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Emenda 103
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Ċitazzjoni 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-UE, u b’mod partikolari 
l-Artikolu 114, 192 u 168 tiegħu,

Or.en

Emenda 104
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Premessa 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li 
jżid il-moviment ħieles tal-prodotti 
bijoċidali fil-Komunità. Sabiex jitneħħew, 
kemm jista’ jkun, l-ostakoli għall-
kummerċ tal-prodotti bijoċidali li jinħolqu 
minħabba l-livelli differenti ta’
protezzjoni fl-Istati Membri, għandhom 
jiġu stipulati regoli armonizzati għall-
approvazzjoni tas-sustanzi attivi u t-
tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti 
bijoċidali, inklużi r-regoli dwar ir-
rikonoxximent komuni tal-
awtorizzazzjonijiet u dwar il-kummerċ 
parallel.

(3) L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li l-
ewwel jiżgura livell għoli ta’ protezzjoni 
kemm tas-saħħa tal-bniedem kif ukoll tal-
annimali u l-ambjent minn kwalunkwe 
effett perikoluż jew inaċċettabbli marbut 
mal-użu ta’ bijoċidi u t-tieni li jiġi 
promoss is-suq intern ta’ prodotti 
bijoċidali fi ħdan il-Komunità. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari għall-
protezzjoni ta’ gruppi vulnerabbli tal-
popolazzjoni, inklużi n-nisa tqal, it-trabi u 
t-tfal. Għandu jiġi applikat il-prinċipju
prekawzjonarju u dan ir-Regolament 
għandu jiżgura li l-industrija turi li 
sustanzi jew prodotti magħmula jew 
imqiegħda fis-suq m’għandhom l-ebda 
effett perikoluż fuq is-saħħa tal-bniedem 
u tal-annimali jew kwalunkwe effett 
inaċċettabbli fuq l-ambjent.

Or.en
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Ġustifikazzjoni

Garanziji biex jiġu żgurat livell għoli ta’ protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u 
biex jiġi implimentat il-metodu ta’ prevenzjoni. Huwa neċessarju li jiġu protetti gruppi 
vulnerabbli (nisa tqal, trabi). Kif ukoll, id-Direttiva tal-Prodotti Bijoċidali 98/8/KE 
introduċiet approċċ dwar il-ġestjoni tar-riskju għall-benefiċċju tas-saħħa tal-bniedem u tal-
annimali u għall-ambjent minflok li tiġi enfasizzata ż-żieda tal-moviment ħieles ta’ kull tip ta’
prodotti bijoċidali billi tiġi appoġġata l-innovazzjoni tal-prodott u jiġu promossi l-prodotti 
bijoċidali tas-saħħa. Din hi wkoll ta’ benefiċċju speċjali għall-SMEs. 

Emenda 105
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Premessa 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li 
jżid il-moviment ħieles tal-prodotti 
bijoċidali fil-Komunità. Sabiex jitneħħew, 
kemm jista’ jkun, l-ostakoli għall-kummerċ 
tal-prodotti bijoċidali li jinħolqu 
minħabba l-livelli differenti ta’
protezzjoni fl-Istati Membri, għandhom 
jiġu stipulati regoli armonizzati għall-
approvazzjoni tas-sustanzi attivi u t-
tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti 
bijoċidali, inklużi r-regoli dwar ir-
rikonoxximent komuni tal-
awtorizzazzjonijiet u dwar il-kummerċ 
parallel.

(3) L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li 
jżid il-moviment ħieles tal-prodotti 
bijoċidali fil-Komunità u biex jiġi żgurat 
livell għoli ta’ protezzjoni kemm tas-saħħa 
tal-bniedem u tal-annimali u l-ambjent. 
Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
għall-protezzjoni ta’ gruppi vulnerabbli 
tal-popolazzjoni, inklużi n-nisa tqal, it-
trabi u t-tfal. Għandu jiġi applikat il-
prinċipju prekawzjonarju sabiex jiġi 
żgurat li sustanzi jew prodotti magħmula 
jew imqiegħda fis-suq m’għandhom l-
ebda effett perikoluż fuq is-saħħa tal-
bniedem u tal-annimali jew kwalunkwe 
effett inaċċettabbli fuq l-ambjent. Sabiex 
jitneħħew, kemm jista’ jkun, l-ostakoli 
għall-kummerċ tal-prodotti bijoċidali
għandhom jiġu stipulati regoli għall-
approvazzjoni tas-sustanzi attivi u t-
tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti 
bijoċidali, inklużi r-regoli dwar ir-
rikonoxximent komuni tal-
awtorizzazzjonijiet u dwar il-kummerċ 
parallel.

Or.en
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Emenda 106
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Bil-għan li jintlaħaq livell għoli ta’
protezzjoni għall-ambjent u s-saħħa tal-
bniedem, is-sustanzi attivi bl-agħar profil 
ta’ ħsara ma għandhomx jiġu approvati 
għall-użu fil-prodotti bijoċidali għajr 
f’sitwazzjonijiet speċifiċi. Dawn 
għandhom jinkludu sitwazzjonijiet fejn l-
approvazzjoni hija ġġustifikata minħabba 
esponiment negliġibbli tal-bnedim għas-
sustanza, raġunijiet tas-saħħa pubblika 
jew impatti negattivi sproporzjonati tal-
possibbiltà ta’ nuqqas ta’ inklużjoni 
sakemm ma jkunux jeżistu alternattivi.

(10) Bil-għan li jintlaħaq livell għoli ta’
protezzjoni għall-ambjent u s-saħħa tal-
bniedem, is-sustanzi attivi bl-agħar profil 
ta’ ħsara ma għandhomx jiġu approvati 
għall-użu fil-prodotti bijoċidali għajr f’
f’sitwazzjonijiet eċċezzjonali u speċifiċi 
ħafna. Dawn għandhom jinkludu 
sitwazzjonijiet fejn l-approvazzjoni hija 
ġġustifikata minħabba esponiment 
negliġibbli tal-bnedim għas-sustanza jew 
periklu serju għall-pubbliku li ma jistax 
jiġi inkluż minn kwalunkwe mezz ieħor 
f’dak l-Istat Membru. Dan għandu jkun 
suġġett għal miżuri xierqa ta’ mitigazzjoni 
tar-riskju biex titnaqqas kwalunkwe 
espożizzjoni u għas-sottomissjoni ta’ pjan 
ta’ sostituzzjoni.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-possibilitajiet għal deroga mill-kriterji ta’ esklużjoni jeħtieġ li jkunu limitati ħafna. It-test 
propost huwa f’konformità ma’ dak li ġie adottat għall-prodotti ta’ protezzjoni għall-pjanti. 

Emenda 107
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġi evitat l-użu tas-sustanzi 
attivi bl-agħar profil ta’ ħsara, b’mod 
partikolari meta l-użu tagħhom ma jkunx 
awtorizzat taħt ir-Regolament (KE) 
Nru XXX/2009 tal-Parlament Ewropew u 

(11) Sabiex jiġi evitat l-użu tas-sustanzi 
attivi bl-agħar profil ta’ ħsara, b’mod 
partikolari meta l-użu tagħhom ma jkunx 
awtorizzat taħt ir-Regolament (KE) 
Nru XXX/2009 tal-Parlament Ewropew u 
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tal-Kunsill ta’ ..... 2009 dwar it-tqegħid fis-
suq tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti 
u li jħassar id-Direttivi tal-
Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE1 huwa 
xieraq li l-approvazzjoni tagħhom tiġi 
ristretta għal sitwazzjonijiet fejn l-
esponiment tal-bnedmin għas-sustanza 
jkun negliġibbli jew is-sustanza tkun 
meħtieġa għal raġunijiet tas-saħħa 
pubblika.

tal-Kunsill ta’ ..... 2009 dwar it-tqegħid fis-
suq tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti 
u li jħassar id-Direttivi tal-
Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE2 huwa 
xieraq li l-approvazzjoni tagħhom tiġi 
ristretta għal sitwazzjonijiet fejn l-
esponiment tal-bnedmin għas-sustanza 
jkun negliġibbli jew is-sustanza tkun 
meħtieġa biex jingħeleb il-periklu serju 
lejn il-pubbliku li ma jistgħux jitrażżnu 
minn kwalunkwe mezz f’dak l-Istat 
Membru.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Sustanza attiva li ma ġietx awtorizzata għall-prodotti ta’ protezzjoni tal-pjanti għandhom 
jintużaw biss bħala bijoċida f’każijiet eċċezzjonali ħafna. 

Emenda 108
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Premessa 12 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12 bis) Għas-sustanzi li jikkonsistu 
f’estratti ta’ pjanti naturali li l-profil 
tossikoloġiku tagħhom mhuwiex 
preokkupanti għas-saħħa tal-bniedem, 
għandha tiġi stabbilita proċedura ta’
evalwazzjoni simplifikata.

