju baxx’, ‘mhux tossiku’, ‘mhux ta’ 
ħsara’ jew kwalunkwe indikazzjoniji 
simili. Ir-reklamar li jadotta d-
deskrizzjoni “prodott bijoċidali ta’ riskju 
baxx” għandu jkun permessibbli biss 
għall-prodotti awtorizzati skont l-Artikolu 
16(3).

Or.de

Ġustifikazzjoni

L-utenti finali għandhom ikunu jistgħu jiddistingwu bejn il-prodotti bijoċidali ta’ riskju baxx 
u ta’ riskju għoli u jagħmlu d-deċiżjonijiet għax-xiri skont dawn. 

Emenda 447
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) fejn xieraq, il-proposti għal-limiti 
minimi għal prodott(i) bijoċidali speċifiċi 
jew gruppi ta’ prodotti bijoċidali fl-artikoli 
fi transitu.

Or.enĠustifikazzjoni

Uħud mill-prodotti bijoċidali mhux awtorizzati fl-UE huma diġà użati fil-pajjiżi mhux tal-UE: 
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il-kontaminazzjoni tal-artikoli għalhekk ma tistax tiġi eskluża kompletament. L-Aġenzija 
għandha tkun tista’, jekk ikun meħtieġ, li titlaq mil-limitu minimu ġenerali ta’ 0,01%  għall-
artikoli trattati fi transitu kkwotati fl-Artikolu 47, paragrafu 1. 

Emenda 448
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 2 – punt i a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) provvediment ta’ gwida u għodod 
għall-fażi tal-użu, b’mod partikolari:
- miżuri għall-immaniġjar integrat tal-
insetti, għal parassiti speċifiċi,
- il-monitoraġġ tal-użu tal-prodott 
bijoċidali
- l-aqwa prattika tal-użu ta’ prodott 
bijoċidali biex jiġi limitat l-użu ta’ tali 
prodotti għad-doża minima neċessarja,
- l-immaniġjar tal-parassiti f’żoni 
sensibbli bħal skejjel, postijiet tax-xogħol, 
kindergartens, spazji pubbliċi, għadajjar, 
kanali u xtut tax-xmajjar, ċentri tal-kura 
ġerjatrika,
- tagħmir tekniku għall-applikazzjoni tal-
prodotti bijoċidali u l-ispezzjoni tiegħu.

Or.en

Emenda 449
Dagmar Roth-Behrendt

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 

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

2003/361/KE dwar id-definizzjoni ta' 
mikroimpriżi u impriżi żgħar u ta' daqs 
medju; dan m’għandu jkollu l-ebda 
konsegwenza fuq ir-responsabilità tal-
awtorità kompetenti relevanti biex twettaq 
evalwazzjoni preċiża f’konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament;

Or.de

Ġustifikazzjoni

Il-ħlasijiet għandhom jirriflettu l-ħidma meħtieġa u l-fatt li saret b’mod xieraq u effiċjenti. 
Ħlas annwali għalhekk mhux aċċettabbli mingħajr ġustifikazzjoni, u l-ħlasijiet għandhom 
isiru biss meta jkun ġenwinament neċessarju. 

Emenda 450
Cristian Silviu Buşoi

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-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. Dan m’għandu jbiddel bl-ebda 
mod ir-responsabilità tal-awtorità 
kompetenti li tevalwa biex twettaq 
evalwazzjoni bir-reqqa skont dan ir-
Regolament;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Fl-assenza ta’ kwalunkwe ġustifikazzjoni, m’għandux ikun applikabbli ħlas annwali u għandu 
jsir programm ta’ konsultazzjoni sħiħa qabel jiġu introdotti tali miżuri.  Huwa aċċettabbli li l-
Kummissjoni u l-Istati Membri jkunu jistgħu jkopru l-ispejjeż tagħhom, iżda l-ħlasijiet 
m’għandhomx ikunu ta’ barriera biex ikun hemm negozjati purament fuq bażi ekonomika  
minħabba li l-prodotti bijoċidali huma l-ewlenin fl-oqsma kollha tas-saħħa pubblika. 
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Emenda 451
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba )l-istruttura tal-ħlas għandha 
tikkunsidra l-fatt li l-prodott sottomess 
għal awtorizzazzjoni jikkonforma mal-
kriterji għal prodott ta’ riskju baxx;

Or.fr

Ġustifikazzjoni

L-istruttura tal-ħlas tista’ tagħmilha possibbli li jiġu pprovduti l-inċentivi għal produzzjoni 
ta’ prodotti ta’ riskju baxx. 

