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Emenda 227
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.de

Ġustifikazzjoni

Adattament għall-emenda li l-istess persuna ressqet għall-Artikolu 3(i). Bħalma qed jiġri fil-
każ tar-REACH, mhux biss “l-ewwel forniment”, imma “kwalunkwe forniment” għandu 
jitqies bħala “tqegħid fis-suq” sabiex ikun żgurat li r-regolamenti dwar is-saħħa u l-ambjent 
japplikaw għal kull stadju. Tabilħaqq, l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni hija neċessarja 
għat-tqegħid fis-suq inizjali biss.

Emenda 228
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni 
għandha ssir mill-persuna jew f’isem il-
persuna li hija d-detentur tal-
awtorizzazzjoni. Din il-persuna tista’ 
tkun, għalkemm mhux neċessarjament, il-
persuna responsabbli għat-tqegħid fis-suq 
ta’ prodott bijoċidali fi Stat Membru 
partikolari jew fil-Komunità.

Or.it
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Emenda 229
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Anness II – paragrafu 2 – subparagrafu 3 Emenda

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

2. Applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni 
għandha ssir mill-persuna jew f’isem il-
persuna li se tkun id-detentur tal-
awtorizzazzjoni. Din il-persuna tista’ 
tkun, għalkemm mhux neċessarjament, il-
persuna responsabbli għat-tqegħid fis-suq 
ta’ prodott bijoċidali fi Stat Membru 
partikolari jew fil-Komunità.

Or.fr

Ġustifikazzjoni

Il-persuna responsabbli għat-tqegħid fis-suq ta’ xi prodott awtorizzat mhux dejjem tkun id-
detentur tal-awtorizzazzjoni. L-industrija teħtieġ din il-flessibilità fil-katina tal-provvista. Ir-
Regolament għandu jiċċara li fil-każijiet fejn l-applikant ikun jixtieq jikseb awtorizzazzjoni 
għal formulazzjoni ta’ qafas, ikollu jressaq applikazzjoni unika għall-awtorizzazzjoni biex 
ikunu koperti l-prodotti kollha inklużi fil-formulazzjoni.

Emenda 230
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni 
għandha ssir mill-persuna jew f’isem il-
persuna li se tkun id-detentur tal-
awtorizzazzjoni. Din il-persuna tista’ 
tkun, għalkemm mhux neċessarjament, il-
persuna responsabbli għat-tqegħid fis-suq 
ta’ prodott bijoċidali fi Stat Membru 
partikolari jew fil-Komunità.

Or.en
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Ġustifikazzjoni

L-industrija teħtieġ aktar flessibilità fil-katina tal-provvista. Fil-fatt, mhux ħaġa straordinarja 
li prodott ikun importat f’xi pajjiż u mqiegħed fis-suq bir-responsabilità ta’ distributur li 
mhuwiex id-detentur tal-awtorizzazzjoni jew, fil-każ tal-kumpaniji multinazzjonali, li kull 
sister company individwali tkun responsabbli għat-tqegħid fis-suq tal-prodott fil-pajjiż tagħha 
stess. Id-dispożizzjoni li d-detentur tal-awtorizzazzjoni u l-persuna responsabbli għat-tqegħid 
fis-suq tal-prodott huma l-istess kienet tkun toħloq qafas riġidu ħafna u xejn prattiku għall-
industrija.

Emenda 231
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Applikazzjoni unika għall-awtorizzazzjoni 
tista’ ssir mill-applikant għal grupp ta’ 
prodotti maħsuba biex jiġu awtorizzazzati 
taħt l-istess formulazzjoni ta’ qafas.

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-industrija teħtieġ din il-flessibilità fil-katina tal-provvista. It-test għandu jispeċifika b’mod 
espliċitu li fil-każ li l-applikant jixtieq jikseb awtorizzazzjoni għal formulazzjoni ta’ qafas, 
għandha ssir applikazzjoni unika li tkopri l-prodotti kollha maħsuba biex jiffurmaw parti 
minn dan il-qafas. Kjarifika bħal din ma tidhirx fit-test kif inhu bħalissa.

Emenda 232
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Anness II – paragrafu 2 – subparagrafu 3 Emenda

Applikazzjoni unika għall-awtorizzazzjoni 
tista’ ssir mill-applikant għal grupp ta’ 
prodotti maħsuba biex jiġu awtorizzazzati 
taħt l-istess formulazzjoni ta’ qafas.
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Or.fr

Ġustifikazzjoni

Il-persuna responsabbli għat-tqegħid fis-suq ta’ xi prodott awtorizzat mhux dejjem tkun id-
detentur tal-awtorizzazzjoni. L-industrija teħtieġ din il-flessibilità fil-katina tal-provvista. Ir-
Regolament għandu jiċċara li fil-każijiet fejn l-applikant ikun jixtieq jikseb awtorizzazzjoni 
għal formulazzjoni ta’ qafas, ikollu jressaq applikazzjoni unika għall-awtorizzazzjoni li tkopri 
l-prodotti kollha li se jkunu inklużi fil-formulazzjoni.

Emenda 233
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jiġu stabbiliti miżuri 
mandatorji li jkunu implimentati permezz 
ta’ Direttiva Qafas għal Azzjoni 
Komunitarja bil-għan li jintlaħaq użu 
professjonali sostenibbli tal-prodotti 
bijoċidali, li jinkludi l-introduzzjoni ta’ 
Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali, ġestjoni 
integrata tal-organiżmi ta’ ħsara, miżuri 
tat-tnaqqis tar-riskju u l-promozzjoni ta’ 
alternattivi.
Sentejn wara l-adozzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tressaq proposta lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill.

Or.en

Emenda 234
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5 a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-infestazzjoni b’organiżimi ta’ ħsara 
għandha tiġi evitata bl-għajnuna ta’ 
miżuri adegwati ta’ skuraġġiment sabiex 
jitkeċċew jew jitbiegħdu dawn l-
organiżmi. B’żieda ma’ dan, għandhom 
jittieħdu miżuri oħra ta’ prekawzjoni, 
bħal pereżempju l-ħżin adegwat tal-
merkanzija, l-osservanza tal-istandards 
tal-iġjene u r-rimi immedjat tal-iskart. 
Biss wara li dawn il-miżuri jkunu baqgħu 
bla effett, għandhom jittieħdu passi 
ulterjuri. Il-prodotti bijoċidali ta’ riskju 
baxx għall-bnedmin, l-annimali u l-
ambjent għandhom dejjem jintużaw qabel 
l-oħrajn. Prodotti bijoċidali intiżi biex 
jagħmlu ħsara lil annimali kapaċi li 
jħossu wġiħ u dwejjaq jew biex joqtluhom 
jew jeqirduhom għandhom jiġu applikati 
biss meta ma jkunx hemm għażla oħra.

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 15 għandu jiġi estiż b’paragrafu 1 ġdid għall-inklużjoni ta’ regoli dwar l-użu 
sostenibbli tal-prodotti bijoċidali.

Emenda 235
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt i 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) huwa effikaċi biżżejjed; i) huwa neċessarju u effikaċi biżżejjed;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Tiġi żgurata protezzjoni konsistenti tal-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem. Hija neċessarja l-
konformità mal-istandards Komunitarji rilevanti kollha ta’ ħarsien tal-ambjent. Dan qed jiġi 
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żgurat ukoll bis-saħħa tad-Direttiva tal-Prodotti Bijoċidali 98/8/KE. B’żieda ma’ dan, 
għandhom jitqiesu l-protezzjoni tal-gruppi vulnerabbli – kif mitluba mir-Regolament (KE) 
1107/2009 fir-rigward tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti – u effetti ta’ kombinazzjoni. 

Emenda 236
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt ii 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) ma għandu l-ebda effett mhux 
aċċettabbli fuq l-organiżmi fil-mira, b’mod 
partikolari reżistenza mhux aċċetabbli jew 
reżistenza indiretta jew sofferenza u wġigħ 
żejjed għall-vertebrati;

ii) ma għandu l-ebda effett reali jew 
potenzjali fuq l-organiżmi fil-mira, b’mod 
partikolari reżistenza mhux aċċetabbli jew 
reżistenza indiretta jew sofferenza u wġigħ 
żejjed għall-vertebrati;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Tiġi żgurata protezzjoni konsistenti tal-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem. Hija neċessarja l-
konformità mal-istandards Komunitarji rilevanti kollha ta’ ħarsien tal-ambjent. Dan qed jiġi 
żgurat ukoll bis-saħħa tad-Direttiva tal-Prodotti Bijoċidali 98/8/KE. B’żieda ma’ dan, 
għandhom jitqiesu l-protezzjoni tal-gruppi vulnerabbli – kif mitluba mir-Regolament (KE) 
1107/2009 fir-rigward tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti – u effetti ta’ kombinazzjoni. 