Or.fr

Ġustifikazzjoni

Il-produtturi ta’ prodotti abbażi ta’ estratti ta’ pjanti naturali li mhumiex partikolarment 
perikolużi għas-saħħa tal-bniedem ħafna drabi jkollhom riżorsi finanzjarji limitati li ma 
jippermettulhomx jiffaċċjaw l-ispiża amministrattiva tal-proċedura ta’ evalwazzjoni 
tas-sustanzi. 

                                               
1 ĠU L , , p. .
2 ĠU L , , p. .
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Emenda 109
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Is-sustanzi attivi, abbażi tal-
proprjetajiet intrinsiċi tagħhom ta’ ħsara, 
jistgħu jintgħażlu bħala kandidati għas-
sostituzzjoni b’sustanzi attivi oħra, kull 
meta t-tali sustanzi kkunsidrati bħala 
effikaċi fil-konfront tal-organiżmi ta’ ħsara 
fil-mira jsiru disponibbli f’varjetà li tkun 
biżżejjed sabiex tevita l-iżvilupp ta’
reżistenzi fost organiżmi ta’ ħsara. Sabiex 
ikun possibbli eżami regolari ta’ sustanzi 
identifikati bħala kandidati għas-
sostituzzjoni, il-perjodu tal-inklużjoni għal 
dawn is-sustanzi ma għandux, anke f’każ 
ta’ tiġdid, jabeż l-għaxar snin. Barra minn 
hekk, l-identifikazzjoni tas-sustanzi li 
huma kkunsidrati bħala kandidati għas-
sostituzzjoni għandhom jitqiesu bħala l-
ewwel pass ta’ valutazzjoni komparattiva.

(13) Is-sustanzi attivi, abbażi tal-
proprjetajiet intrinsiċi tagħhom ta’ ħsara, 
jistgħu jintgħażlu bħala kandidati għas-
sostituzzjoni b’sustanzi attivi oħra, kull 
meta t-tali sustanzi kkunsidrati bħala 
effikaċi fil-konfront tal-organiżmi ta’ ħsara 
fil-mira jsiru disponibbli f’varjetà li tkun 
biżżejjed sabiex tevita l-iżvilupp ta’
reżistenzi fost organiżmi ta’ ħsara. Sabiex 
ikun possibbli eżami regolari ta’ sustanzi 
identifikati bħala kandidati għas-
sostituzzjoni, il-perjodu tal-inklużjoni għal 
dawn is-sustanzi ma għandux jaqbeż 
ħames snin, u f’każ ta’ tiġdid, ma jaqbiżx 
seba’ snin. Barra minn hekk, l-
identifikazzjoni tas-sustanzi li huma 
kkunsidrati bħala kandidati għas-
sostituzzjoni għandhom jitqiesu bħala l-
ewwel pass ta’ valutazzjoni komparattiva.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta’ tiġdid għal sustanzi li huma kandidati għas-sostituzzjoni għandhom ikunu l-
istess bħal fir-regolament PPP. 

Emenda 110
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Is-sustanzi attivi, abbażi tal-
proprjetajiet intrinsiċi tagħhom ta’ ħsara, 

(13) Is-sustanzi attivi, abbażi tal-
proprjetajiet intrinsiċi tagħhom ta’ ħsara, 
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jistgħu jintgħażlu bħala kandidati għas-
sostituzzjoni b’sustanzi attivi oħra, kull 
meta t-tali sustanzi kkunsidrati bħala 
effikaċi fil-konfront tal-organiżmi ta’ ħsara 
fil-mira jsiru disponibbli f’varjetà li tkun 
biżżejjed sabiex tevita l-iżvilupp ta’
reżistenzi fost organiżmi ta’ ħsara. Sabiex 
ikun possibbli eżami regolari ta’ sustanzi 
identifikati bħala kandidati għas-
sostituzzjoni, il-perjodu tal-inklużjoni għal 
dawn is-sustanzi ma għandux, anke f’każ 
ta’ tiġdid, jabeż l-għaxar snin. Barra minn 
hekk, l-identifikazzjoni tas-sustanzi li 
huma kkunsidrati bħala kandidati għas-
sostituzzjoni għandhom jitqiesu bħala l-
ewwel pass ta’ valutazzjoni komparattiva.

jistgħu jintgħażlu bħala kandidati għas-
sostituzzjoni b’sustanzi attivi oħra, kull 
meta t-tali sustanzi kkunsidrati bħala 
effikaċi fil-konfront tal-organiżmi ta’ ħsara 
fil-mira jsiru disponibbli f’varjetà li tkun 
biżżejjed sabiex tevita l-iżvilupp ta’
reżistenzi fost organiżmi ta’ ħsara. Sabiex 
ikun possibbli eżami regolari ta’ sustanzi 
identifikati bħala kandidati għas-
sostituzzjoni, il-perjodu tal-inklużjoni għal 
dawn is-sustanzi ma għandux, anke f’każ 
ta’ tiġdid, jaqbeż il-ħames snin. Barra 
minn hekk, l-identifikazzjoni tas-sustanzi li 
huma kkunsidrati bħala kandidati għas-
sostituzzjoni għandhom jitqiesu bħala l-
ewwel pass ta’ valutazzjoni komparattiva.

Or.fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-prodotti kandidati għas-sostituzzjoni jiġu riveduti regolarment. 

Emenda 111
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Tul l-awtorizzazzjoni jew it-tiġdid tal-
awtorizzazzjonijiet tal-prodotti bijoċidali, 
għandu jkun possibbli li żewġ prodotti 
bijoċidali jew aktar ikunu jistgħu jitqabblu 
fir-rigward tar-riskji li dawn joħolqu u l-
benefiċċji ggwadanjati mill-użu tagħhom 
B’riżultat ta’ valutazzjoni komparattiva ta’
dan it-tip, il-prodotti bijoċidali awtorizzati 
li fihom is-sustanzi attivi indikati bħala 
kandidat għas-sostituzzjoni jistgħu jiġu 
ssostitwiti b’oħrajn li jippreżentaw b’mod 
sinifikanti anqas riskju għas-saħħa jew 
għall-ambjent u fejn ma jkun hemm l-ebda 
impatt negattiv sinfikanti ekonomiku jew 
prattiku. Għandhom jiġu previsti perjodi 

(14) Tul l-awtorizzazzjoni jew it-tiġdid tal-
awtorizzazzjonijiet tal-prodotti bijoċidali, 
għandu jkun possibbli li żewġ prodotti 
bijoċidali jew aktar ikunu jistgħu jitqabblu 
fir-rigward tar-riskji li dawn joħolqu u l-
benefiċċji ggwadanjati mill-użu tagħhom 
B’riżultat ta’ valutazzjoni komparattiva ta’
dan it-tip, kwalunkwe prodott bijoċidali 
jista’ jiġi ssostitwit b’oħrajn li jippreżentaw 
b’mod sinifikanti anqas riskju għas-saħħa 
jew għall-ambjent u fejn ma jkun hemm l-
ebda impatt negattiv sinfikanti ekonomiku 
jew prattiku. Għandhom jiġu previsti 
perjodi ta’ tneħħija gradwali xierqa f’dawn 
il-każijiet.
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ta’ tneħħija gradwali xierqa f’dawn il-
każijiet.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Ir-riskju għall-ambjent u għas-saħħa tal-bniedem ma jibdiex ħafna fis-sustanza attiva 
minħabba l-kwantitajiet baxxi użati f’kull prodott iżda wkoll fil-prodott innifsu u fl-użu tiegħu. 
Jekk jitqabblu biss dawk il-prodotti li fihom sustanza klassifikata bħala kandidat għal 
sostituzzjoni se jkollha ftit relevanza. Hemm ftit ħafna attivi ġodda li jinsabu kull sena, li qajl 
jistgħu jieħdu post dawk antiki u l-kandidati għal sostituzzjoni se jibqgħu fis-suq għal perjodu 
itwal milli mistenni. Biex tiġi stimulata l-innovazzjoni huwa essenzjali li jiġu ffavoriti biss il-
prodotti l-aktar sikuri fis-suq. 

Emenda 112
Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Premessa 20 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassra

Or.en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jinżamm tip ta’ prodott 20 billi dawn il-prodotti mhumiex priservattivi 
iżda diżinfettanti. Pereżempju, prodotti użati biex jiddiżinfettaw l-ikel minn patoġeni umani 
bħal Salmonella ma jilħqux ir-rekwiżiti tar-regolamenti tal-addittivi tal-ikel. Għaldaqstant, il-
prodotti ma ‘jaffettwawx b’mod favorevoli l-ikel’ u lanqas itejbu l-prestazzjoni tagħha u 
lanqas m’għandhom azzjoni preservattiva. Huma intiżi li jevitaw il-kontaminazzjoni tas-
Salmonella ta’ bajd u tajr u laħam tal-majjal u għalhekk għandhom jitqiesu bħala aġenti 
diżinfettanti bl-iskop ewlieni li titħares is-saħħa tal-bniedem.
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Emenda 113
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 20 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassra

Or.en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jinżamm it-tip 20 tal-prodott bijoċidali (‘Preservattivi għall-ikel jew 
għall-għalf’), iżda d-definizzjoni tiegħu teħtieġ li tiġi emendata, peress li dawn il-prodotti 
bijoċidali mhumiex perservattivi iżda diżinfettanti (bħala konsegwenza, id-definizzjoni l-
antika wasslet għall-konfużjoni). Pereżempju, prodotti użati biex jiddiżinfettaw l-ikel minn 
patoġeni umani bħal Salmonella ma jilħqux ir-rekwiżiti tar-regolamenti tal-addittivi tal-ikel. 
Għaldaqstant, il-prodotti ma ‘jaffettwawx b’mod favorevoli l-ikel’ u lanqas itejbu l-
prestazzjoni tiegħu. 