Emenda 452
Dagmar Roth-Behrendt

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

imħassar

Or.de

Ġustifikazzjoni

Il-ħlasijiet għandhom jirriflettu l-ħidma meħtieġa u l-fatt li saret b’mod xieraq u effiċjenti. 
Ħlas annwali għalhekk mhux aċċettabbli mingħajr ġustifikazzjoni, u l-ħlasijiet għandhom 
isiru biss meta jkun ġenwinament neċessarju. 

Emenda 453
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2 – punt d 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) l-imposta għandha titħallas biss meta 
huwa ġenwinament neċessarju;

Or.it

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit biex titħallas imposta annwali ma jistax jiġi stabbilit mill-ewwel. Il-ħlas għandu 
japplika biss meta ġenwinament neċessarju. 

Emenda 454
Cristian Silviu Buşoi

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

d) l-imposta għandha titħallas biss meta 
huwa effettivament meħtieġ.

Or.enĠustifikazzjoni

Fl-assenza ta’ kwalunkwe ġustifikazzjoni, m’għandux ikun applikabbli ħlas annwali u għandu 
jsir programm ta’ konsultazzjoni sħiħa qabel jiġu introdotti tali miżuri.  Huwa aċċettabbli li l-
Kummissjoni u l-Istati Membri jkunu jistgħu jkopru l-ispejjeż tagħhom, iżda l-ħlasijiet 
m’għandhomx ikunu ta’ barriera biex ikun hemm negozjati purament fuq bażi ekonomika  
minħabba li l-prodotti bijoċidali huma l-ewlenin fl-oqsma kollha tas-saħħa pubblika. 

Emenda 455
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2 – punt e 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) l-istruttura u l-ammont tal-imposti 
għandhom iqisu l-ħidma meħtieġa b'dan ir-
Regolament li għandha titwettaq mill-
Aġenzija u l-awtoritajiet kompetenti u 

e) l-imposti għandhom jitħallsu biss meta 
ġenwinament neċessarju. L-istruttura u l-
ammont tal-imposti għandhom iqisu l-
ħidma meħtieġa b'dan ir-Regolament li 
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għandhom jiġu ffissati f'tali livell li jiżgura 
li d-dħul derivat mill-imposti meta 
mgħaqqda ma' sorsi oħra ta' dħul tal-
Aġenzija skont l-Artikolu 96(1) ikun 
biżżejjed biex ikopri l-kost tas-servizzi 
mogħtija.

għandha titwettaq mill-Aġenzija u l-
awtoritajiet kompetenti u għandhom jiġu 
ffissati f'tali livell li jiżgura li d-dħul 
derivat mill-imposti meta mgħaqqda ma' 
sorsi oħra ta' dħul tal-Aġenzija skont l-
Artikolu 96(1) ikun biżżejjed biex ikopri l-
kost tas-servizzi mogħtija.

Or.de

Ġustifikazzjoni

Il-ħlasijiet għandhom jirriflettu l-ħidma meħtieġa u l-fatt li saret b’mod xieraq u effiċjenti. 
Ħlas annwali għalhekk mhux aċċettabbli mingħajr ġustifikazzjoni, u l-ħlasijiet għandhom 
isiru biss meta jkun ġenwinament neċessarju. 

Emenda 456
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2 – punt e a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) l-imposti jistgħu ma jaqbżux l-EUR 
45 000.