Emenda 237
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt iii 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) il-prodott stess jew minħabba r-residwi 
tiegħu, ma għandu l-ebda effett mhux 
aċċettabbli, dirett jew indirett, fuq is-saħħa 
tal-bniedem jew tal-annimali;

iii) il-prodott stess jew minħabba r-residwi 
tiegħu, ma jkollu l-ebda effett ta’ ħsara, 
immedjat jew imdewwem, fuq is-saħħa tal-
bniedem, inklużi dawk fuq gruppi 
vulnerabbli, jew fuq is-saħħa tal-annimali, 
b’mod dirett jew permezz tal-ilma tax-xorb 
(bil-kunsiderazzjoni tas-sustanzi li 
jirriżultaw mit-trattament tal-ilma), tal-
ikel, tal-għalf jew tal-arja, jew ta’ 
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konsegwenzi li jirriżultaw fuq il-post tax-
xogħol jew permezz ta’ effetti indiretti 
oħrajn, meta jitqiesu l-effetti kumulattivi 
u sinerġistiċi magħrufa fejn il-metodi 
xjentifiċi aċċettati mill-Awtorità biex issir 
valutazzjoni ta’ effetti bħal dawn ikunu 
disponibbli, jew fuq l-ilma ta’ taħt l-art;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Huwa inaċċettabbli li wieħed jitkellem fuq effetti “mhux aċċettabbli” fejn tidħol is-saħħa tal-
bniedem. Fil-kuntest tal-awtorizzazzjoni tal-prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti, it-terminu 
“mhux aċċettabbli” intuża biss fil-kuntest tal-effetti fuq l-ambjent. Hawnhekk għandu jintuża 
l-kliem tar-Regolament tal-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti, aktar u aktar ladarba 
jinkludi wkoll l-effetti kumulattivi u sinerġistiċi. 

Emenda 238
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt iii 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) il-prodott stess jew minħabba r-residwi 
tiegħu, ma għandu l-ebda effett mhux
aċċettabbli, dirett jew indirett, fuq is-saħħa 
tal-bniedem jew tal-annimali;

iii) il-prodott stess jew minħabba l-
metaboliti u r-residwi tiegħu, ma għandu l-
ebda effett negattiv reali jew potenzjali 
dirett jew indirett, fuq is-saħħa tal-
bnedmin, partikolarment ta’ gruppi 
vulnerabbli, jew tal-annimali;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Tiġi żgurata protezzjoni konsistenti tal-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem. Hija neċessarja l-
konformità mal-istandards Komunitarji rilevanti kollha ta’ ħarsien tal-ambjent. Dan qed jiġi 
żgurat ukoll bis-saħħa tad-Direttiva tal-Prodotti Bijoċidali 98/8/KE. B’żieda ma’ dan, 
għandhom jitqiesu l-protezzjoni tal-gruppi vulnerabbli – kif mitluba mir-Regolament (KE) 
1107/2009 fir-rigward tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti – u effetti ta’ kombinazzjoni. 
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Emenda 239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt iii 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) il-prodott stess jew minħabba r-residwi 
tiegħu, ma għandu l-ebda effett mhux 
aċċettabbli, dirett jew indirett, fuq is-saħħa 
tal-bniedem jew tal-annimali;

iii) il-prodott stess jew minħabba r-residwi 
tiegħu, ma għandu l-ebda effett mhux 
aċċettabbli immedjat jew imdewwem, dirett 
jew indirett, fuq is-saħħa tal-bniedem jew 
tal-annimali, b’kunsiderazzjoni għall-
gruppi vulnerabbli;

Or.en

Emenda 240
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt iv – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) il-prodott stess jew minħabba r-residwi 
tiegħu, ma għandu l-ebda effett mhux 
aċċettabbli, fuq l-ambjent fejn b’mod 
partikolari jitqiesu l-kunsiderazzjonijiet li 
ġejjin:

iv) il-prodott stess jew minħabba r-residwi 
tiegħu, ma għandu l-ebda effett mhux 
mixtieq reali jew potenzjali, fuq l-ambjent
fejn b’mod partikolari jitqiesu l-
kunsiderazzjonijiet li ġejjin:

Or.en

Ġustifikazzjoni

Tiġi żgurata protezzjoni konsistenti tal-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem. Hija neċessarja l-
konformità mal-istandards Komunitarji rilevanti kollha ta’ ħarsien tal-ambjent. Dan qed jiġi 
żgurat ukoll bis-saħħa tad-Direttiva tal-Prodotti Bijoċidali 98/8/KE. B’żieda ma’ dan, 
għandhom jitqiesu l-protezzjoni tal-gruppi vulnerabbli – kif mitluba mir-Regolament (KE) 
1107/2009 fir-rigward tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti – u effetti ta’ kombinazzjoni. 
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Emenda 241
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt iv – inċiż 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- id-destin jew id-distribuzzjoni tiegħu fl-
ambjent;

- id-destin jew id-distribuzzjoni tiegħu fl-
ambjent, inkluża distribuzzjoni fuq 
distanzi twal;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Tiġi żgurata protezzjoni konsistenti tal-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem. Hija neċessarja l-
konformità mal-istandards Komunitarji rilevanti kollha ta’ ħarsien tal-ambjent. Dan qed jiġi 
żgurat ukoll bis-saħħa tad-Direttiva tal-Prodotti Bijoċidali 98/8/KE. B’żieda ma’ dan, 
għandhom jitqiesu l-protezzjoni tal-gruppi vulnerabbli – kif mitluba mir-Regolament (KE) 
1107/2009 fir-rigward tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti – u effetti ta’ kombinazzjoni. 

Emenda 242
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt iv – inċiż 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- il-kontaminazzjoni tal-ilma tal-wiċċ 
(inklużi l-ilmijiet tal-estwarji u tal-baħar), 
l-ilma ta’ taħt l-art u l-ilma tax-xorb, l-ajru 
u l-ħamrija;

- il-kontaminazzjoni tal-ilma tal-wiċċ 
(inklużi l-ilmijiet tal-estwarji u tal-baħar), 
l-ilma ta’ taħt l-art u l-ilma tax-xorb, l-ajru 
u l-ħamrija waqt li jitqiesu postijiet 
imbiegħda mill-użu tiegħu wara trasport 
ambjentali fit-tul; 

Or.en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm konformità mal-kliem adottat għar-Regolament tal-Prodotti għall-
Protezzjoni tal-Pjanti. 
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Emenda 243
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.en

Emenda 244
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-kundizzjonijiet normali kollha li fihom 
jista’ jintuża l-prodott bijoċidali; 

a) il-kundizzjonijiet normali kollha jew 
sitwazzjonijiet realistiċi oħra, bħal 
inċidenti, li fihom jista’ jintuża l-prodott 
bijoċidali; 

Or.en

Ġustifikazzjoni

Tiġi żgurata protezzjoni konsistenti tal-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem. Hija neċessarja l-
konformità mal-istandards Komunitarji rilevanti kollha ta’ ħarsien tal-ambjent. Dan qed jiġi 
żgurat ukoll bis-saħħa tad-Direttiva tal-Prodotti Bijoċidali 98/8/KE. B’żieda ma’ dan, 
għandhom jitqiesu l-protezzjoni tal-gruppi vulnerabbli – kif mitluba mir-Regolament (KE) 
1107/2009 fir-rigward tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti – u effetti ta’ kombinazzjoni. 
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Emenda 245
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt c a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) effetti kumulattivi jew sinerġistiċi.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Tiġi żgurata protezzjoni konsistenti tal-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem. Hija neċessarja l-
konformità mal-istandards Komunitarji rilevanti kollha ta’ ħarsien tal-ambjent. Dan qed jiġi 
żgurat ukoll bis-saħħa tad-Direttiva tal-Prodotti Bijoċidali 98/8/KE. B’żieda ma’ dan, 
għandhom jitqiesu l-protezzjoni tal-gruppi vulnerabbli – kif mitluba mir-Regolament (KE) 
1107/2009 fir-rigward tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti – u effetti ta’ kombinazzjoni. 

Emenda 246
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta’ 
prodott ta’ riskju baxx għandha tkun 
soġġetta għall-konformità mar-rekwiżiti 
tal-punti (b), (c) u (d) tal-paragrafu 1.

3. Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta’ 
prodott ta’ riskju baxx tista’ tingħata biss 
jekk is-sustanzi attivi jkunu evalwati 
bħala sustanzi attivi ta’ riskju baxx u 
inklużi fl-Anness I (jew anness separat), 
f’konformità mal-Artikoli 4 u 5; barra 
minn hekk, l-awtorizzazzjoni għandha tkun 
soġġetta għall-konformità mar-rekwiżiti 
tal-punti (a), (b), (c) u (d) tal-paragrafu 1.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tiggarantixxi l-ebda tip ta’ evalwazzjoni f’livell Komunitarju 
tas-sustanzi attivi ta’ livell baxx. Mhu ċar xejn liema sustanzi attivi jista’ jkun hemm fi prodott 
ta’ riskju baxx. Biex xi prodott jaqa’ fil-kategorija tal-prodotti ta’ riskju baxx, huwa kruċjali 
li wieħed ikun jaf is-sustanzi li fih. Għaldaqstant, bħala minimu assolut, is-sustanzi attivi ta’ 
prodott ta’ riskju baxx għandhom ikunu evalwati f’livell Komunitarju u inklużi fl-Anness I 
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sabiex il-prodott ikun irrikonoxxut bħala prodott ta’ riskju baxx.

Emenda 247
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5 – punt b a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) meqjus bħala prodott bi proprjetajiet li 
jfixklu s-sistema endokrinali.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-perikli li dawn is-sustanzi qed jikkawżaw lis-saħħa, m’għandhomx jitħallew 
f’idejn il-pubbliku ġenerali.

Emenda 248
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5 – punt b a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) prodott b’effetti newrotossiċi jew 
immunotossiċi fl-iżvilupp.