Emenda 114
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Premessa 20 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassra
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ta’ prodotti jinżamm.

Or.en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 115
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Premessa 21 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba li l-Konvenzjoni 
Internazzjonali għall-Kontroll u l-Ġestjoni 
tal-Ilma u s-Sedimenti li jservu ta’ Saborra 
fil-Bastimenti tipprovdi għal valutazzjoni 
effikaċi tar-riskji li jinħolqu b’sistemi ta’
ġestjoni tal-ilma li jservi ta’ saborra, l-
approvazzjoni finali u l-approvazzjoni 
sussegwenti tat-tip ta’ tali sistemi 
għandhom jitqiesu ekwivalenti għall-
awtorizzazzjoni tal-prodott meħtieġa taħt 
dan ir-Regolament.

(21) Minħabba li l-Konvenzjoni 
Internazzjonali għall-Kontroll u l-Ġestjoni 
tal-Ilma u s-Sedimenti li jservu ta’ Saborra 
fil-Bastimenti tipprovdi għal valutazzjoni 
effikaċi tar-riskji li jinħolqu b’sistemi ta’
ġestjoni tal-ilma li jservi ta’ saborra, l-
approvazzjoni finali u l-approvazzjoni 
sussegwenti tat-tip ta’ tali sistemi 
għandhom jitqiesu għall-awtorizzazzjoni 
tal-prodott meħtieġa taħt dan ir-
Regolament.

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjonijiet internazzjonali ma jistgħux jidhru awtomatikament bħala dawk li jilħqu 
r-rekwiżiti tal-liġi tal-UE. 

Emenda 116
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Premessa 26 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex jiġi inkoraġġut l-użu ta’
prodotti bijoċidali ta’ riskju baxx bi profil 
aktar favorevoli għall-ambjent u s-saħħa 
tal-bniedem meta mqabbel ma’ dak ta’
prodotti bijoċidali oħra, għandha tkun 
permessa l-awtorizzazzjoni ta’ prodotti 
bijoċidali ta’ riskju baxx mingħajr l-
approvazzjoni minn qabel tas-sustanzi 
attivi li jkun hemm fihom.

imħassra

Or.en

Ġustifikazzjoni

Prodotti b’riskju baxx għandhom ikunu prodotti primarji b’karatteristiċi intrinsiċi b’riskju 
baxx. Biex dan jiġi ġġudikat, is-sustanzi attivi fih f’kull każ għandhom jiġu approvati għall-
użu. 

Emenda 117
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 33 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33 a) L-impestazzjoni b’organiżmi 
perikolużi għandha tiġi evitata b'miżuri 
ta’ deterrenza adattati biex ikeċċu jew 
iżommu 'l bogħod dawn l-organiżmi. 
Barra minn hekk, għandhom jittieħdu 
passi oħra prekawzjonarji, eż. il-ħżin 
xieraq tal-oġġetti, il-konformità mal-
istandards tal-iġjene u r-rimi immedjat 
tal-iskart. Għandhom jittieħdu passi 
oħrajn biss jekk dawn il-miżuri ma
jkollhomx effett. Prodotti bijoċidali li 
joħolqu inqas riskji għall-bnedmin, l-
annimali u l-ambjent għandhom dejjem 
jintużaw qabel prodotti oħrajn, fejn dawn 
il-prodotti li joħolqu anqas riskji
jipprovdu rimedju effettiv fis-sitwazzjoni 
partikolari. Prodotti bijoċidali li huma 
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maħsuba biex jagħmlu ħsara, joqtlu jew 
jeqirdu annimali li jistgħu jesperjenzaw 
uġigħ jew dwejjaq għandhom jiġu 
applikati bħala l-aħħar alternattiva.

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-użu sostenibbli tal-prodotti bijoċidali jinkiseb billi bħala l-ewwel pass wieħed jagħraf il-
ħtieġa ta' miżuri preventivi. 

Emenda 118
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 45 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.en

Ġustifikazzjoni

Biex jinstab bilanċ addattat bejn il-kummerċ ħieles ta’ oġġetti u s-suq sikur b’hekk dan l-
artikolu dwar kummerċ paralleli għandu jiġi limitat għall-prodotti identiċi bbażati fuq l-istess 
speċifikazzjoni u kontenut ta’ sustanzi attivi u koformulanti. 

Emenda 119
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Premessa 45 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Fid-dawl tal-benefiċċji għas-suq intern 
u għall-konsumatur, huwa mixtieq li jiġu 

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

stabbiliti regoli armonizzati għall-kummerċ 
parallel ta’ prodotti bijoċidali li huma 
identiċi li huma awtorizzati fl-Istati 
Membri differenti.

Or.it

Ġustifikazzjoni

Il-kummerċ parallel għandu jillimita ruħu għal prodotti tal-istess tekniċi speċifiċi u kontenut 
tas-sustanzi attivi u ta’ formulazzjoni. 

Emenda 120
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Premessa 54 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Jeħtieġ provvediment għal 
komunikazzjoni effikaċi tat-tagħrif dwar ir-
riskji li jirriżultaw mill-prodotti bijoċidali u 
l-miżuri tal-ġestjoni tar-riskji għaliex din 
tifforma parti essenzjali mis-sistema 
stabbilita b’dan ir-Regolament. Filwaqt li 
jiffaċilitaw l-aċċess għat-tagħrif, l-
awtoritajiet kompetenti, l-Aġenzija u l-
Kummissjoni għandhom jirrispettaw il-
prinċipju tal-kunfidenzjalità u jevitaw 
kwalunkwe kxif ta’ tagħrif li jista’ jkun ta’
ħsara għall-interessi kummerċjali tal-
persuna konċernata.

(54) Jeħtieġ provvediment għal 
komunikazzjoni effikaċi tat-tagħrif dwar ir-
riskji li jirriżultaw mill-prodotti bijoċidali u 
l-miżuri tal-ġestjoni tar-riskji għaliex din 
tifforma parti essenzjali mis-sistema 
stabbilita b’dan ir-Regolament. Filwaqt li 
jiffaċilitaw l-aċċess għat-tagħrif, l-
awtoritajiet kompetenti, l-Aġenzija u l-
Kummissjoni għandhom jirrispettaw il-
prinċipju tal-kunfidenzjalità u jevitaw 
kwalunkwe kxif ta’ tagħrif li jista’ jkun ta’
ħsara għall-interessi kummerċjali tal-
persuna konċernata, sakemm dan ma 
jkunx meħtieġ għall-protezzjoni tas-saħħa 
tal-bniedem u tal-ambjent.

Or.fr

Emenda 121
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Premessa 60 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) Il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 1999/468/KE tat-
28 ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri 
għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-
implimentazzjoni konferiti fuq il-
Kummissjoni15.

imħassra

__________________________________

15 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Biex is-sistema tal-komitoloġija titqiegħed fl-istess linja mas-sistema l-ġdida ta’ atti delegati 
skont l-Artikolu 290 TFUE. 

Emenda 122
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Premessa 61 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) B’mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta miżuri 
biex tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni għall-
inklużjoni ta’ sustanza attiva fl-Anness I 
jew biex iġedded jew tanalizza l-
inklużjoni, li tispeċifika l-proċeduri 
relatati mat-tiġdid u r-reviżjoni tal-
inklużjoni ta’ sustanza attiva fl-Anness I, 
li testendi d-dispożizzjonijiet dwar l-
awtorizzazzjonijiet Komunitarji għal 
kategoriji oħra ta’ prodotti bijoċidali, li 
tispeċifika l-kriterji u l-proċeduri relatati 
mat-tħassir ta’ awtorizzazzjoni jew emendi 
tat-termini u l-kundizzjonijiet ta’
awtorizzazzjoni, inkluż mekkaniżmu ta’
riżoluzzjoni ta’ nuqqas ta’ qbil, li 
tispeċifika l-kwantitajiet massimi totali 

imħassra
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applikabbli ta’ sustanzi attivi jew prodotti 
bijoċidali li jistgħu jiġu rrilaxxati waqt l-
esperimenti u d-dejta minima li għandha 
tiġi sottomessa, li tiġi stabbilita struttura 
armonizzata ta’ imposti u regoli oħra 
dwar il-ħlas tal-imposti u l-pagamenti lill-
awtoritajiet kompetenti u l-Aġenzija, li 
tadatta l-Annessi għall-progress tekniku u 
xjentifiku, li twettaq il-programm ta’
ħidma u li tispeċifika d-drittijiet u l-
obbligi relatati tal-awtoritajiet kompetenti 
u l-parteċipanti fil-programm u testendi d-
dewmien tal-programm ta’ ħidma għal 
perjodu determinat. Billi dawk il-miżuri 
huma ta’ ambitu ġenerali u huma mfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament, inter alia, billi 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b’elementi mhux essenzjali ġodda, dawn 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
pprovduta fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Biex is-sistema tal-komitoloġija titqiegħed fl-istess linja mas-sistema l-ġdida ta’ atti delegati 
skont l-Artikolu 290 TFUE. 