Or.de

Ġustifikazzjoni

Il-firxa tal-ħlasijiet tista’ tirrifletti l-ħlasijiet attwalment mitluba fl-Ewropa: 

Emenda 457
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 71 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 71a
L-eżerċizzju tad-delegazzjoni
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1. Is-setgħat biex jiġu adottati l-atti 
ddelegati msemmijin fl-Artikoli 6(4), 8(5), 
12(5), 13(1), 14, 19(3), 21(5), 42, 46(4), 
60(5), 70(1), 73 u  77(1) għandhom jiġu 
kkonferiti lill-Kummissjoni għal perjodu 
ta' 5 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva. Il-Kummissjoni għandha 
tagħmel rapport fir-rigward tas-setgħat 
iddelegati mhux aktar tard minn 6 xhur 
qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ 5 snin. Id-
delegazzjoni tas-setgħat għandha 
tiġġedded awtomatikament għal perjodi 
ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jirrevokawha 
skont l-Artikolu 71b.
2. Hekk kif tadotta att iddelegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill
3. Is-setgħat biex jiġu adottati l-atti 
ddelegati huma kkonferiti lill-
Kummissjoni soġġetti għall-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 71b u 
71c.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 290 TFUE, id-dispożizzjonijiet iddettaljati dwar id-delegazzjoni ta’ setgħat 
iridu jiġu stabbiliti fir-Regolament. 

Emenda 458
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 71 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 71b
Revoka tad-delegazzjoni

1. Id-delegazzjoni tas-setgħat imsemmijin 
fl-Artikoli 6(4), 8(5), 12(5), 13(1), 14, 
19(3), 21(5), 42, 46(4), 60(5), 70(1), 73 u 
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77(1) jistgħu jiġu rrevokati fi kwalunkwe 
ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-
Kunsill.
2.L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura 
interna sabiex tiddeċiedi jekk tirrevokax 
id-delegazzjoni ta' setgħat għandha 
tagħmel ħilitha sabiex tinforma lill-
istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni fi 
żmien raġonevoli qabel ma tittieħed id-
deċiżjoni finali, filwaqt li tindika s-setgħat 
iddelegati li jistgħu jkunu suġġetti għar-
revoka u r-raġunijiet possibbli għar-
revoka.
3. Id-deċiżjoni tar-revoka għandha ttemm 
id-delegazzjoni tas-setgħat speċifikati f'dik 
id-deċiżjoni. Din tidħol fis-seħħ 
immedjatament jew f'data aktar tard 
speċifikata fid-deċiżjoni. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità tal-atti ddelegati li 
jkunu diġà fis-seħħ. Għandha tkun 
ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 290 TFUE, id-dispożizzjonijiet iddettaljati dwar id-delegazzjoni ta’ setgħat 
iridu jiġu stabbiliti fir-Regolament. 

Emenda 459
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 71 c (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 71c
Oġġezzjonijiet għal atti delegati

1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jista’ joġġezzjona għal att iddelegat fi 
żmien perjodu ta’ tliet xhur mid-data tan-
notifika.
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Fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew 
jew tal-Kunsill, dan il-perjodu għandu 
jittawwal b'xahar.
2. Jekk, meta jiskadi dan il-perjodu, la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill 
ma jkunu oġġezzjonaw għall-att iddelegat, 
dan għandu jiġi ppubblikat fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu 
jidħol fis-seħħ fid-data ddikjarata fih.
3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjonaw għal att iddelegat, 
dan ma għandux jidħol fis-seħħ. L-
istituzzjoni li toġġezzjona għandha 
tiddikjara r-raġunijiet għaliex oġġezzjonat 
għall-att iddelegat.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 290 TFUE, id-dispożizzjonijiet iddettaljati dwar id-delegazzjoni ta’ setgħat 
iridu jiġu stabbiliti fir-Regolament. 

Emenda 460
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 72 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-
Artikolu 5a(1), (2), (4) u (6), u l-
Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, 
filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 8 tagħha.