Or.en

Emenda 249
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Prodott bijoċidali għandu jitqies bħala 
prodott bijoċidali ta’ riskju baxx jekk jiġu 

1. Prodott bijoċidali għandu jitqies bħala 
prodott bijoċidali ta’ riskju baxx jekk is-
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ssodisfati ż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin: sustanzi attivi tiegħu huma inklużi fl-
Anness I u jekk jiġu ssodisfati ż-żewġ 
kundizzjonijiet li ġejjin:

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tiggarantixxi l-ebda tip ta’ evalwazzjoni f’livell Komunitarju 
tas-sustanzi attivi ta’ livell baxx. Mhu ċar xejn liema sustanzi attivi jista’ jkun hemm fi prodott 
ta’ riskju baxx. Biex xi prodott jaqa’ fil-kategorija tal-prodotti ta’ riskju baxx, huwa kruċjali 
li wieħed ikun jaf is-sustanzi li fih. Għaldaqstant, bħala minimu assolut, is-sustanzi attivi ta’ 
prodott ta’ riskju baxx għandhom ikunu evalwati f’livell Komunitarju u inklużi fl-Anness I 
sabiex il-prodott ikun irrikonoxxut bħala prodott ta’ riskju baxx.

Emenda 250
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.en

Emenda 251
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 - punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) l-effetti kumulattivi kemm tas-sustanzi 
attivi u kemm tas-sustanzi mhux attivi 
jkunu kkunsidrati u ddefiniti bħala effetti 
ta’ riskju baxx.

Or.en



PE439.904v02-00 16/59 AM\811561MT.doc

MT

Emenda 252
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Madankollu, miżuri speċifiċi għal użu 
sostenibbli b’teknoloġiji adegwati għall-
kontroll tal-użu huma meħtieġa jekk 
prodott bijoċidali jkun jissodisfa tal-anqas 
tnejn mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

Or.en

Emenda 253
Rovana Plumb

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) jirrilaxxa sustanza kimika waħda/iktar 
minn waħda waqt l-użu normali tiegħu 
jew ikun fih sustanza attiva waħda jew 
aktar li jissodisfaw il-kriterji li 
jiddeterminaw li l-prodott huwa persistenti, 
bijokumulattiv u tossiku (PBT) jew 
persistenti ħafna u bijokumulattiv ħafna 
(very persistent and very bio-accumulative, 
vPvB) skont l-Anness XIII tar-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006; 

Or.en

Ġustifikazzjoni

Nipproponi tibdila fil-kliem għal raġunijiet ta’ akkuratezza. 
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Emenda 254
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.en

Emenda 255
Rovana Plumb

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) jirrilaxxa sustanza kimika waħda/aktar 
minn waħda waqt l-użu normali tiegħu 
jew ikun fih sustanza attiva waħda jew 
aktar li jikkwalifikaw bħala sustanzi li 
jfixklu s-sistema endokrinali;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Nipproponi tibdila fil-kliem għal raġunijiet ta’ akkuratezza.

Emenda 256
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) ikun fih kwalunkwe sustanza li 
tikkwalifika bħala sustanza li tfixkel is-
sistema endokrinali;

Or.en

Emenda 257
Rovana Plumb

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.en

Ġustifikazzjoni

Nipproponi tibdila fil-kliem għal raġunijiet ta’ akkuratezza. 

Emenda 258
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni konformi mar-Regolament dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti, li 
jistipula li prodott ta’ riskju baxx m’għandux ikun hemm fih sustanza ta’ tħassib(Art. 
47(1)(b)). 

Emenda 259
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c – sottopunt vi a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

via) esplożiv;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat li l-prodotti bijoċidali ta’ riskju baxx ikunu ta’ periklu baxx. 

Emenda 260
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c – sottopunt vi a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

via) korrożiv;

Or.en
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Emenda 261
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c – sottopunt vi b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vib) korrożiv;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat li l-prodotti bijoċidali ta’ riskju baxx ikunu ta’ periklu baxx. 

Emenda 262
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c – sottopunt vi c (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vic) tossiku ħafna jew tossiku.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat li l-prodotti bijoċidali ta’ riskju baxx ikunu ta’ periklu baxx. 

Emenda 263
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) fih nanomaterjal.

Or.en
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Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-għarfien attwali jew in-nuqqas tiegħu, prodott bijoċidali li fih nanomaterjali ma 
jikkwalifikax bħala wieħed ta’ riskju baxx. 

Emenda 264
Esther De Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punti c a - c c (ġodda) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) il-prodott ikun esplożiv;
cb) il-prodott ikun fjammabbli ħafna;
cc) ikun jista’ jseħħ qbid spontanju fit-
temperatura tal-applikazzjoni tiegħu.

Or.en

Emenda 265
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) il-prodott ikun ikklassifikat jew 
għandu jkun ikklassifikat bħala wieħed li 
jaqa’ fi kwalunkwe kategorija stabbilita 
bir-Regolament (KE) 1272/2008;

Or.en

Emenda 266
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c b (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

cb) ikun hemm fih kwalunkwe sustanza 
ta’ tħassib.

Or.en

Emenda 267
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fiċ-ċirkostanzi identifikati hawn fuq, 
l-applikant għall-awtorizzazzjoni għandu 
jipprovdi lill-awtoritajiet kompetenti dawn 
li ġejjin: 
(i) tagħrif speċifiku sabiex jiġi pprovdut 
waqt il-bejgħ tal-prodott 
(ii) parir speċifiku u/jew dispożizzjoni 
dwar l-użu ta’ tagħmir protettiv
(iii) fuljett dwar ir-riskji, il-benefiċċji u l-
użu responsabbli tal-prodott 
(iv) rapport annwali dwar l-inċidenti li 
jista’ jkun li jkunu seħħew

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-karatteristiċi intrinsiċi ta’ xi sustanza attiva weħidha m’għandhomx jiddeterminaw l-
adegwatezza tagħha għal prodotti ta’ riskju baxx ladarba jista’ jkun li r-riskji jkunu kkawżati
aktar mill-esponiment għall-prodott milli mill-periklu kkawżat mis-sustanza attiva. Minħabba 
l-fatt li xi prodotti bijoċidali qed jintużaw minn persuni li mhumiex professjonisti, huwa 
importanti li tkun iggarantita s-sikurezza ta’ dawn il-prodotti permezz ta’ informazzjoni aħjar 
u prekawzjonijiet fir-rigward tal-użu tagħhom. U fl-aħħar mill-aħħar, l-industrija għandha 
tiġi inkoraġġuta biex tikkunċentra l-isforzi tagħha ta’ riċerka u innovazzjoni fuq l-iżvilupp ta’ 
prodotti ta’ riskju baxx.
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Emenda 268
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minkejja l-paragrafu 1, prodott 
bijoċidali għandu jitqies bħala prodott 
bijoċidali ta’ riskju baxx jekk is-sustanzi 
attivi fil-prodott bijoċidali jkunu preżenti 
f’tali manjiera li taħt kundizzjonijiet ta’ 
użu normali jista’ jkun hemm biss 
esponiment negliġibbli u l-prodott jiġi 
mmanipulat taħt kundizzjonijiet stretti ta’ 
kontroll matul kull stadju ieħor taċ-ċiklu 
tal-ħajja tiegħu.

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

Xi prodott ma jistax jaqa’ f’kategorija ta’ prodotti ta’ riskju baxx jekk ma jissodisfax il-
kriterji mogħtija fl-artikoli preċedenti.

Emenda 269
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minkejja l-paragrafu 1, prodott 
bijoċidali għandu jitqies bħala prodott 
bijoċidali ta’ riskju baxx jekk is-sustanzi 
attivi fil-prodott bijoċidali jkunu preżenti 
f’tali manjiera li taħt kundizzjonijiet ta’ 
użu normali jista’ jkun hemm biss 
esponiment negliġibbli u l-prodott jiġi 
mmanipulat taħt kundizzjonijiet stretti ta’ 
kontroll matul kull stadju ieħor taċ-ċiklu 
tal-ħajja tiegħu.

imħassar

Or.en
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Ġustifikazzjoni

It-terminu “negliġibbli” huwa vag wisq biex ikun hemm kriterji adegwati biex jappoġġjaw il-
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent.

Emenda 270
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minkejja l-paragrafu 1, prodott bijoċidali 
għandu jitqies bħala prodott bijoċidali ta’ 
riskju baxx jekk is-sustanzi attivi fil-
prodott bijoċidali jkunu preżenti f’tali 
manjiera li taħt kundizzjonijiet ta’ użu 
normali jista’ jkun hemm biss esponiment 
negliġibbli u l-prodott jiġi mmanipulat taħt 
kundizzjonijiet stretti ta’ kontroll matul 
kull stadju ieħor taċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu.

2. Minkejja l-paragrafu 1, prodott bijoċidali 
għandu jitqies bħala prodott bijoċidali ta’ 
riskju baxx jekk is-sustanzi attivi fil-
prodott bijoċidali jkunu preżenti f’tali 
manjiera li taħt kundizzjonijiet ta’ użu 
normali jista’ jkun hemm biss esponiment 
negliġibbli, fis-sens li l-prodott jintuża 
f’sistemi magħluqa jew taħt ċirkostanzi 
oħra li jeskludu l-kuntatt ma’ bnedmin u 
li taħthom ir-residwi tas-sustanza attiva 
ma jaqbżux il-limitu ta’ tkixxif, u l-prodott 
jiġi mmanipulat taħt kundizzjonijiet stretti 
ta’ kontroll matul kull stadju ieħor taċ-
ċiklu tal-ħajja tiegħu.