Emenda 123
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Premessa 61 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61a) Hemm l-inċertezza xjentifika dwar 
is-sigurtà ta’ nanomaterjali għas-saħħa 
tal-bniedem u l-ambjent; pereżempju l-
Kumitat Xjentifiku tal-UE dwar Riskji 
Emerġenti u Identifikati 
Riċentementament għas-Saħħa 
(SCENIHR) identifika ċerti perikli tas-
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saħħa speċifiċi kif ukoll effetti tossiċi fuq 
organiżmi ambjentali għal ċerti 
nanomaterjali. Barra minn hekk 
SCENIHR sab nuqqas ġenerali ta’ dejta 
ta’ esponiment ta’ kwalità għolja kemm 
għall-bnedmin u għall-ambjent, u 
kkonkluda li l-għarfien dwar il-
metodoloġija għaż-żewġ stimi ta’
esponiment u l-identifikazjoni tal-periklu 
jeħtieġu li jiġu żviluppati iktar, validati u 
standardizzati. Aktar u aktar prodotti 
bijoċidali fihom nano-fidda.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Nanofidda bħalissa huwa l-użu ewlieni ta’ nanomaterjali. Jeħtieġ li jiġi indirizzat in-nuqqas 
ta’ għarfien dwar nanomaterjali. 

Emenda 124
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Premessa 62 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(62) Meta minħabba raġunijiet ta’
urġenza assoluta, il-limiti ta’ żmien 
normali għall-proċedura regolatorja bi 
skrutinju ma jkunux jistgħu jiġu 
rrispettati, il-Kummissjoni għandha tkun 
tista’ tapplika l-proċedura ta’ urġenza 
pprovduta fl-Artikolu 5a(6) tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għall-adozzjoni 
tad-deċiżjonijiet biex tiġi emendata l-
inklużjoni ta’ sustanza attiva fl-Anness I 
jew biex titneħħa minn dak l-Anness 
abbażi tal-Artikolu 13.

imħassra

Or.en

Ġustifikazzjoni

Biex is-sistema tal-komitoloġija titqiegħed fl-istess linja mas-sistema l-ġdida ta’ atti delegati 
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skont l-Artikolu 290 TFUE. 

Emenda 125
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Premessa 62 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(62a) Skont l-Artikolu 291 tat-TFUE, ir-
regoli u l-prinċipji ġenerali dwar 
mekkaniżmi għall-kontroll, minn Stati 
Membri, tal-eżerċizzju tal-Kummissjoni 
ta’ setgħat ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu stipulati minn qabel minn 
regolament adottat skont il-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja. Sakemm wieħed 
ikun qed jistenna l-adozzjoni tar-
regolament il-ġdid, u permezz tan-
neċessità li jiġi adottat kemm jista’ jkun 
malajr dan ir-Regolament, għandu jiġi 
eżerċitat il-kontroll mill-Istati Membri 
skont id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 
1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-
eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni 
konferiti fuq il-Kummissjoni, sakemm 
dawk id-dispożizzjonijiet jibqgħu 
kompatibbli mat-Trattati emendati. 
Minkejja dan għandhom jinbidlu r-
referenzi għal dawk id-dispożizzjonijiet 
b’referenzi għar-regoli u għall-prinċipji 
stipulati fir-regolament il-ġdid hekk kif 
dak ir-regolament jidħol fis-seħħ.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu provduti miżuri tranżizzjonali sakemm ir-regoli l-ġodda dwar atti ta’
implimentazzjoni jiġu adottati. 
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Emenda 126
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 66 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.en

Ġustifikazzjoni

Materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel m’għandhomx jaqgħu fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-
Proposta għax dan iwassal għal regolament u evalwazzjoni doppja. Diġà qed jiġu regolati 
materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel mir-Regolament tal-Qafas ta’ Materjali maħsuba li jiġu 
f’Kuntatt mal-Ikel (KE) Nru 1935/2004. Jekk isiru xi tibdiliet fir-regoli li jmexxu materjali li 
jiġu f’kuntatt mal-ikel, għandhom jiġu indirizzati permezz ta’ reviżjoni tal-leġiżlazzjoni ta’
materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel, biex ma jiġix estiż l-ambitu tal-BPR. 

Emenda 127
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Premessa 66 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Il-materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel diġà huma rregolati bir-Regolament (KE) Nru 
1935/2004. Jista’ jkun li dan ir-Regolament ma jkoprix l-aspetti kollha tal-evalwazzjoni ta’
tali materjali u tal-użu tagħhom, iżda għandhom isiru limiti ġodda permezz ta’ reviżjoni 
tal-leġiżlazzjoni relatata mal-materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel u fir-Regolament dwar 
il-prodotti bijoċidali, sabiex jiġi evitat li jkun hemm regolamenti u evalwazzjonijiet doppji.

Emenda 128
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li 
jiżgura livell għoli ta’ protezzjoni għas-
saħħa tal-bniedem u tal-annimal u l-
ambjent. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament huma sostnuti mill-prinċipju 
prekawzjonarju biex jiġi żgurat li sustanzi 
jew prodotti attivi mqiegħda fis-suq 
m’għandhomx effetti ta’ ħsara fuq is-
saħħa tal-bniedem jew tal-annimal jew 
tal-ambjent. L-Istati Membri 
m’għandhomx jiġu mċaħħda milli 
japplikaw il-prinċipju prekawzjonarju fejn 
hemm inċertezza xjentifika għar-riskji fir-
rigward tas-saħħa tal-bniedem jew tal-
annimal jew tal-ambjent b’kawża tal-
prodotti bijoċidali li għandhom jiġu 
awtorizzati fit-teritorju tagħhom.

Or.en

Emenda 129
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta għal regolament
 Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt p (a) (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or.fr

Ġustifikazzjoni

Il-materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel diġà huma rregolati bir-Regolament (KE) Nru 
1935/2004. Jista’ jkun li dan ir-Regolament ma jkoprix l-aspetti kollha tal-evalwazzjoni ta’
tali materjali u tal-użu tagħhom, iżda għandhom isiru limiti ġodda permezz ta’ reviżjoni 
tal-leġiżlazzjoni relatata mal-materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel u fir-Regolament dwar 
il-prodotti bijoċidali, sabiex jiġi evitat li jkun hemm regolamenti u evalwazzjonijiet doppji.

Emenda 130
Julie Girling

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(p a) ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tas-27 ta’ Ottubru 2004 dwar materjali u 
oġġetti maħsuba biex jiġu f’kuntatt 
mal-ikel u li jħassar id-Direttivi 
80/590/KEE u 89/109/KEE;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel m’għandhomx jaqgħu fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-
Proposta għax dan iwassal għal regolament u evalwazzjoni doppja. Diġà qed jiġu regolati 
materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel mir-Regolament tal-Qafas ta’ Materjali maħsuba li jiġu 
f’Kuntatt mal-Ikel (KE) Nru 1935/2004. Jekk isiru xi tibdiliet fir-regoli li jmexxu materjali li 
jiġu f’kuntatt mal-ikel, għandhom jiġu indirizzati permezz ta’ reviżjoni tal-leġiżlazzjoni ta’
materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel, biex ma jiġix estiż l-ambitu tal-BPR. 
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Emenda 131
Dan Jørgensen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(p a) Id-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE tat-
3 ta’ Novembru 1998 dwar il-kwalità tal-
ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem;

Or.en

Emenda 132
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-prodotti bijoċidali li kisbu l-
approvazzjoni finali taħt il-Konvenzjoni 
Internazzjonali għall-Kontroll u l-Ġestjoni 
tal-Ilma u s-Sedimenti li jservu ta’ Saborra 
fil-Bastimenti għandhom jitqiesu bħala 
awtorizzati taħt il-Kapitolu VII ta’ dan ir-
Regolament. L-Artikoli 38 u 57 għandhom 
japplikaw skont dan.