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-allinjament tas-sitwazzjoni tal-komitoloġija għas-sistemi l-ġodda tal-atti delegati 
skont l-Artikolu 290 TFUE, il-proċedura regolatorja bi skrutinju mhux se tapplika għall-
implimentazzjoni tar-Regolament. 
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Emenda 461
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-Annessi 
għall-progress xjentifiku u tekniku.

Sabiex jiġi kkunsidrat il-progress tekniku, 
il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz ta’ 
atti delegati f’konformità mal-Artikolu 71 
a u soġġetti għall-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 71 b u 71 c, l-Annessi għall-
progress xjentifiku u tekniku.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Biex isir allinjament tas-sitwazzjoni tal-komitoloġija għas-sistemi l-ġodda tal-atti delegati 
skont l-Artikolu 290 TFUE. 

Emenda 462
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tadatta l-Annessi 
għall-progress xjentifiku u tekniku.

Il-Kummissjoni għandha tadatta l-Annessi 
għall-progress xjentifiku u tekniku.

Or.de

Emenda 463
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-

imħassar
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Regolament, għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 72(4).

Or.en

Ġustifikazzjoni

Biex isir allinjament tas-sitwazzjoni tal-komitoloġija għas-sistemi l-ġodda tal-atti delegati 
skont l-Artikolu 290 TFUE. 

Emenda 464
Tiziano Motti

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn, abbażi ta' evidenza ġdida, Stat 
Membru jkollu raġunijiet ġustifikabbli biex 
iqis li prodott bijoċidali, għalkemm 
jissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament,
jikkostitwixxi riskju serju għas-saħħa tal-
bniedem jew tal-annimali jew għall-
amebjent, jista' jieħu miżuri provviżorji 
xierqa. L-Istat Membru għandu minnufih 
jgħarraf lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra dwar dan u jagħti r-
raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu abbażi ta' 
evidenza ġdida.

Fejn, abbażi ta' evidenza ġdida, Stat 
Membru jkollu raġunijiet ġustifikabbli biex 
iqis li prodott bijoċidali, għalkemm 
jissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, 
jikkostitwixxi riskju serju immedjat jew fit-
tul to għas-saħħa tal-bniedem, b’mod 
partikolari tat-tfal, jew għas-saħħa tal-
annimali jew għall-ambjent, jista' jieħu 
miżuri provviżorji xierqa. L-Istat Membru 
għandu minnufih jgħarraf lill-Kummissjoni 
u lill-Istati Membri l-oħra dwar dan u 
jagħti r-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu 
abbażi ta' evidenza ġdida.

Or.it

Ġustifikazzjoni

Jidher li huwa xieraq li jiġi enfasizzat il-fatt li t-tfal huma aktar vulnerabbli għall-prodotti 
dannużi milli l-adulti, dwar liema l-proposta għal regolament qed tibbaża l-kriterji ta’ 
tolleranza. It-tfal ħafna drabi jsibu ruħhom f’postijiet li jkunu għadhom kemm ġew użati l-
prodotti bijoċidali u l-pestiċidi, u joħorġu reazzjonijiet – immedjatament jew f’terminu itwal –
li huma attribwiti direttament jew indirettament għas-sustanzi dannużi. 
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Emenda 465
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn, abbażi ta' evidenza ġdida, Stat 
Membru jkollu raġunijiet ġustifikabbli biex 
iqis li prodott bijoċidali, għalkemm 
jissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, 
jikkostitwixxi riskju serju għas-saħħa tal-
bniedem jew tal-annimali jew għall-
amebjent, jista' jieħu miżuri provviżorji 
xierqa. L-Istat Membru għandu minnufih 
jgħarraf lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra dwar dan u jagħti r-
raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu abbażi ta' 
evidenza ġdida.