Or.en

Emenda 271
Esther De Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minkejja l-paragrafu 1, prodott bijoċidali 
għandu jitqies bħala prodott bijoċidali ta’ 
riskju baxx jekk is-sustanzi attivi fil-
prodott bijoċidali jkunu preżenti f’tali 
manjiera li taħt kundizzjonijiet ta’ użu 
normali jista’ jkun hemm biss esponiment 
negliġibbli u l-prodott jiġi mmanipulat taħt 

2. Minkejja l-paragrafu 1, prodott bijoċidali 
għandu jitqies bħala prodott bijoċidali ta’ 
riskju baxx jekk is-sustanzi attivi fil-
prodott bijoċidali jkunu preżenti f’tali 
manjiera li taħt kundizzjonijiet ta’ użu 
normali jista’ jkun hemm biss esponiment 
negliġibbli u l-prodott jiġi mmanipulat taħt 
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kundizzjonijiet stretti ta’ kontroll matul 
kull stadju ieħor taċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu.

kundizzjonijiet stretti ta’ kontroll matul 
kull stadju ieħor taċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu u 
r-riskji msemmija fil-punt 17.1 (d) jistgħu
jittaffu billi wieħed jimxi skont l-użu intiż.

Or.en

Emenda 272
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minkejja l-paragrafu 1, prodott bijoċidali 
għandu jitqies bħala prodott bijoċidali ta’ 
riskju baxx jekk is-sustanzi attivi fil-
prodott bijoċidali jkunu preżenti f’tali 
manjiera li taħt kundizzjonijiet ta’ użu 
normali jista’ jkun hemm biss esponiment 
negliġibbli u l-prodott jiġi mmanipulat taħt 
kundizzjonijiet stretti ta’ kontroll matul 
kull stadju ieħor taċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu.

2. Minkejja l-paragrafu 1, prodott bijoċidali 
għandu jitqies bħala prodott bijoċidali ta’ 
riskju baxx jekk is-sustanzi attivi fil-
prodott bijoċidali jkunu preżenti f’tali 
manjiera li taħt kundizzjonijiet ta’ użu 
preskritti jista’ jkun hemm biss esponiment 
negliġibbli jew immaniġġjat bis-saħħa ta’ 
miżuri speċifiċi għal użu sostenibbli u l-
prodott jiġi mmanipulat taħt 
kundizzjonijiet stretti ta’ kontroll matul 
kull stadju ieħor taċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-karatteristiċi intrinsiċi ta’ xi sustanza attiva weħidha m’għandhomx jiddeterminaw l-
adegwatezza tagħha għal prodotti ta’ riskju baxx ladarba jista’ jkun li r-riskji jkunu kkawżati 
aktar mill-esponiment għall-prodott milli mill-periklu kkawżat mis-sustanza attiva. Minħabba 
l-fatt li xi prodotti bijoċidali qed jintużaw minn persuni li mhumiex professjonisti, huwa 
importanti li tkun iggarantita s-sikurezza ta’ dawn il-prodotti permezz ta’ informazzjoni aħjar 
u prekawzjonijiet fir-rigward tal-użu tagħhom. U fl-aħħar mill-aħħar, l-industrija għandha 
tiġi inkoraġġuta biex tikkunċentra l-isforzi tagħha ta’ riċerka u innovazzjoni fuq l-iżvilupp ta’ 
prodotti ta’ riskju baxx. 
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Emenda 273
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) għall-prodotti l-oħra għajr dawk li 
huma ta’ riskju baxx, dossier jew ittra ta’ 
aċċess għal dossier li jissodisfa r-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Anness II għal kull sustanza 
attiva fil-prodott bijoċidali;

c) dossier jew ittra ta’ aċċess għal dossier li 
jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II 
għal kull sustanza attiva fil-prodott 
bijoċidali;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li l-evalwazzjoni tas-sustanzi u l-prodotti ta’ riskju baxx tkun ibbażata fuq 
dejta suffiċjenti. 

Emenda 274
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) għall-prodotti bijoċidali ta’ riskju baxx, 
kwalunkwe tagħrif rilevanti biex jappoġġa 
l-konklużjoni li l-prodott bijoċidali 
għandu jitqies bħala prodott bijoċidali ta’ 
riskju baxx.

d) għall-prodotti bijoċidali ta’ riskju baxx, 
dossier jew ittra ta’ aċċess għall-prodott 
bijoċidali skont ir-rekwiżiti stipulati fl-
Anness III.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Tinħtieġ evalwazzjoni bbażata fuq dejta suffiċjenti dwar jekk sustanza attiva jew prodott 
humiex ta’ riskju baxx. 
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Emenda 275
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

L-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni 
nazzjonali li jinvolvu proċedura ta’ 
rikonoxximent reċiproku, inklużi d-
dokumenti msemmija fil-paragrafu 1, 
jistgħu jitressqu lill-awtorità kompetenti 
bl-Ingliż.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li fil-każ ta’ applikazzjonijiet li jinvolvu proċeduri ta’ rikonoxximent 
reċiproku, l-applikazzjoni u d-dokumenti relatati kollha jkunu aċċettati bl-Ingliż mill-awtorità 
kompetenti li tirċievi. Dan huwa punt importanti biex jiġu evitati proċeduri ta’ traduzzjoni, 
tal-istess dokumentazzjoni għal diversi lingwi Ewropej, li jitolbu ħafna ħin u flus. 

Emenda 276
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minkejja l-Artikolu 18, l-applikant 
mhux meħtieġ jipprovdi d-dejta meħtieġa 
taħt dak l-Artikolu jekk tkun tapplika 
kwalunkwe raġuni minn dawn li ġejjin:

imħassar

a) it-tagħrif mhux meħtieġ minħabba l-
esponiment assoċjat mal-użi proposti;
b) xjentifikament ma hemmx il-ħtieġa li 
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jiġi pprovdut it-tagħrif; 
c) xjentifikament mhuwiex possibbli li jiġi 
pprovdut it-tagħrif.

Or.en

Emenda 277
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-applikant jista’ jipproponi li jadatta 
d-dejta meħtieġa taħt l-Artikolu 18 skont 
l-Anness IV. Il-ġustifikazzjoni għall-
adattamenti proposti għar-rekwiżiti tad-
dejta għandhom jiġu ddikjarati b’mod ċar 
fl-applikazzjoni b’referenza għar-regoli 
speċifiċi fl-Anness IV.

imħassar

Or.en

Emenda 278
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-
miżuri mfassla biex jistabbilixxu l-kriterji 
li jiddefinixxu dak li jikkostitwixxi 
ġustifikazzjoni adegwata biex tiġi adattata 
d-dejta meħtieġa taħt l-Artikolu 18 skont 
ir-raġuni msemmija fil-paragrafu 1(a).

3. Biex jiġi definit dak li jikkostitwixxi 
ġustifikazzjoni adegwata biex tiġi adattata 
d-dejta meħtieġa taħt l-Artikolu 18 skont 
ir-raġuni msemmija fil-paragrafu 1(a), il-
Kummissjoni għandha tadatta l-kriterji 
permezz ta’ atti delegati konformi mal-
Artikolu 71 a u suġġetti għall-
kundizzjonijiet tal-Artikoli 71 b u 71 c.

Or.en
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Ġustifikazzjoni

Biex isir allinjament tas-sistema tal-komitoloġija mas-sistema l-ġdida tal-atti delegati skont l-
Artikolu 290 TFUE. 

Emenda 279
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – 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 isir allinjament tas-sistema tal-komitoloġija mas-sistema l-ġdida tal-atti delegati skont l-
Artikolu 290 TFUE. 

Emenda 280
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt o a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

analytical methods including recovery 
rates and the limits of determination 
(LOD) for toxicologically and 
ecotoxicologically relevant components of 
biocidal products and/or residues hereof

oa) metodi analitiċi, inklużi r-rati ta’ 
rkupru u l-limiti ta’ determinazzjoni 
(LOD) għall-komponenti ta’ rilevanza 
tossikoloġika u ekotossikoloġika tal-
prodott bijoċidali u/jew tar-residwi tiegħu.

Or.en
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Emenda 281
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-każijiet ta’ formulazzjoni ta’ qafas, 
numru ta’ awtorizzazzjoni uniku għandu 
jingħata lill-prodotti bijoċidali kollha li 
jappartjenu għal dak il-qafas.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Jinħtieġ paragrafu ġdid biex jiġi speċifikat li fil-każijiet ta’ formulazzjoni ta’ qafas 
awtorizzata, numru ta’ awtorizzazzjoni uniku għandu jingħata lill-prodotti kollha li 
jappartjenu għal dak il-qafas. Attwalment, il-proposta għal regolament dwar il-prodotti 
bijoċidali ma fihiex tali kjarifika. 