8. Id-dejta provduta għall-prodotti 
bijoċidali li kisbu l-approvazzjoni finali 
taħt il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-
Kontroll u l-Ġestjoni tal-Ilma u s-
Sedimenti li jservu ta’ Saborra fil-
Bastimenti għandhom jitqiesu meta jiġu 
deċiżi l-awtorizzazzjonijiet ta’ tali prodotti 
skont dan ir-Regolament. L-Artikoli 38 u 
57 għandhom japplikaw skont dan.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Awtorizzazzjonijiet internazzjonali m’għandhomx jiġu trasferiti awtomatikament fl-UE. 

Emenda 133
Tiziano Motti

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) “sustanza ta’ tħassib” tfisser f) “sustanza ta’ tħassib” tfisser

kwalunkwe sustanza, għajr is-sustanza 
attiva, li għandha kapacità inerenti li 
tikkawża effett negattiv fuq il-bnedmin, l-
annimali jew l-ambjent u li tkun preżenti 
jew prodotta f’konċentrazzjoni biżżejjed 
sabiex toħloq riskji b’dan it-tip ta’ effett;

kwalunkwe sustanza, għajr is-sustanza 
attiva, li għandha kapacità inerenti li 
tikkawża effett negattiv mill-ewwel jew 
aktar tard fiż-żmien fuq il-bnedmin, u 
b’mod partikolari fuq it-tfal, l-annimali 
jew l-ambjent u li tkun preżenti jew 
prodotta f’konċentrazzjoni biżżejjed sabiex 
toħloq riskji b’dan it-tip ta’ effett;

Or.it

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi enfasizzat il-grad inferjuri tat-tfal fit-tollerabilità tal-prodotti tat-
tħassib meta pparagunati mal-adulti, fuq liema l-proposta ta’ regolament beħsiebha tibbaża 
ta’ tħassib tollerabbli. Peress li spiss – u mingħajr ma jkunu jafu – it-tfal, isibu ruħhon 
f’postijiet soġġetti għall-bijoċidi u l-pestiċidi, li jwaslu għal konsegwenzi b’mod dirett jew 
indirett minħabba s-sustanzi tat-tħassib fi żminijiet immedjati jew wara ħafna żmien. 

Emenda 134
Tiziano Motti

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt g 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) “mikroorganiżmu ta’ ħsara” tfisser g) " mikroorganiżmu ta’ ħsara” tfisser

organiżmi, inklużi aġenti patoġeniċi, li 
għandhom preżenza mhux mixtieqa jew ta’
effett detrimentali fuq il-bnedmin, l-
attivitajiet tagħhom jew il-prodotti li jużaw 
jew jipproduċu, jew fuq l-annimali jew l-
ambjent;

organiżmi, inklużi aġenti patoġeniċi, li 
għandhom preżenza mhux mixtieqa jew ta’
effett detrimentali mill-ewwel jew aktar 
tard fiż-żmien fuq il-bnedmin, u b’mod 
partikolari fuq it-tfal, għall-attivitajiet 
tagħhom jew il-prodotti li jużaw jew 
jipproduċu, jew fuq l-annimali jew l-
ambjent;

Or.it
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi enfasizzat il-grad inferjuri tat-tfal fit-tollerabilità tal-prodotti tat-
tħassib meta pparagunati mal-adulti, fuq liema l-proposta ta’ regolament beħsiebha tibbaża 
ta’ tħassib tollerabbli. Peress li spiss – u mingħajr ma jkunu jafu – it-tfal, isibu ruħhon 
f’postijiet soġġetti għall-bijoċidi u l-pestiċidi, li jwaslu għal konsegwenzi b’mod dirett jew 
indirett minħabba s-sustanzi tat-tħassib fi żminijiet immedjati jew wara ħafna żmien. 

Emenda 135
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) “residwi” tfisser (h) “residwi” tfisser

sustanzi preżenti fi jew fuq pjanti jew 
prodotti li joriġinaw mill-pjanti, prodotti 
tajbin għall-ikel li joriġinaw mill-annimali, 
ilma tajjeb għax-xorb jew fi bnadi oħra fl-
ambjent u li jirriżultaw mill-użu ta’ prodott 
bijoċidali, inklużi l-metaboliti, il-prodotti 
ta’ dekompożizzjoni jew ta’ reazzjoni 
tagħhom;

sustanzi preżenti fi jew fuq pjanti jew 
prodotti li joriġinaw mill-pjanti, prodotti 
tajbin għall-ikel li joriġinaw mill-annimali, 
riżorsi tal-ilma, ilma tajjeb għax-xorb jew 
fi bnadi oħra fl-ambjent u li jirriżultaw 
mill-użu ta’ prodott bijoċidali, inklużi l-
metaboliti, il-prodotti ta’ dekompożizzjoni 
jew ta’ reazzjoni tagħhom;

Or.en

Emenda 136
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) “tqegħid fis-suq” i) “tqegħid fis-suq” tfisser
l-ewwel forniment ta’ prodott bijoċidali 
għad-distribuzzjoni jew l-użu fis-suq 
Komunitarju tul attività kummerċjali, sew 
jekk bi ħlas kif ukoll jekk b’xejn.

il-forniment ta’ prodott bijoċidali lil 
partijiet terzi jew it-tqegħid tiegħu għad-
dispożizzjoni ta’ partijiet terzi, sew jekk bi 
ħlas kif ukoll jekk b’xejn. L-importazzjoni 
titqies bħala tqegħid fis-suq. Ma jistax 
jitqies forniment lil partijiet terzi każ fejn, 
pereżempju, materjali jew prodotti ttrattati 
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jiġu mmanifatturati b’mod individwali tul 
attività kummerċjali u mbagħad jiġu 
installati mill-manifattur stess.

Or.de

Ġustifikazzjoni

Mhux biss l-“ewwel forniment” għandu jitqies bħala tqegħid fis-suq, iżda, bħalma qed jiġri 
fil-bqija tal-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, “kull forniment” (ara r-REACH). 
Għandhom japplikaw eċċezzjonijiet biss fil-każijiet fejn, pereżempju, ħaddiem tas-sengħa, 
f’isem xi klijent tiegħu, jisbogħ il-faċċata ta’ bini bi prodott bijoċidali awtorizzat. Din il-
kjarifika hija neċessarja. 

Emenda 137
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt i 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) “tqegħid fis-suq” tfisser (i) “tqegħid fis-suq” tfisser

 l-ewwel forniment ta’ prodott bijoċidali 
għad-distribuzzjoni jew l-użu fis-suq 
Komunitarju tul attività kummerċjali, sew 
jekk bi ħlas kif ukoll jekk b’xejn;

il-provista jew id-disponibilità tal-prodotti 
bijoċidali, sew jekk bi ħlas kif ukoll jekk 
b’xejn, għal parti terza, l-importazzjoni 
tidher li hija t-tqegħid fis-suq;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-Kummissjoni ta’ “tqegħid fis-suq” hi bil-wisq dejqa mid-definizzjoni fid-
direttiva attwali tal-prodotti Bijoċidali. Il-bidla proposta se ġġib ir-Regolament il-ġdid tal-
Prodotti Bijoċidali f’konformità mar-REACH, fejn bejgħ fi stadji ulterjuri se jkun ukoll 
limitat. 

Emenda 138
Esther De Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt k
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) “materjal jew oġġett ittrattat” tfisser (k) “materjal jew oġġett ittrattat” tfisser

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

i) kwalunkwe sustanza, taħlita jew oġġett 
li tkun ġiet ittrattata bi jew tinkorpora 
prodott bijoċidali wieħed jew aktar bil-
ħsieb li jipproteġi s-sustanza, it-taħlita, il-
materjal jew l-oġġett minn deterjorament 
ikkawżat minn organiżmi ta’ ħsara, jew
ii) kwalunkwe sustanza, taħlita jew oġġett 
li tkun ġiet ittrattata bi jew tinkorpora 
prodott bijoċidali wieħed jew aktar bil-
ħsieb li jinqered, jiġi skoraġġut, ma jkunx 
perikoluż, tiġi prevenuta l-azzjoni ta’, jew 
jinħoloq effett ta’ kontroll fuq kwalunkwe 
organiżmu perikoluż, sakemm is-sustanza, 
it-taħlita, il-materjal jew l-artiklu għandu 
funzjoni tiegħu stess;

Or.en

Emenda 139
Anja Weisgerber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k a) “effett bijoċidali estern” tfisser
l-effett ta’ applikazzjonijiet li fihom il-
prodott bijoċidali kkontenut għandu jiġi 
rrilaxxat taħt kundizzjonijiet ta’ użu 
normali u raġonevolment prevedibbli.