Fejn, abbażi ta' evidenza ġdida, Stat 
Membru jkollu raġunijiet ġustifikabbli biex 
iqis li prodott bijoċidali, għalkemm 
jissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, 
jikkostitwixxi riskju serju għas-saħħa tal-
bniedem jew tal-annimali jew għall-
ambjent, b’mod partikolari għall-gruppi 
vulnerabbli u li jkollu riskju li ma jilħaqx
l-istandards ta’ kwalità tad-Direttiva 
2000/60/KE jista' jieħu miżuri provviżorji 
xierqa. L-Istat Membru għandu minnufih 
jgħarraf lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra dwar dan u jagħti r-
raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Tiżgura l-implimentazzjoni tal-prinċipju sussidjarju u l-prinċipju prekawzjonarju. L-Istati 
Membri għandhom jimplimentaw il-liġi Ewropea sekondarja bħad-Direttiva tal-Qafas tal-
Ilma. Bil-konsiderazzjoni tar-Regolament li għadu kemm ġie adottat dwar il-Prodotti tal-
Protezzjoni tal-Pjanti l-Istati Membri għandhom biżżejjed libertà ta’ manuvra biex jipproteġu 
ċ-ċittadini u l-ekosistemi vulnerabbli tagħhom. 

Emenda 466
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni, għandha, skont il-
rpoċedura msemmija fl-Artikolu 72(3), 
jew tawtorizza l-miżura provviżorja għal 
perjodu ta' żmien definit fid-deċiżjoni jew 
tesiġi li l-Istat Membru jirrevoka l-miżura 

imħassar
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provviżorja.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 193 tat-Trattat tal-UE li għadu kemm ġie adottat l-Istati Membri jistgħu 
jżommu jew jintroduċu miżuri protettivi aktar stretti għat-titjib tal-kwalità tal-ambjent u tal-
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem. 

Emenda 467
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tibqa' 
għaddejja bil-programm ta' ħidma għall-
eżami sistematiku tas-sustanzi attivi kollha 
eżistenti li nbeda skont l-Artikolu 16(2) 
tad-Direttiva 98/8/KE u tlestih sal-
14 ta' Mejju 2014. Il-Kummissjoni tista' 
tadotta regoli ta' implimentazzjoni biex 
twettaq il-programm ta' ħidma u tispeċifika 
d-drittijiet u l-obbligi relatati tal-
awtoritajiet kompetenti u l-parteċipanti fil-
programm. 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).

1.Il-Kummissjoni għandha tibqa' għaddejja 
bil-programm ta' ħidma għall-eżami 
sistematiku tas-sustanzi attivi kollha 
eżistenti li nbeda skont l-Artikolu 16(2) 
tad-Direttiva 98/8/KE u tlestih sal-
14 ta' Mejju 2014. Sabiex tiġi żgurata 
tranżazzjoni tajba, il-Kummissjoni tista' 
tadotta, permezz ta’ atti delegati 
f’konformità mal-Artikolu 71 a u soġġetti 
għall-kundizzjonijiet tal-Artikoli 71 b u 71 
c, regoli ta' implimentazzjoni biex twettaq 
il-programm ta' ħidma u tispeċifika d-
drittijiet u l-obbligi relatati tal-awtoritajiet 
kompetenti u l-parteċipanti fil-programm; 
u, skont il-progress tal-programm ta’ 
ħidma , deċiżjoni biex jiġi estiż it-terminu 
tal-programm ta’ ħidma għal perjodu 
determinat.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Biex isir allinjament tas-sitwazzjoni tal-komitoloġija għas-sistemi l-ġodda tal-atti delegati 
skont l-Artikolu 290 TFUE. 
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Emenda 468
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont il-progress tal-programm ta' ħidma, 
il-Kummissjoni tista' testendi d-dewmien 
tal-programm ta' ħidma għal perjodu 
determinat. Dik il-miżura, 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).

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

Biex isir allinjament tas-sitwazzjoni tal-komitoloġija għas-sistemi l-ġodda tal-atti delegati 
skont l-Artikolu 290 TFUE. 