Emenda 282
Catherine Soullie, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3 – punt b 

Anness II – paragrafu 2 – subparagrafu 3 Emenda

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

b) it-tibdil permess fil-kompożizzjoni ta’ 
dan il-prodott bijoċidali ta’ referenza 
espress bħala tnaqqis fil-perċentwali tas-
sustanza/i attiva/i u/jew bħala tibdil fil-
perċentwali tas-sustanzi li mhumiex attivi 
li jkun hemm fil-prodotti bijoċidali li 
jitqies li jappartienu f’dik il-formulazzjoni 
ta’ qafas;

Or.fr

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 3(b) għandu jikkonforma bis-sħiħ mal-Artikolu 16(6), li jistipula li “fil-każ ta’ 
formulazzjoni ta’ qafas, tnaqqis fil-perċentwali tas-sustanza attiva fil-prodott bijoċidali ta’ 
referenza jista’ jkun permess”. Għaldaqstant, il-kontenut tal-awtorizzazzjoni għandu wkoll 
jirrifletti din il-possibilità.
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Emenda 283
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) it-tibdil permess fil-kompożizzjoni ta’ 
dan il-prodott bijoċidali ta’ referenza 
espress bħala tnaqqis fil-perċentwali tas-
sustanza/i attiva/i u/jew bħala tibdil fil-
perċentwali tas-sustanzi li mhumiex attivi 
li jkun hemm fil-prodotti bijoċidali li 
jitqies li jappartienu f’dik il-formulazzjoni 
ta’ qafas;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 3(b) għandu jikkonforma bis-sħiħ mal-Artikolu 16(6), li jistipula li “fil-każ ta’ 
formulazzjoni ta’ qafas, tnaqqis fil-perċentwali tas-sustanza attiva fil-prodott bijoċidali ta’ 
referenza jista’ jkun permess”. Għaldaqstant, il-kontenut tal-awtorizzazzjoni għandu wkoll 
jirrifletti din il-possibilità. 

Emenda 284
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) it-tibdil permess fil-kompożizzjoni ta’ 
dan il-prodott bijoċidali ta’ referenza 
espress bħala tnaqqis fil-perċentwali tas-
sustanza/i attiva/i u/jew bħala tibdil fil-
perċentwali tas-sustanzi li mhumiex attivi 
li jkun hemm fil-prodotti bijoċidali li 
jitqies li jappartienu f’dik il-formulazzjoni 
ta’ qafas;

Or.en
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Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 3(b) għandu jikkonforma bis-sħiħ mal-Artikolu 16(6), li jistipula li “fil-każ ta’ 
formulazzjoni ta’ qafas, tnaqqis fil-perċentwali tas-sustanza attiva fil-prodott bijoċidali ta’ 
referenza jista’ jkun permess”. Għaldaqstant, il-kontenut tal-awtorizzazzjoni għandu wkoll 
jirrifletti din il-possibilità. 

Emenda 285
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fil-każijiet ta’ formulazzjoni ta’ qafas, 
numru ta’ awtorizzazzjoni uniku għandu 
jingħata lill-prodotti bijoċidali kollha li 
jappartjenu għal dak il-qafas.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Jinħtieġ paragrafu ġdid biex jiġi speċifikat li fil-każijiet ta’ formulazzjoni ta’ qafas 
awtorizzata, numru ta’ awtorizzazzjoni uniku għandu jingħata lill-prodotti kollha li 
jappartjenu għal dak il-qafas. Attwalment, il-proposta għal regolament dwar il-prodotti 
bijoċidali ma fihiex tali kjarifika.

Emenda 286
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti li tirċievi jew, 
f’każ ta’ evalwazzjoni ta’ applikazzjoni 
għal awtorizzazzjoni Komunitarja, l-
awtorità kompetenti li tevalwa għandha 
twettaq valutazzjoni tal-impatt bħala parti 
mill-evalwazzjoni ta’ applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni jew it-tiġdid ta’ 
awtorizzazzjoni ta’ prodott bijoċidali li 

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

jkun fih sustanza attiva li tkun kandidata 
għas-sostituzzjoni skont l-Artikolu 9(1). Il-
valutazzjoni komparattiva għandha 
titwettaq għall-prodotti bijoċidali kollha 
maħsuba għall-istess għan, wara li tkun 
inkisbet esperjenza suffiċjenti bl-użu 
tagħhom u jkunu ntuzaw mill-inqas ilhom 
ħames snin.

Or.it

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li tiġi pprovduta definizzjoni aktar ċara ta’ kif għandha titwettaq il-valutazzjoni 
komparattiva. Wieħed mill-elementi li għandhom jitqiesu huwa l-ħtieġa ta’ esperjenza 
suffiċjenti bl-użu tal-prodott li jkun. Din għandha tkun ir-regola u mhux l-eċċezzjoni. 

Emenda 287
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-awtorità kompetenti li tirċievi jew, 
f’każ ta’ evalwazzjoni ta’ applikazzjoni 
għal awtorizzazzjoni Komunitarja, l-
awtorità kompetenti li tevalwa għandha 
twettaq valutazzjoni tal-impatt bħala parti 
mill-evalwazzjoni ta’ applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni jew it-tiġdid ta’ 
awtorizzazzjoni ta’ prodott bijoċidali. Il-
valutazzjoni komparattiva għandha tiġi 
applikata għall-prodotti bijoċidali kollha 
għall-istess għan meta jkun hemm 
esperjenza biżżejjed, u użat għal minimu 
ta’ tliet snin.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Ir-riskju għall-ambjent u għas-saħħa tal-bniedem għandu s-sors tiegħu mhux daqshekk fis-
sustanza attiva minħabba li hemm kwantitajiet baxxi użati f’kull prodott iżda l-aktar fil-
prodott stess u fl-użu tiegħu. Meta jitqabblu dawk il-prodotti li fihom sustanza kklassifikata 
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bħala kandidat għas-sostituzzjoni biss ftit ikollu relevanza. Ftit hemm attivi ġodda misjuba 
kull sena, li bilkemm jistgħu jissostittwixxu l-qodma u l-kandidati għas-sostituzzjoni se 
jibqgħu fis-suq għal perjodu itwal minn dak mistenni. Sabiex tiġi stimulata l-innovazzjoni 
huwa essenzjali li jiġu favoriti biss il-prodotti l-aktar sikuri fis-suq. 

Emenda 288
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-awtorità kompetenti li tirċievi jew, 
f’każ ta’ evalwazzjoni ta’ applikazzjoni 
għal awtorizzazzjoni Komunitarja, l-
awtorità kompetenti li tevalwa għandha 
twettaq valutazzjoni tal-impatt għat-tiġdid, 
suġġett għal dan ir-Regolament, ta’ 
awtorizzazzjoni ta’ prodott bijoċidali li 
jkun fih sustanza attiva li tkun kandidata 
għas-sostituzzjoni skont l-Artikolu 9(1).

Il-valutazzjoni komparattiva għandha tiġi 
applikata għall-prodotti bijoċidali kollha 
għall-istess għan meta jkun hemm 
esperjenza biżżejjed, u użat għal minimu 
ta’ tliet snin.

Or.de

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni għal valutazzjoni komparattiva għandha, bħala regola u mhux bħala 
eċċezzjoni, tikkunsidra l-esperjenza mill-użu tal-prodott fil-prattika. Applikazzjoni għal 
valutazzjoni komparattiva għalhekk għandha tkun illimitata għat-tiġdid tal-awtorizzazzjonijiet 
għal dawk il-prodotti li fihom sustanzi attivi li ġew identifikati bħala kandidati għal 
sostituzzjoni f’konformità mal-Artikolu 9. 

Emenda 289
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.en

Emenda 290
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.de

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni għal valutazzjoni komparattiva għandha, bħala regola u mhux bħala 
eċċezzjoni, tikkunsidra l-esperjenza mill-użu tal-prodott fil-prattika. Applikazzjoni għal 
valutazzjoni komparattiva għalhekk għandha tkun illimitata għat-tiġdid tal-awtorizzazzjonijiet 
għal dawk il-prodotti li fihom sustanzi attivi li ġew identifikati bħala kandidati għal 
sostituzzjoni f’konformità mal-Artikolu 9. 
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Emenda 291
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.it

Ġustifikazzjoni

Ir-riżultati tal-valutazzjoni komparattiva għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni biss f’każ ta’ 
tiġdid ta’ awtorizzazzjoni Komunitarja. 

Emenda 292
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 21, paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. B’deroga mill-paragrafu 1, il-
valutazzjoni komparattiva mhix meħtieġa 
għall-prodotti bijoċidali li l-użu tagħhom 
ġie ppruvat li huwa sikur.

Or.it

Ġustifikazzjoni

It-tqabbil għandu jiffoka fuq il-prodotti bijoċidali li għandhom riskju identifikat u fejn huma 
meħtieġa l-alternattivi. L-ebda valutazzjoni komparattiva m’għandha titwettaq fuq il-prodotti 
bijoċidali li l-użu tagħhom ġie ppruvat li huwa sikur. 
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Emenda 293
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.de

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni għal valutazzjoni komparattiva għandha, bħala regola u mhux bħala 
eċċezzjoni, tikkunsidra l-esperjenza mill-użu tal-prodott fil-prattika. Applikazzjoni għal 
valutazzjoni komparattiva għalhekk għandha tkun illimitata għat-tiġdid tal-awtorizzazzjonijiet 
għal dawk il-prodotti li fihom sustanzi attivi li ġew identifikati bħala kandidati għal 
sostituzzjoni f’konformità mal-Artikolu 9. 

Emenda 294
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.it

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni komparattiva għandha tiġi illimitata għall-każijiet ta’ tiġdid tal-
awtorizzazzjoni. 