Or.de

Ġustifikazzjoni

It-terminu “effett estern” mhuwiex iddefinit fir-Regolament dwar il-prodotti-bijoċidali stess, 
iżda biss fil-“Manual of Decisions”.
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Emenda 140
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt p 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(p) “formulazzjoni ta’ qafas” tfisser (p) “formulazzjoni ta’ qafas” tfisser

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

 grupp ta’ prodotti bijoċidali b’riskju baxx 
b’użi simili u li jippreżentaw 
varjazzjonijiet limitati fil-kompożizzjoni 
tagħhom fir-rigward ta’ prodott bijoċidali 
ta’ referenza li jappartieni lil dak il-grupp li 
jkun fih l-istess sustanzi attivi tal-istess 
speċifikazzjonijiet fejn it-tali 
varjazzjonijiet permessi ma jaffettwawx 
b’mod negattiv il-livell tar-riskju jew l-
effikaċja ta’ dawn il-prodotti; fejn il-
varjazzjoni hija tnaqqis fil-persentaġġ tas-
sustanza attiva u/jew bidla fil-
kompożizzjoni tal-persentaġġ ta’ wieħed 
jew aktar mis-sustanzi mhux attivi;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Dan iġib il-formulazzjoni ta’ qafas skont id-Direttiva 98/8/KE. Li wieħed jenfasizza l-fatt li l-
formulazzjonijiet ta’ qafas japplikaw biss għall-prodotti b’riskju baxx jinkuraġġixxi l-
innovazzjoni ta’ prodott sostenibbli u ġestjoni ta’ riskju xierqa. 

Emenda 141
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt s 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

s) “materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel” 
tfisser

imħassar

kwalunkwe materjal jew oġġett maħsub 
biex jiġi f’kuntatt mal-ikel li mhux kopert 
bir-Regolament (KE) Nru 1935/200443;
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_________________________________

43 ĠU L 338 tat-13.11.2004, p. 4.

Or.fr

Ġustifikazzjoni

Il-materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel diġà huma rregolati bir-Regolament (KE) Nru 
1935/2004. Jista’ jkun li dan ir-Regolament ma jkoprix l-aspetti kollha tal-evalwazzjoni ta’
tali materjali u tal-użu tagħhom, iżda għandhom isiru limiti ġodda permezz ta’ reviżjoni 
tal-leġiżlazzjoni relatata mal-materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel u fir-Regolament dwar 
il-prodotti bijoċidali, sabiex jiġi evitat li jkun hemm regolamenti u evalwazzjonijiet doppji. 

Emenda 142
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt s 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

s) “materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel” 
tfisser

imħassar

kwalunkwe materjal jew oġġett maħsub 
biex jiġi f’kuntatt mal-ikel li mhux kopert 
bir-Regolament (KE) Nru 1935/200443 ;
________________________________

43 ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4

Or.en

Ġustifikazzjoni

Materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel m’għandhomx jaqgħu fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-
Proposta għax dan iwassal għal regolament u evalwazzjoni doppja. Diġà qed jiġu regolati 
materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel mir-Regolament tal-Qafas ta’ Materjali maħsuba li jiġu 
f’Kuntatt mal-Ikel (KE) Nru 1935/2004. Jekk isiru xi tibdiliet fir-regoli li jmexxu materjali li 
jiġu f’kuntatt mal-ikel, għandhom jiġu indirizzati permezz ta’ reviżjoni tal-leġiżlazzjoni ta’
materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel, biex ma jiġix estiż l-ambitu tal-BPR. 
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Emenda 143
Dan Jørgensen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ua) “Gruppi Vulnerabbli” tfisser

persuni li jeħtieġu kunsiderazzjoni 
speċifika meta jevalwaw l-effetti tas-saħħa 
akuti u kroniċi ta’ prodotti bijoċidali. 
Dawn jinkludu nisa tqal u li jieħdu ħsieb 
it-tfal, dawk li ma twieldux, trabi u tfal, l-
anzjani u l-ħaddiema u residenti suġġetti 
għal esponiment għoli ta’ prodotti 
bijoċidali fuq it-terminu twil;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament għandu jinkludi definizzjoni ta’ gruppi vulnerabbli, f’konformità mar-
regolament 1107/2009 u l-leġiżlazzjoni tar-REACH. 

Emenda 144
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ua) ‘gruppi vulnerabbli’ tfisser
persuni li jeħtieġu kunsiderazzjoni 
speċifika meta jevalwaw l-effetti tas-saħħa 
akuti u kroniċi ta’ prodotti bijoċidali. 
Dawn jinkludu inter alia nisa tqal u dawk 
li jieħdu ħsieb it-tfal, trabi u tfal, u l-
anzjani;

Or.en
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Ġustifikazzjoni

Dan ir-regolament għandu jinkludi definizzjoni ta’ gruppi vulnerabbli, f’konformità mar-
regolament 1107/2009 dwar prodotti fitofarmaċewtiċi u r-regolament tar-REACH 1907/2006. 

Emenda 145
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punti u a - u c (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ua) ‘Bidla amministrattiva’ tfisser
varjazzjoni għal awtorizzazzjoni eżistenti 
ta’ natura purament amministrattiva, li 
ma tinvolvix evalwazzjoni mill-ġdid tar-
riskju għas-saħħa pubblika jew l-ambjent 
jew l-effikaċja tal-prodott.
(ub) ‘Bidla żgħira’ tfisser
varjazzjoni għal awtorizzazzjoni eżistenti 
li ma tistax titqies li hija varjazzjoni 
amministrattiva minħabba li tirrikjedi 
evalwazzjoni mill-ġdid limitata tar-riskju 
għas-saħħa pubblika jew l-ambjent u/jew 
tal-effikaċja tal-prodott. Il-varjazzjoni 
m’għandhiex taffettwa b’mod ħażin il-
livell tar-riskju għas-saħħa pubblika jew 
l-ambjent u l-effikaċja tal-prodott.
(uc) ‘Bidla kbira’ tfisser
varjazzjoni għal awtorizzazzjoni eżistenti 
li ma tistax titqies li hija bidla 
amministrattiva jew bidla żgħira u li 
tirrikjedi evalwazzjoni sħiħa mill-ġdid tar-
riskju għas-saħħa pubblika jew l-ambjent 
u/jew tal-effikaċja tal-prodott;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġi definit it-tip ta’ varjazzjonijiet li jistgħu jsiru lill-prodott bijoċidali 
awtorizzat eżistenti. 
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Emenda 146
Pilar Ayuso

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ua) Nanomaterjali huma definiti bħala 
sustanzi manifatturati apposta, solidi, 
partikulati, sew f’forma ta’ trab jew bħala 
taħlita ta’ sustanzi jew bħala ajrusol, li 
jikkonsisti f’nano-oġġetti u l-aggregati u 
l-agglomerati tagħhom,
(i) Li jinkludu, meta mkejla minn metodi 
standardizzati jew rikonoxxuti, għall-
inqas 10 wt.-% ta’ nano-oġġetti,
(ii) Jew li għandhom, meta mkejla 
b’metodi xierqa, erja kbira tal-wiċċ
b’volum speċifiku ikbar minn 6 x 1/100 
nm.
Nano-oġġetti huma partiċelli diskreti 
b’dimesnsjoni esterna waħda, tnejn jew 
tlieta bejn madwar 1 nm u 100 nm;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni bħalissa qed tiżviluppa definizzjoni orizzontali ġdida ta’ nanomaterjali bl-
appoġġ tal-Kumitat Xjentifiku dwar Riskji Emerġenti u Identifikati Riċentement għas-Saħħa
(SCENIHR). SCENIHR diġà ppropona, f’opinjoni fl-2009, l-estensjoni tad-definizzjoni attwali 
bbażata fuq id-daqs fiżiku biż-żieda ta’ limitu tal-erja tal-wiċċ speċifika. Din id-definizzjoni 
ġdida ta’ nanomaterjali għandha tkun riflessa fil-proposta. 

Emenda 147
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt u a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ua) ‘Bidla amministrattiva’ tfisser
varjazzjoni f’awtorizzazzjoni eżistenti ta’
natura purament amministrattiva, li ma 
tinvolvix evalwazzjoni mill-ġdid tar-riskju 
għas-saħħa pubblika jew l-ambjent jew l-
effikaċja tal-prodott.

Or.en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 148
Julie Girling

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ub) ‘Bidla żgħira’ tfisser
varjazzjoni għal awtorizzazzjoni eżistenti 
li ma tistax titqies li hija varjazzjoni 
amministrattiva minħabba li tirrikjedi 
evalwazzjoni mill-ġdid limitata tar-riskju 
għas-saħħa pubblika jew l-ambjent u/jew 
tal-effikaċja tal-prodott. Il-varjazzjoni 
m’għandhiex taffettwa b’mod ħażin il-
livell tar-riskju għas-saħħa pubblika jew 
l-ambjent u l-effikaċja tal-prodott.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġi definit t-tip ta’ varjazzjonijiet li jistgħu jsiru f’prodott bijoċidali 
awtorizzat eżistenti. 
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Emenda 149
Julie Girling

Proposta għal regolament
Article 3 – paragrafu 1 – punt u c (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(uc) ‘Bidla kbira’ tfisser
varjazzjoni għal awtorizzazzjoni eżistenti 
li ma tistax titqies li hija bidla 
amministrattiva jew bidla żgħira.