Emenda 469
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul il-programm ta' ħidma, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi skont il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 72(4) li 
sustanza attiva għandha tiġi inkluża fl-
Anness I ta' dan ir-Regolament u taħt tali 
kundizzjonijiet, jew, f'każijiet fejn ir-
rekwiżiti tal-Artikolu 4 ma jiġux issodisfati 
jew fejn it-tagħrif u dejta meħtieġa ma 
jkunux ġew sottomessi fiż-żmien stipulat, 
li t-tali sustanza attiva ma għandhiex tiġi 
inkluża fl-Anness I ta' dan ir-Regolament. 
Id-deċiżjoni għandha tispeċifika d-data li 
fiha l-inklużjoni fl-Anness I issir effettiva.

Sabiex ikun hemm progress mal-
programm ta' ħidma, il-Kummissjoni 
għandha tiddeċiedi, permezz ta’ atti 
delegati f’konformità mal-Artikolu 71 a u 
soġġetti għall-kundizzjonijiet tal-Artikoli 
71 b u 71 c, li sustanza attiva għandha tiġi 
inkluża fl-Anness I ta' dan ir-Regolament u 
taħt tali kundizzjonijiet, jew, f'każijiet fejn 
ir-rekwiżiti tal-Artikolu 4 ma jiġux 
issodisfati jew fejn it-tagħrif u dejta 
meħtieġa ma jkunux ġew sottomessi fiż-
żmien stipulat, li t-tali sustanza attiva ma 
għandhiex tiġi inkluża fl-Anness I ta' dan 
ir-Regolament. Id-deċiżjoni għandha 
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tispeċifika d-data li fiha l-inklużjoni fl-
Anness I issir effettiva.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Biex isir allinjament tas-sitwazzjoni tal-komitoloġija għas-sistemi l-ġodda tal-atti delegati 
skont l-Artikolu 290 TFUE. 

Emenda 470
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul il-programm ta' ħidma, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi skont il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 72(4) li 
sustanza attiva għandha tiġi inkluża fl-
Anness I ta' dan ir-Regolament u taħt tali 
kundizzjonijiet, jew, f'każijiet fejn ir-
rekwiżiti tal-Artikolu 4 ma jiġux issodisfati 
jew fejn it-tagħrif u dejta meħtieġa ma 
jkunux ġew sottomessi fiż-żmien stipulat, 
li t-tali sustanza attiva ma għandhiex tiġi 
inkluża fl-Anness I ta' dan ir-Regolament. 
Id-deċiżjoni għandha tispeċifika d-data li 
fiha l-inklużjoni fl-Anness I issir effettiva.

 Matul il-programm ta' ħidma, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi skont il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 72(4) li 
sustanza attiva għandha tiġi inkluża fl-
Anness I ta' dan ir-Regolament u taħt tali 
kundizzjonijiet, jew, f'każijiet fejn ir-
rekwiżiti tal-Artikolu 4 ma jiġux issodisfati 
jew fejn it-tagħrif u dejta meħtieġa ma 
jkunux ġew sottomessi fiż-żmien stipulat, 
li t-tali sustanza attiva ma għandhiex tiġi 
inkluża fl-Anness I ta' dan ir-Regolament. 
Id-deċiżjoni għandha tispeċifika d-data li 
fiha l-inklużjoni fl-Anness I issir effettiva, 
li tkun sentejn wara d-deċiżjoni.

Or.en

Ġustifikazzjoni

It-test leġiżlattiv għandu jistqarr b’mod ċar l-iskedi ta’ żmien applikabbli. L-Awtoritajiet 
Kompetenti qablu preċedentament dwar is-sentejn 

Emenda 471
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 4 



AM\810555MT.doc 85/90 PE439.891v02-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-prodotti bijoċidali li għalihom l-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru tkun 
irrifjutat applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni sottomessa taħt il-
paragrafu 3 jew tkun iddeċidiet li ma 
tagħtix awtorizzazzjoni, ma għandhomx 
jibqgħu jitqiegħdu fis-suq b'effett minn sitt 
xhur wara t-tali rifjut jew deċiżjoni.