Emenda 295
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.en

Emenda 296
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) għall-użi li ġew speċifikati fl-
applikazzjoni diġà jeżistu prodotti
bijoċidali oħra awtorizzati, jew metodu ta’ 
kontroll jew ta’ prevenzjoni mhux kimiku, 
li jippreżentaw riskju ferm aktar baxx 
għas-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali 
jew għall-ambjent u li huma effettivament 
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għall-ambjent; l-istess u li ma jinvolvu l-ebda żieda fir-
riskji għal kwalunkwe parametru ieħor;

Or.de

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni għal valutazzjoni komparattiva għandha, bħala regola u mhux bħala 
eċċezzjoni, tikkunsidra l-esperjenza mill-użu tal-prodott fil-prattika. Applikazzjoni għal 
valutazzjoni komparattiva għalhekk għandha tkun illimitata għat-tiġdid tal-awtorizzazzjonijiet 
għal dawk il-prodotti li fihom sustanzi attivi li ġew identifikati bħala kandidati għal 
sostituzzjoni f’konformità mal-Artikolu 9. 

Emenda 297
Tiziano Motti

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) għall-użi li ġew speċifikati fl-
applikazzjoni diġà jeżisti prodott bijoċidali 
ieħor awtorizzat, jew metodu ta’ kontroll 
jew ta’ prevenzjoni mhux kimiku, li 
jippreżenta riskju ferm aktar baxx 
immedjat jew fil-futur iktar imbiegħed 
għas-saħħa tal-bniedem, speċjalment tat-
tfal, jew tal-annimali jew għall-ambjent;

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. 

Emenda 298
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – punt a 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) għall-użi li ġew speċifikati fl-
applikazzjoni diġà jeżisti prodott bijoċidali 
ieħor awtorizzat, jew metodu ta’ kontroll 
jew ta’ prevenzjoni mhux kimiku, li 
jippreżenta riskju ferm aktar baxx għas-
saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew 
għall-ambjent u li huma effettivament l-
istess u li ma jinvolvu l-ebda żieda fir-
riskji għal kwalunkwe parametru ieħor;

Or.it

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-valutazzjoni komparattiva għandu jkun illimitat għat-tiġdid tal-awtorizzazzjonijiet 
għal dawk il-prodotti li fihom sustanzi attivi li ġew identifikati bħala kandidati għal 
sostituzzjoni f’konformità mal-Artikolu 9 tar-Regolament. 

Emenda 299
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.en

Emenda 300
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – punt b 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.de

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni għal valutazzjoni komparattiva għandha, bħala regola u mhux bħala 
eċċezzjoni, tikkunsidra l-esperjenza mill-użu tal-prodott fil-prattika. Applikazzjoni għal 
valutazzjoni komparattiva għalhekk għandha tkun illimitata għat-tiġdid tal-awtorizzazzjonijiet 
għal dawk il-prodotti li fihom sustanzi attivi li ġew identifikati bħala kandidati għal 
sostituzzjoni f’konformità mal-Artikolu 9. 

Emenda 301
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) il-prodott bijoċidali msemmi fil-punt (a) 
ma jippreżentax żvantaġġi ekonomiċi jew 
prattiċi sinifikanti;

Or.it

Ġustifikazzjoni

Mhux xieraq li titwettaq valutazzjoni komparattiva bejn il-prodotti bijoċidali u l-miżuri ta’ 
kontroll mhux kimiċi li ma ġewx soġġetti għall-istess effiċjenza u l-valutazzjonijiet ta’ riskju. 

Emenda 302
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kumissjoni għandha, fuq il-bażi ta’ 
paragrafu 3, tadotta miżuri 
implimentattivi li jistabbilixxu l-proċedura 
neċessarja għad-definizzjoni ta’ 
applikazzjoni għal valutazzjoni 
komprensiva għall-prodotti bijoċidali. 
Dawn il-miżuri għandhom jiddefinixxu l-
kriterji u l-algoritmi li għandhom 
jintużaw fil-valutazzjoni komparattiva 
biex tiġi żgurata applikazzjoni uniformi 
fil-Komunità.
Dawk il-miżuri mfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawha 
għandhom jiġu adottati f’konformità mal-
proċedura regolatorja mingħajr skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 72(3).

Or.de

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni għal valutazzjoni komparattiva għandha, bħala regola u mhux bħala 
eċċezzjoni, tikkunsidra l-esperjenza mill-użu tal-prodott fil-prattika. Applikazzjoni għal 
valutazzjoni komparattiva għalhekk għandha tkun illimitata għat-tiġdid tal-awtorizzazzjonijiet 
għal dawk il-prodotti li fihom sustanzi attivi li ġew identifikati bħala kandidati għal 
sostituzzjoni f’konformità mal-Artikolu 9. 

Emenda 303
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Or.de

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni għal valutazzjoni komparattiva għandha, bħala regola u mhux bħala
eċċezzjoni, tikkunsidra l-esperjenza mill-użu tal-prodott fil-prattika. Applikazzjoni għal 
valutazzjoni komparattiva għalhekk għandha tkun illimitata għat-tiġdid tal-awtorizzazzjonijiet 
għal dawk il-prodotti li fihom sustanzi attivi li ġew identifikati bħala kandidati għal 
sostituzzjoni f’konformità mal-Artikolu 9. 

Emenda 304
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

Meta sustanza hija klassifikata bħala kandidata għal sostituzzjoni jiġi stabbilit li hemm perikli 
għas-saħħa u għall-ambjent assoċċjati magħha. Il-prodotti mal-kandidati għal sostituzzjoni 
għandhom għalhekk dejjem jgħaddu minn valutazzjoni komparattiva qabel jitpoġġew fis-suq. 

Emenda 305
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B’deroga mill-paragrafu 1, prodott 
bijoċidali li jkun fih sustanza attiva li tkun 
kandidat għas-sostituzzjoni għandha tiġi 

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
implimentattivi li jispeċifikaw il-
proċedura meħtieġa biex tiġi identifikata 
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awtorizzata mingħajr valutazzjoni 
komparattiva f’każijiet fejn huwa meħtieġ 
li l-ewwel tinkiseb l-esperjenza permezz 
tal-użu fil-prattika ta’ dak il-prodott.

l-applikazzjoni għal valutazzjoni 
komparattiva għall-prodotti bijoċidali 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 3. Dawn il-miżuri għandhom 
jiddefinixxu l-kriterji u l-algoritmi li 
għandhom jintużaw fil-valutazzjoni 
komparattiva biex tiġi żgurata 
applikazzjoni uniformi fil-Komunità. 
Dawn il-miżuri għandhom jiġu adottati 
f’konformità mal-proċeduri stabbiliti fl-
Artikolu 72(3).

Or.it

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 306
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.en

Emenda 307
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta regoli 
ta’ implimentazzjoni li jispeċifikaw il-
proċeduri relatati mal-valutazzjonijiet 
komparattivi li jinvolvu kwistjonijiet ta’ 
interess Komunitarju. Dawk ir-regoli, 
imfassla sabiex 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).

Sabiex tispeċifika l-proċeduri relatati mal-
valutazzjonijiet komparattivi li jinvolvu 
kwistjonijiet ta’ interess Komunitarju, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-kriterji 
permezz ta’ atti delegati f’konformità mal-
Artikolu 71 a u skont il-kundizzjonijiet 
tal-Artikoli 71 b u 71 c.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Biex tallinja s-sistema taL-komitoloġija mas-sistema l-ġdida tal-atti delegati f’konformità 
mal-Artikolu 290 TFUE. 

Emenda 308
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 6 - subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u 
jimplimentaw pjan ta’ sostituzzjoni sabiex 
jiġi żgurat li l-applikazzjoni tal-prodott 
bijoċidali relevanti titneħħa fil-perjodu ta’ 
awtorizzazzjoni u li s-sustanza attiva 
relevanti jew il-prodott jista’ jiġi sostitwit 
b’alternattivi validi kimiċi jew mhux 
kimiċi.

Or.en
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Emenda 309
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Minkejja l-Artikolu 15(4), l-
awtorizzazzjoni għal prodott bijoċidali li 
jkun fih sustanza attiva li tkun kandidat 
għas-sostituzzjoni għandha tingħata għal 
perjodu li ma jaqbiżx il-ħames snin.

6. Minkejja l-Artikolu 15(4), l-
awtorizzazzjoni għal prodott bijoċidali li 
jkun fih sustanza attiva li tkun kandidat 
għas-sostituzzjoni għandha tingħata għal 
perjodi li ma jaqbżux il-ħames snin.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Sakemm ikun meħtieġ u l-prodotti bijoċidali vijabbli jeżistu bbażati fuq sustanzi attivi li huma 
kandidati għal sostituzzjoni, it-tiġdid tal-awtorizzazzjoni tagħhom għandu jkun permess, u 
mhux limitat għal perjodu ta’ tiġdid perjodiku ta’ massimu ta’ ħames snin. 

Emenda 310
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fejn jiġi deċiż li l-użu ta’ prodott 
bijoċidali ma għandux jiġi awtorizzat jew li 
għandu jiġi ristrett skont il-paragrafu 3, dak 
it-tħassir jew l-emenda tal-awtorizzazzjoni 
għandhom jidħlu fis-seħħ ħames snin wara 
d-deċiżjoni jew fl-aħħar tal-perjodu tal-
inklużjoni tal-kandidat għas-sostituzzjoni, 
skont liema minnhom isseħħ l-ewwel.