Or.en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 150
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sustanza attiva għandha tiġi inkluża fl-
Anness I għal perjodu inizjali mhux itwal 
minn 10 snin jekk il-prodotti bijoċidali li 
jkun fihom dik is-sustanza attiva 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fil-
punt (b) tal-Artikolu 16(1). Sustanza attiva 
msemmija fl-Artikolu (5) tista’ tiġi inkluża 
biss fl-Anness I għal perjodu inizjali ta’ 5 
snin.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Sustanzi li jaqgħu taħt l-kriterji ta’ esklużjoni għandhom jiġu inklużi biss fl-Anness I għal 
perjodu massimu ta’ 5 snin. Dan qiegħed f’konformità mar-regolament PPP. 
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Emenda 151
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sustanza attiva għandha tiġi inkluża fl-
Anness I għal perjodu inizjali mhux itwal 
minn 10 snin jekk għallinqas prodott 
bijoċida li jkun fih dik is-sustanza attiva 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fil-
punt (b) tal-Artikolu 16(1).

Or.it

Ġustifikazzjoni

Huwa suffiċjenti li l-prinċipju attiv ikun jinsab fi prodott bijoċida wieħed biex ikun inkluż fl-
anness I. 

Emenda 152
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Is-sustanzi attivi, jew weħidhom jew fi 
prodotti bijoċidali, jistgħu jitqiegħdu fis-
suq tal-Unjoni għall-użu fi prodotti 
bijoċidali biss jekk ikunu inklużi fl-
Anness I f’konformità ma’ dan ir-
Regolament.

Or.de
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Emenda 153
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 b. Sakemm ma jkunx hemm 
provvediment mod ieħor f’dan ir-
Regolament, il-manifatturi kollha ta’ xi 
sustanza attiva għandhom iressqu lill-
Aġenzija applikazzjoni għall-inklużjoni fl-
Anness I.

Or. de

Emenda 154
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn xieraq, għandhom jiġu stabbiliti l-
limiti tar-residwi f’dak li għandu x’jaqsam 
ma’ sustanzi attivi inklużi fl-Anness I 
skont ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [u r-
Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 2377/90].

4. Għandhom jiġu stabbiliti l-limiti tar-
residwi f’dak li għandu x’jaqsam ma’
sustanzi attivi inklużi fl-Anness I skont ir-
Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [u r-
Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 2377/90].

Or.fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu msaħħa u ċċarati l-kundizzjonijiet għall-inklużjoni fl-Anness I. 

Emenda 155
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 4 a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-sustanzi attivi, jew weħidhom jew fi 
prodotti bijoċidali, jistgħu jitqiegħdu fis-
suq tal-Unjoni għall-użu fi prodotti 
bijoċidali biss jekk ikunu inklużi fl-
Anness I f’konformità ma’ dan ir-
Regolament.
2. Sakemm ma jkunx hemm provvediment 
mod ieħor f’dan ir-Regolament, il-
manifatturi kollha ta’ xi sustanza attiva, 
weħidha jew fi prodott bijoċidali, 
għandhom iressqu lill-Aġenzija 
applikazzjoni għall-inklużjoni fl-Anness I.

Or.de

Ġustifikazzjoni

Trattament ġust se jintlaħaq biss jekk il-manifatturi jkollhom jissodisfaw l-istess rekwiżiti tad-
dejta tal-Anness II. 

Emenda 156
Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minkejja l-Artikolu 4(1), is-sustanzi 
attivi msemmija fil-paragrafu 2 
għandhom jiġu inklużi fl-Anness I biss 
jekk tiġi ssodisfata tal-anqas waħda mill-
kundizzjonijiet li ġejjin:

imħassar

a) l-esponiment tal-bnedmin għal dik is-
sustanza attiva fi prodott bijoċidali, taħt 
kundizzjonijiet ta’ użu normali, tkun 
negliġibbli meta l-prodott jintuża f’sistemi 
magħluqa jew kundizzjonijiet kontrollati 
b’mod strett;
b) jintwera li s-sustanza attiva hija 
meħtieġa biex tikkontrolla periklu serju 
għas-saħħa pubblika;
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c) jintwera li n-nuqqas ta’ inklużjoni tas-
sustanza attiva fl-Anness I jikkawża 
impatti negattivi sproporzjonati meta 
mqabbla mar-riskju għas-saħħa tal-
bniedem jew tal-ambjent li jirriżultaw 
mill-użu tas-sustanza u li ma hemm l-
ebda sustanza jew teknoloġija alternattiva 
xierqa.
Il-punt (c) ma għandux japplika għal 
sustanzi attivi għat-tipi ta’ prodotti nru 4 
u nru 14 sa nru 19.

Or.en

Emenda 157
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minkejja l-Artikolu 4(1), is-sustanzi 
attivi msemmija fil-paragrafu 2 għandhom 
jiġu inklużi fl-Anness I biss jekk tiġi 
ssodisfata tal-anqas waħda mill-
kundizzjonijiet li ġejjin:

1. Minkejja l-Artikolu 4(1), is-sustanzi 
attivi msemmija fil-paragrafu 2 għandhom 
jiġu inklużi fl-Anness I biss jekk jiġu 
ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Or.en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġi evitat l-użu ta’ sustanzi attivi bl-agħar profili perikolużi u li 
għandhom effetti negattivi għas-saħħa u l-ambjent, b’mod partikolari għall-gruppi 
vulnerabbli u l-biodiversità. L-applikazzjoni ta’ eżenzjonijiet għandhom jiġu restritti b’mod 
ċar għall-kundizzjonijiet definiti. 

Emenda 158
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġi evitat l-użu ta’ sustanzi attivi bl-agħar profili perikolużi u li 
għandhom effetti negattivi għas-saħħa u l-ambjent, b’mod partikolari għall-gruppi 
vulnerabbli u l-biodiversità. L-applikazzjoni ta’ eżenzjonijiet għandhom jiġu restritti b’mod 
ċar għall-kundizzjonijiet definiti. 

Emenda 159
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) l-esponiment tal-bnedmin għal dik is-
sustanza attiva fi prodott bijoċidali, taħt 
kundizzjonijiet ta’ użu normali, tkun 
negliġibbli jew immaniġjat b’mod xieraq 
permezz ta’ miżuri ta’ użu sostenibbli u 
għandhom jitqiesu l-karatteristiċi ċari tas-
sustanza attiva, b’mod partikolari meta l-
prodott jintuża f’sistemi magħluqa jew 
kundizzjonijiet kontrollati b’mod strett;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Ġestjoni serja tar-riskju tista’ tnaqqas l-esponiment ta’ utenti sew jekk huma professjonisti u 
sew jekk mhumiex u fl-aħħar mill-aħħar tipproteġi l-ambjent u s-saħħa tal-utenti. Kwantità 
żgħira ta’ sustanza attiva anki klassifikata bħala CMR1 f’stazzjon tal-lixki, pereżempju, ma 
tpoġġix is-saħħa tal-bniedem f’riskju billi l-prodott huwa ddisinjat b’mod adegwat biex jiġi 
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prevenut kwalunkwe użu ħażin. Huwa għalhekk il-prodott u l-użu tiegħu li jiddetermina jekk 
hemmx riskju billi, f’dan il-każ, is-sustanza attiva qiegħda f’kwantità baxxa ħafna. 

Emenda 160
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) l-esponiment tal-bnedmin għal dik is-
sustanza attiva fi prodott bijoċidali, taħt 
kundizzjonijiet ta’ użu normali, tkun 
negliġibbli, jiġifieri, il-prodott jintuża 
f’sistemi magħluqa jew f’kundizzjonijiet 
oħra li jeskludu l-kuntatt mal-bnedmin u 
fejn residwi tas-sustanza attiva ma 
jaqbżux il-limitu tal-iskoperta;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem f’konformità mar-regolament dwar il-prodotti ta’ protezzjoni għall-pjanti 
(“Regolament PPP”). Għandu jiġi definit b’mod ċar l-esponiment negliġibbli. Dan mhuwiex 
il-każ fil-proposta tal-Kummissjoni, li tagħti biss eżempju possibbli ta’ esponiment 
negliġibbli. L-esponiment negliġibbli għandhom jiġu definiti bħala dak l-użu biss li jeskludi l-
kuntatt mal-bnedmin u fejn m’hemm l-ebda residwi. 

Emenda 161
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jintwera li s-sustanza attiva hija 
meħtieġa biex tikkontrolla periklu serju 
għas-saħħa pubblika;

b) jintwera, abbażi ta’ evidenza 
ddokumentata li tkun inkluża fl-
applikazzjoni ta’ sustanza attiva, li s-
sustanza attiva hija meħtieġa biex 
tikkontrolla periklu serju għas-saħħa 
pubblika li ma jkunx jista’ jitrażżan 
b’mezzi disponibbli oħrajn, inklużi dawk
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mhux kimiċi.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem huwa konsistenti mar-Regolament tal-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti (PPP). 
Għandu jiġi ppruvat li l-periklu serju għas-saħħa pubblika ma jistax jitrażżan b’mezzi oħrajn, 
inklużi metodi mhux kimiċi, u li għandhom jittieħdu miżuri xierqa għat-taffija tar-riskji. 