4. Il-prodotti bijoċidali li għalihom l-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru tkun 
irrifjutat applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni sottomessa taħt il-
paragrafu 3 jew tkun iddeċidiet li ma 
tagħtix awtorizzazzjoni, ma għandhomx 
jibqgħu jitqiegħdu fis-suq b'effett minn sitt 
xhur wara t-tali rifjut jew deċiżjoni. Ir-
rimi, il-ħżin u l-użu tal-provvisti eżistenti 
tal-prodotti bijoċidali li għalihom l-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
irrifjutat l-applikazzjoni għal 
awtorizzazzjoni sottomessa skont il-
paragrafu  3 jew iddeċidiet li ma tagħtix l-
awtorizzazzjoni huma permessi sa 
tmintax-il xahar wara d-data meta l-
inklużjoni ssir effettiva.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Iż-żminijiet għar-rimi, l-ħżin u l-użu tal-provvisti eżistenti tal-prodotti bijoċidali għandhom 
ikunu konsistenti matul l-Artikolu kollu. 

Emenda 472
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 81

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-Artikolu 47, oġġetti u 
materjali ttrattati li jinkorporaw prodotti 
bijoċidali li mhumiex awtorizzati fil-
Komunità jew tal-anqas fi Stat Membru 
wieħed u li kienu disponibbli fis-suq fi ...
[ĠU: daħħal id-data msemmija fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 85] jistgħu, sad-
data meta tad-deċiżjoni li tagħti 
awtorizzazzjoni lil dawn il-prodotti 
bijoċidali, tibqa' titqiegħed fis-suq jekk l-

 B'deroga mill-Artikolu 47, oġġetti u 
materjali ttrattati li jinkorporaw prodotti 
bijoċidali li mhumiex awtorizzati fil-
Komunità jew tal-anqas fi Stat Membru 
wieħed u li kienu disponibbli fis-suq fi ...
[ĠU: daħħal id-data msemmija fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 85] jistgħu, sad-
data meta tad-deċiżjoni li tagħti 
awtorizzazzjoni lil dawn il-prodotti 
bijoċidali, tibqa' titqiegħed fis-suq jekk l-
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applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tiġi 
sottomessa mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2017. F'każ li l-għotja ta' 
awtorizzazzjoni biex prodott bijoċidali 
jitqiegħed fis-suq tiġi rrifjutata, oġġetti u 
materjali ttrattati li jinkorporaw it-tali 
prodott bijoċidali ma għandhomx jibqgħu 
jitqiegħdu fis-suq fi żmien sitt xhur wara t-
tali deċiżjoni.

applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tiġi 
sottomessa mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2013. F'każ li l-għotja ta' 
awtorizzazzjoni biex prodott bijoċidali 
jitqiegħed fis-suq tiġi rrifjutata, oġġetti u 
materjali ttrattati li jinkorporaw it-tali 
prodott bijoċidali ma għandhomx jibqgħu 
jitqiegħdu fis-suq fi żmien sitt xhur wara t-
tali deċiżjoni.

Or. en

Emenda 473
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 81

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-Artikolu 47, oġġetti u 
materjali ttrattati li jinkorporaw prodotti 
bijoċidali li mhumiex awtorizzati fil-
Komunità jew tal-anqas fi Stat Membru 
wieħed u li kienu disponibbli fis-suq fi ...
[ĠU: daħħal id-data msemmija fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 85] jistgħu, sad-
data meta tad-deċiżjoni li tagħti 
awtorizzazzjoni lil dawn il-prodotti 
bijoċidali, tibqa' titqiegħed fis-suq jekk l-
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tiġi 
sottomessa mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2017. F'każ li l-għotja ta' 
awtorizzazzjoni biex prodott bijoċidali 
jitqiegħed fis-suq tiġi rrifjutata, oġġetti u 
materjali ttrattati li jinkorporaw it-tali 
prodott bijoċidali ma għandhomx jibqgħu 
jitqiegħdu fis-suq fi żmien sitt xhur wara t-
tali deċiżjoni.