7. Fejn jiġi deċiż li l-użu ta’ prodott 
bijoċidali ma għandux jiġi awtorizzat jew li 
għandu jiġi ristrett skont il-paragrafu 3, dak 
it-tħassir jew l-emenda tal-awtorizzazzjoni 
għandhom jidħlu fis-seħħ tliet snin wara d-
deċiżjoni jew fl-aħħar tal-perjodu tal-
inklużjoni tal-kandidat għas-sostituzzjoni, 
skont liema minnhom isseħħ l-ewwel.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Mhux aċċettabbli li jitħallew il-prodotti bijoċidali fis-suq għal ħames snin oħra meta hemm 
disponibbli alternattivi aħjar. Għandu japplika l-istess żmien kif mifthiem fir-regolament tal-
PPP. 
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Emenda 311
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 7 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. B’deroga mill-paragrafu 1, il-
valutazzjoni komparattiva mhix meħtieġa 
għall-prodotti bijoċidali li l-użu tagħhom 
ġie ppruvat li huwa sikur.

Or.de

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni għal valutazzjoni komparattiva għandha, bħala regola u mhux bħala 
eċċezzjoni, tikkunsidra l-esperjenza mill-użu tal-prodott fil-prattika. Applikazzjoni għal 
valutazzjoni komparattiva għalhekk għandha tkun illimitata għat-tiġdid tal-awtorizzazzjonijiet 
għal dawk il-prodotti li fihom sustanzi attivi li ġew identifikati bħala kandidati għal 
sostituzzjoni f’konformità mal-Artikolu 9. 

Emenda 312
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.it

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-fatt li, qabel ġew inklużi fl-Anness I għar-regolament, is-sustanzi attivi użati fil-
prodotti bijoċidali huma diġà soġġetti għal valutazzjoni fit-tul, jidher li l-perjodu ta’ tnax-il 
xahar provdut fil-proposta għal regolament huwa twil wisq għall-awtorizzazzjoni ta’ prodott 
bijoċidali bbażat fuq sustanzi attivi awtorizzati. 
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Emenda 313
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.it

Ġustifikazzjoni

12-il xahar ikun żmien aktar xieraq għall-perjodu ta’ tiġdid ta’ awtorizzazzjoni. 

Emenda 314
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtorità kompetenti li tirċievi 
għandha tawtorizza l-prodott bijoċidali 
konċernat taħt l-istess kundizzjonijiet tal-
awtorità kompetenti ta’ referenza.

5. L-awtorità kompetenti li tirċievi 
għandha tawtorizza l-prodott bijoċidali 
konċernat taħt l-istess kundizzjonijiet tal-
awtorità kompetenti ta’ referenza. F’każ 
ta’ rikonoxximent reċipriku, numru ta’ 
awtorizzazzjoni uniku għandu jintuża fl-
Istati Membri kollha involuti.
F’każ ta’ proċeduri ta’ rikonoxximent 
reċipriku, il-Kummissjoni għandha 
tadotta miżuri implimentattivi li 
jistabbilixxu l-kriterji u l-proċeduri għall-
assenjazzjoni ta’ numru ta’ 
awtorizzazzjoni uniku fl-Istati Membri 
kollha kkonċernati.
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Or.it

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 315
Esther De Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtorità kompetenti li tirċievi 
għandha tawtorizza l-prodott bijoċidali 
konċernat taħt l-istess kundizzjonijiet tal-
awtorità kompetenti ta’ referenza.

5. L-awtorità kompetenti li tirċievi 
għandha tawtorizza l-prodott bijoċidali 
konċernat taħt l-istess kundizzjonijiet tal-
awtorità kompetenti ta’ referenza, ħlief 
jekk ċirkostanzi nazzjonali speċifiċi 
jiġġustifikaw devjazzjoni skont l-Artikolu 
29.

Or.en

Emenda 316
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or.it

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament għandu jistabbilixxi l-perjodu ta’ żmien għar-riżoluzzjoni ta’ argumenti bejn l-
Istati Membri. Huwa maħsub li perjodu ta’ tliet xhur huwa adegwat biex jippremetti lill-
Kummissjoni tfassal proposta għal deċiżjoni biex tirrifjuta li tirrikonoxxi jew tirrestrinġi l-
awtorizzazzjoni. 

Emenda 317
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 8 - subparagrafi 1 a u 1 b (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Numru uniku ta’ awtorizzazzjoni għandu 
jintuża fl-Istati Membri kollha involuti.
F’każ ta’ proċeduri ta’ rikonoxximent 
reċipriku, il-Kummissjoni għandha 
tadotta miżuri implimentattivi li 
jistabbilixxu l-kriterji u l-proċeduri għall-
assenjazzjoni ta’ numru ta’ 
awtorizzazzjoni uniku fl-Istati Membri 
kollha kkonċernati.

Or.it

Ġustifikazzjoni

Fi ftit kliem, numru ta’ awtorizzazzjoni uniku għandu jintuża fl-Istati Membri kollha fil-każ 
tal-prodotti għal-liema saret proċedura ta’ rikonoxximent reċiproku. 
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Emenda 318
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 9 – subparagrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or.it

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament għandu jispeċifika l-perjodu meħtieġ għal proċedura li tista’ ssolvi b’mod 
effettiv l-argumenti bejn l-Istati Membri. Il-perjodu ta’ tliet xhur huwa żmien adegwat biex il-
Kummissjoni tagħmel proposta għal deċiżjoni li tistabbilixxi l-bażi biex tirrifjuta li 
tirrikonoxxi jew tirrestrinġi l-awtorizzazzjonijiet. 

Emenda 319
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti li tkun irċeviet 
applikazzjoni għal rikonoxximent 
reċiproku skont l-Artikolu 25 jew 28 tista’, 
fi żmien xahrejn minn meta tkun irċeviet l-
applikazzjoni, tipproponi lill-applikant li 
ċerti kundizzjonijiet imsemmija fil-
punti (e), (f), (h) u (l) tal-Artikolu 58(2) fl-
awtorizzazzjoni jiġu aġġustati skont iċ-
ċirkostanzi lokali, sabiex il-kundizzjonijiet 
għall-ħruġ ta’ awtorizzazzjoni stipulati fl-
Artikolu 16 jiġu ssodisfati, u għandha 
tgħarraf lill-Kummissjoni dwar dan, jekk 
tistabbilixxi li, fit-territorju tagħha, tiġi 

1. L-awtorità kompetenti li tkun irċeviet 
applikazzjoni għal rikonoxximent 
reċiproku skont l-Artikolu 25 jew 28 tista’, 
fi żmien xahrejn minn meta tkun irċeviet l-
applikazzjoni, tipproponi lill-applikant li 
ċerti kundizzjonijiet imsemmija fil-punti 
(d), (e), (f), (h), (j), (k) u (l) tal-
Artikolu 58(2) fl-awtorizzazzjoni jiġu 
aġġustati skont iċ-ċirkostanzi lokali, sabiex 
il-kundizzjonijiet għall-ħruġ ta’ 
awtorizzazzjoni stipulati fl-Artikolu 16 jiġu 
ssodisfati, u għandha tgħarraf lill-
Kummissjoni dwar dan, jekk tistabbilixxi 
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ssodisfata waħda mill-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

li, fit-territorju tagħha, tiġi ssodisfata 
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

Or.en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mar-regolament tal-PPP, l-Istati Membri għandhom jitħallew ukoll jirranġaw l-
użi tal-bijoċidi (l-Artikolu 58(2)(d)) u l-kategoriji tal-utenti (l-Artikolu 58(2)(k)). 

Emenda 320
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) iċ-ċirkostanzi rilevanti għall-użu, b’mod 
partikolari l-klima jew il-perjodu tat-
tgħammir tal-ispeċi fil-mira, huma 
differenti b’mod sinifikanti minn dawk fl-
Istat Membru fejn twettqet l-evalwazzjoni 
inizjali jew l-Istat Membru fejn inħarġet l-
awtorizzazzjoni nazzjonali, u 
awtorizzazzjoni nazzjonali li ma tkunx 
tbiddlet tista’ għalhekk tippreżenta riskji 
mhux aċċettabbli għall-bnedmin u għall-
ambjent.

c) iċ-ċirkostanzi rilevanti għall-użu, b’mod 
partikolari l-klima jew il-perjodu tat-
tgħammir tal-ispeċi fil-mira, huma 
differenti b’mod sinifikanti minn dawk fl-
Istat Membru fejn twettqet l-evalwazzjoni 
inizjali jew l-Istat Membru fejn inħarġet l-
awtorizzazzjoni nazzjonali,

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jitħallew jadattaw ruħhom għaċ-ċirkostanzi lokali kull meta l-
klima jew il-perjodu tat-tgħammir jinbidlu b’mod sinifikanti. Dan huwa aktar strett bir-
Regolament tal-PPP, li jippermetti għal aġġustamenti nazzjonali mingħajr l-ebda kundizzjoni 
(ara l-Artikolu 36(3) tar-regolament tal-PPP). 

Emenda 321
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) awtorizzazzjoni nazzjonali mhux 
mibdula tista’ tippreżenta effetti ta’ ħsara 
fuq is-saħħa tal-bniedem jew effetti mhux 
aċċettabbli fuq l-ambjent.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Fir-regolament tal-PPP, m’hemmx kundizzjonijiet għall-aġġustament tal-awtorizzazzjonijiet 
għaċ-ċirkustanzi lokali. Fis-sens strett tal-kelma, għandu jkun possibbli għall-Istati Membri li 
jadattaw ruħhom b’mod ġenerali f’każ li jikkunsidraw li awtorizzazzjoni nazzjonali mhux 
mibdula tirrappreżenta effetti dannużi fuq is-saħħa tal-bniedem jew effetti mhux aċċettabbli 
fuq l-ambjent. 

Emenda 322
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fejn it-tħassib ta’ Stat Membru relatat 
mas-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali 
jew l-ambjent ma jistax jiġi kkjarifikat 
mill-istabbiliment ta’ miżuri għat-taffija 
tar-riskju msemmija fil-paragrafu 1, Stat 
Membru jista’ jirrifjuta awtorizzazzjoni 
ta’ bijoċida fit-territorju tiegħu jekk, 
minħabba ċirkostanzi ambjentali speċifiċi 
jew relatati mal-użu, issostanzja raġunijiet 
li jassumi li l-bijoċida fil-kwistjoni xorta 
jimponi riskju mhux aċċettabbli għas-
saħħa tal-bniedem u tal-annimali jew l-
ambjent.

Or.nl

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed jitratta applikazzjoni skont il-proċedura ta’ rikonoxximent reċiproka, Stat 
Membru għandu jkollu l-għażla li jirrifjuta awtorizzazzjoni jekk hemm raġunijiet sostanzjati 
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għall-biżà li bijoċida jirrappreżenta riskji għall-bnedmin jew l-ambjent fl-Istat Membru 
kkonċernat minħabba ċ-ċirkostanzi nazzjonali speċifiċi bħal kundizzjonijiet klimatiċi jew l-
idromorfoloġija. Din hi simili tad-dispożizzjoni fir-regolament dwar l-awtorizzazzjoni tas-suq 
għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti. 

Emenda 323
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Soġġetti għal-liġi Komunitarja 
kundizzjonijiet xierqa jistgħu jiġu imposti 
fir-rigward tar-rekwiżiti msemmija fl-
Artikolu 15 u miżuri oħra għat-taffija tar-
riskju li joħorġu mill-kundizzjonijiet 
speċifiċi tal-użu.

Or.nl

Ġustifikazzjoni

Miżuri addizzjonali biex jitnaqqas ir-riskju għall-bnedmin u l-ambjent fir-rigward tal-użu tal-
bijoċidi, fid-dawl ta’ ċirkostanzi speċifiċi fi Stat Membru. 

Emenda 324
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Or.en

Ġustifikazzjoni

L-aġġustamenti għaċ-ċirkostanzi lokali mill-awtoritajiet komponenti għandhom jiġu 
rrispettati. Huwa kontra l-prinċipju tas-sussidji li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tiddeċiedi dwar aġġustamenti għaċ-ċirkostanzi lokali. 

Emenda 325
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.it

Emenda 326
Mario Pirillo

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fi żmien tliet xhur mill-wasla tan-
notifika, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel proposta għal deċiżjoni. F’każ li 
l-Kummissjoni titlob lill-Aġenzija għal 
opinjoni skont il-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 30, il-perjodu ta’ tliet xhur 
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għandu jiġi estiż sakemm l-Aġenzija 
tibgħat l-opinjoni tagħha.

Or.it

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament għandu jispeċifika l-perjodu meħtieġ għal proċedura li tista’ ssolvi b’mod 
effettiv l-argumenti bejn l-Istati Membri. Il-perjodu ta’ tliet xhur huwa żmien adegwat biex il-
Kummissjoni tagħmel proposta għal deċiżjoni li tistabbilixxi l-bażi biex tirrifjuta li 
tirrikonoxxi jew tirrestrinġi l-awtorizzazzjonijiet. 

Emenda 327
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Deroga rigward ċerti tipi ta’ prodotti  Deroga rigward ċerti sustanzi attivi jew 
tipi ta’ prodotti

Or.en

((Marbuta mal-emenda għall-Artikolu 31.) )

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jitħallew jirrifjutaw rikonoxximent reċiproku għal sustanzi li 
jaqgħu taħt il-kriterji ta’ esklużjoni u għal sustanzi li huma kandidati għal sostituzzjonijiet. 

Emenda 328
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 B’deroga mill-Artikoli 25 u 28, l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
jistgħu jirrifjutaw ir-rikonoxximent 
reċiproku tal-awtorizzazzjonijiet nazzjonali 
mogħtija għat-tipi ta’ prodotti nri 15, 17 u 

 B’deroga mill-Artikoli 25 u 28, l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
jistgħu jirrifjutaw ir-rikonoxximent 
reċiproku tal-awtorizzazzjonijiet nazzjonali 
mogħtija għal sustanzi attivi msemmija fl-
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23 tal-Anness V sakemm it-tali rifjut jista’ 
jiġi ġġustifikat 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-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
għandhom minnufih jgħarrfu lil xulxin u 
lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe 
deċiżjoni li tittieħed f’dan ir-rigward u 
għandhom jindikaw ir-raġunijiet għad-
deċiżjonijiet.

Artikoli 5 u 9 u għal tipi ta’ 
prodotti nri 15, 17 u 23 tal-Anness V 
sakemm it-tali rifjut jista’ jiġi ġġustifikat 
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-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri għandhom minnufih jgħarrfu 
lil xulxin u lill-Kummissjoni dwar 
kwalunkwe deċiżjoni li tittieħed f’dan ir-
rigward u għandhom jindikaw ir-raġunijiet
għad-deċiżjonijiet.

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jitħallew jirrifjutaw rikonoxximent reċiproku għal sustanzi li 
jaqgħu taħt il-kriterji ta’ esklużjoni u għal sustanzi li huma kandidati għal sostituzzjonijiet. 

Emenda 329
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal regolament
Artikolu 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 B’deroga mill-Artikoli 25 u 28, l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
jistgħu jirrifjutaw ir-rikonoxximent 
reċiproku tal-awtorizzazzjonijiet nazzjonali 
mogħtija għat-tipi ta’ prodotti nri 15, 17 u 
23 tal-Anness V sakemm it-tali rifjut jista’ 
jiġi ġġustifikat 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-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
għandhom minnufih jgħarrfu lil xulxin u 
lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe 
deċiżjoni li tittieħed f’dan ir-rigward u 

 B’deroga mill-Artikoli 25 - 29, l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
jistgħu jirrifjutaw ir-rikonoxximent 
reċiproku tal-awtorizzazzjonijiet nazzjonali 
mogħtija għat-tipi ta’ prodotti nri 15, 17 u 
23 tal-Anness V sakemm it-tali rifjut jista’ 
jiġi ġġustifikat għal raġunijiet ta’ 
protezzjoni tas-saħħa tal-bnedmin, 
partikolarment ta’ gruppi vulnerabbli, il-
protezzjoni tas-saħħa tal-annimali jew il-
pjanti, il-protezzjoni tat-teżori nazzjonali 
ambjentali ta’ valur artistiku, storiku jew 
arkeoloġiku, jew il-protezzjoni ta’ 
proprjetà industrijali u kummerċjali. L-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
għandhom minnufih jgħarrfu lil xulxin u 
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għandhom jindikaw ir-raġunijiet għad-
deċiżjonijiet.

lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe 
deċiżjoni li tittieħed f’dan ir-rigward u 
għandhom jindikaw ir-raġunijiet għad-
deċiżjonijiet.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Tiżgura l-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-prekawzjoni. L-awtoritajiet kompetenti fil-livell 
nazzjonali u reġjonali għandu jkollhom spazju biżżejjed għal manoeuvre, b’mod partikolari 
sabiex jiġu protetti ċ-ċittadini u l-ambjent vulnerabbli tagħhom. Huwa neċessarju li jkun 
hemm konformità mal-Artikolu 193 tat-Trattat tal-UE li għadu kemm ġie adottat. Barra dan, 
id-dispożizzjonijiet attwali tad-Direttiva tal-Prodotti Bijoċidali 98/8/KE jippermettu lill-
awtoritajiet kompetenti biex jirranġaw ir-rekwiżiti relevanti jew il-kundizzjonijiet ta’ 
awtorizzazzjoni għall-protezzjoni tal-ambjent. 

Emenda 330
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-Artikoli 25 u 28, l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
jistgħu jirrifjutaw ir-rikonoxximent 
reċiproku tal-awtorizzazzjonijiet nazzjonali 
mogħtija għat-tipi ta’ prodotti nri 15, 17 u 
23 tal-Anness V sakemm it-tali rifjut jista’ 
jiġi ġġustifikat 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-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
għandhom minnufih jgħarrfu lil xulxin u 
lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe 
deċiżjoni li tittieħed f’dan ir-rigward u 
għandhom jindikaw ir-raġunijiet għad-
deċiżjonijiet.

B’deroga mill- Artikoli 25-29, l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
jistgħu jirrifjutaw ir-rikonoxximent 
reċiproku tal-awtorizzazzjonijiet nazzjonali 
mogħtija għat-tipi ta’ prodotti nri 15, 17 u 
23 tal-Anness V sakemm it-tali rifjut jista’ 
jiġi ġġustifikat għal raġunijiet ta’ 
protezzjoni tas-saħħa tal-bnedmin, tal-
ambjent, 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-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri għandhom minnufih jgħarrfu 
lil xulxin u lill-Kummissjoni dwar 
kwalunkwe deċiżjoni li tittieħed f’dan ir-
rigward u għandhom jindikaw ir-raġunijiet 
għad-deċiżjonijiet.

Or. en
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