B'deroga mill-Artikolu 47, oġġetti u 
materjali ttrattati li jinkorporaw prodotti 
bijoċidali li mhumiex awtorizzati fil-
Komunità jew tal-anqas fi Stat Membru 
wieħed u li kienu disponibbli fis-suq fi ...
[ĠU: daħħal id-data msemmija fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 85] jistgħu, sad-
data meta tad-deċiżjoni li tagħti 
awtorizzazzjoni lil dawn il-prodotti 
bijoċidali, tibqa' titqiegħed fis-suq jekk l-
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tiġi 
sottomessa mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2017. F'każ li l-għotja ta' 
awtorizzazzjoni biex prodott bijoċidali 
jitqiegħed fis-suq tiġi rrifjutata, oġġetti u 
materjali ttrattati li jinkorporaw it-tali 
prodott bijoċidali ma għandhomx jibqgħu 
jitqiegħdu fis-suq fi żmien 12-il xahar
wara t-tali deċiżjoni.

Or.deĠustifikazzjoni

Id-data ta’ skadenza għandha tiġi estiża sabiex jiġu kkunsidrati ċ-ċikli ta’ negozji tal-
importaturi. In-negozjaturi jordnaw l-oġġetti sa 18-il xahar qabel jidhru fuq l-ixkafef. 
Skadenza ta’ 12-il xahar tiggarantixxi lill-importaturi l-iskrutinju legali li jeħtieġu.



AM\810555MT.doc 87/90 PE439.891v02-00

MT

Emenda 474
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 81 - paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rimi, il-ħżin u l-użu tal-provvisti 
eżistenti  tal-prodotti bijoċidali li mhumiex 
awtorizzati għall-użu relevanti mill-
awtorità kompetenti jew mill-Kummissjoni 
huma permessi sa tnax-il xahar wara d-
data tad-deċiżjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 80 jew tnax-il 
xahar wara d-data msemmija fit-tieni 
subparagrafu tal-istess Artikolu, skont 
liema tiġi l-aħħar.

Or.enĠustifikazzjoni

Iż-żieda ta’ dan il-paragrafu meħud mill-Artikolu 80 jiżgura l-miżuri konsistenti għall-
prodotti l-ġodda li se jaqgħu taħt il-qasam ta’ applikazzjoni tar-Regolament dwar il-Prodotti 
Bijoċidali. 

Emenda 475
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 82 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 82
Miżuri tranżizzjonali li jikkonċernaw 
materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel

imħassar

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.
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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 
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.

Or.fr

Ġustifikazzjoni

Il-Materjali f’kuntatt mal-ikel huma diġà regolati mir-Regolament (KE) Nru 1935/2004. Dak 
ir-Regolament jista’ jkun li ma jkoprix l-aspetti kollha tal-evalwazzjoni ta’ tali materjali u l-
użu tagħhom, iżda għandhom jiġu introdotti restrizzjonijiet ġodda bir-reviżjoni tal-
leġiżlazzjoni li tittratta speċifikament il-materjali f’kuntatt mal-ikel u [mhux?] fir-Regolament 
dwar il-prodotti bijoċidali, sabiex tiġi evitata kwalunkwe duplikazzjoni tar-regolamenti u l-
evalwazzjonijiet.
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Emenda 476
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 82 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 82
Miżuri tranżizzjonali li jikkonċernaw 
materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel

imħassar

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 
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 
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xahar wara d-data msemmija fit-tielet 
subparagrafu tal-paragrafu 1, skont liema 
minnhom tiġi l-aktar tard.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-materjali f’kuntatt mal-ikel m’għandhomx ikunu fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-Proposti 
minħabba li dan iwassal għal regolament u evalwazzjoni doppji. Il-materjali f’kuntatt mal-
ikel huma diġà regolati mr-Regolament ta’ Qafas tal-Materjali f’Kuntatt mal-Ikel (KE) Nru 
1935/2004. Jekk isiru tibdiliet fir-regoli li jiggvernaw il-materjali f’kuntatt mal-ikel, 
għandhom jiġu indirizzati permezz ta’ reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-kuntatt mal-ikel, u mhux 
bl-estensjoni tal-qasam ta’ applikazzjoni tal-BPR. 