Emenda 162
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jintwera li s-sustanza attiva hija 
meħtieġa biex tikkontrolla periklu serju 
għas-saħħa pubblika;

b) jiġi ppruvat mill-applikant, abbażi ta’
evidenza ddokumentata, li s-sustanza 
attiva hija meħtieġa biex tikkontrolla 
periklu serju għas-saħħa pubblika li ma 
jkunx jista’ jitrażżan b’mezzi disponibbli 
oħrajn, inklużi dawk mhux kimiċi;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Hija neċessarja l-prevenzjoni tal-użu ta’ sustanzi attivi bl-agħar profil ta’ ħsara u effetti 
negattivi fuq is-saħħa u l-ambjent, partikolarment fuq il-gruppi vulnerabbli u l-bijodiversità. 
L-applikazzjoni tal-eżenzjonijiet għandha tkun ristretta, b’mod ċar, għal kundizzjonijiet 
iddefiniti. 

Emenda 163
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) jintwera li n-nuqqas ta’ inklużjoni tas-
sustanza attiva fl-Anness I jikkawża 
impatti negattivi sproporzjonati meta 
mqabbla mar-riskju għas-saħħa tal-
bniedem jew tal-ambjent li jirriżultaw 
mill-użu tas-sustanza u li ma hemm l-
ebda sustanza jew teknoloġija alternattiva 
xierqa.

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-impatti negattivi li jistgħu jkunu sproporzjonati mhumiex iddefiniti, u b’hekk jitħalla lok 
wiesa’ għal derogi ta’ kull tip, pereżempju dawk immotivati minn interessi ekonomiċi. 
M’hemm l-ebda deroga ta’ dan it-tip għar-Regolament analogu li jirrigwarda l-prodotti 
għall-protezzjoni tal-pjanti. Il-klawżola dwar in-nuqqas ta’ alternattivi jew teknoloġiji 
adegwati tista’ tkun indirizzata aħjar fil-modifika tal-punt preċedenti.

Emenda 164
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) jintwera li n-nuqqas ta’ inklużjoni tas-
sustanza attiva fl-Anness I jikkawża 
impatti negattivi sproporzjonati meta 
mqabbla mar-riskju għas-saħħa tal-
bniedem jew tal-ambjent li jirriżultaw 
mill-użu tas-sustanza u li ma hemm l-
ebda sustanza jew teknoloġija alternattiva 
xierqa.

c) jintwera, permezz ta’ valutazzjoni 
komparattiva, li għall-iskop ikkonċernat 
ma hemmx sustanzi jew teknoloġiji 
alternattivi kimiċi jew mhux kimiċi li 
jippreżentaw riskju u ħsara 
sinifikantement aktar baxxi għas-saħħa 
tal-bniedem jew tal-annimali jew għall-
ambjent;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Hija neċessarja l-prevenzjoni tal-użu ta’ sustanzi attivi bl-agħar profil ta’ ħsara u effetti 
negattivi fuq is-saħħa u l-ambjent, partikolarment fuq il-gruppi vulnerabbli u l-bijodiversità. 
L-applikazzjoni tal-eżenzjonijiet għandha tkun ristretta, b’mod ċar, għal kundizzjonijiet
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iddefiniti. 

Emenda 165
Esther De Lange

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) l-evalwazzjoni tal-perikli intrinsiċi, 
taħt kundizzjonijiet preskritti ta’ użu, turi 
li r-riskji huma aċċettabbli skont il-kriterji 
stipulati fid-dossiers tal-evalwazzjoni 
għall-prodotti bijoċidali li għalihom isir 
riferiment fl-Anness IV.

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-irregolar tal-prodotti bijoċidali abbażi tal-proprjetajiet tas-sustanzi attivi tagħhom biss, 
mingħajr ma jitqiesu l-użu reali tagħhom u l-esponiment għalihom, idgħajjef il-prinċipju tat-
teħid ta’ deċiżjonijiet fuq bażi xjentifika. 

Emenda 166
Sabine Wils

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) l-użu tas-sustanza attiva huwa suġġett 
għal miżuri ta’ taffija li jiżguraw li l-
esponiment għaliha ta’ bnedmin u tal-
ambjent ikunu mminimizzati u 
mmonitorjati b’mod regolari;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Hija neċessarja l-prevenzjoni tal-użu ta’ sustanzi attivi bl-agħar profil ta’ ħsara u effetti 
negattivi fuq is-saħħa u l-ambjent, partikolarment fuq il-gruppi vulnerabbli u l-bijodiversità. 
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L-applikazzjoni tal-eżenzjonijiet għandha tkun ristretta, b’mod ċar, għal kundizzjonijiet 
iddefiniti. 

Emenda 167
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

cb) l-applikant jippreżenta pjan ta’
sostituzzjoni dwar kif il-periklu serju jista’
jitrażżan b’mezzi oħrajn, inklużi metodi 
mhux kimiċi.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Hija neċessarja l-prevenzjoni tal-użu ta’ sustanzi attivi bl-agħar profil ta’ ħsara u effetti 
negattivi fuq is-saħħa u l-ambjent, partikolarment fuq il-gruppi vulnerabbli u l-bijodiversità. 
L-applikazzjoni tal-eżenzjonijiet għandha tkun ristretta, b’mod ċar, għal kundizzjonijiet 
iddefiniti. 

Emenda 168
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

M’hemmx raġuni xjentifika jew ekoloġika jew marbuta mas-saħħa għall-esklużjoni, mid-
deroga, tat-tipi ta’ prodotti nru 4 u nru 14-19. Fil-fatt, ir-riskju għas-saħħa tal-bniedem jista’
jkun sproporzjonat ħafna jekk ċerti sustanzi attivi ma jiġux inklużi biss peress li jaqgħu f’ċerti 
kategoriji ta’ prodotti. Il-White Paper tal-2009 tal-Kummissjoni dwar l-adattament għall-
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bidla fil-klima wissiet dwar it-tixrid, minħabba l-bidla fil-klima, ta’ mard infettiv gravi ġdid 
tal-bniedem u tal-annimali li jinġarr minn organiżmu ieħor u jittieħed, bħall-malarja. L-
insettiċidi huma ta’ importanza ewlenija għall-ġlieda kontra dan il-mard. 

Emenda 169
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or.it

Ġustifikazzjoni

M’hemmx elementi xjentifiċi biex jiddiskriminaw it-tipi ta’ prodotti (pereżempju PT4 u 14-
19). Dawn il-prodotti huma rodentiċidi, akaridiċi, molluskiċidi, disinfettanti u huma għad-
disinfestazzjonijiet minn ġrieden u insetti. L-esklużjoni tal-prodotti għandha tiġi deċiża fuq il-
bażi tar-riskju (taħlita ta’ periklu u esponiment). Jekk jiġi provat xjentifikament li r-riskji 
huma kontrollati sew, is-sustanzi attivi għandhom jiġu awtorizzati. 

Emenda 170
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

M’hemmx ġustifikazzjonijiet xjentifiċi għall-esklużjoni tat-tipi ta’ prodotti 4 u 14 sa 19 mid-
deroga tal-Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt c. Din l-eżenzjoni mid-deroga kieku tirriżulta fit-
tneħħija ta’ prodotti essenzjali għall-qasam tad-diżinfezzjoni tal-ikel u l-għalf u tal-kontroll 
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tal-pesti. 

Emenda 171
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-użu tal-prodott bijoċidali li fih is-
sustanza attiva kkonċernata għandu jkun 
ristrett għal dawk l-Istati Membri fejn
huma preżenti l-organiżmi ta’ ħsara jew 
perikli serji. L-applikazzjoni ta’ prodotti 
bħal dawn għandha tkun limitata għall-
utenti professjonali.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Hija neċessarja l-prevenzjoni tal-użu ta’ sustanzi attivi bl-agħar profil ta’ ħsara u effetti 
negattivi fuq is-saħħa u l-ambjent, partikolarment fuq il-gruppi vulnerabbli u l-bijodiversità. 
L-applikazzjoni tal-eżenzjonijiet għandha tkun ristretta, b’mod ċar, għal kundizzjonijiet 
iddefiniti. 

Emenda 172
Sabine Wils

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sustanza attiva għandha tkun inkluża 
fl-Anness I darba biss, għal perjodu li ma 
jistax jaqbeż il-ħames snin. 

Or.en

Ġustifikazzjoni

Hija neċessarja l-prevenzjoni tal-użu ta’ sustanzi attivi bl-agħar profil ta’ ħsara u effetti 
negattivi fuq is-saħħa u l-ambjent, partikolarment fuq il-gruppi vulnerabbli u l-bijodiversità. 
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L-applikazzjoni tal-eżenzjonijiet għandha tkun ristretta, b’mod ċar, għal kundizzjonijiet 
iddefiniti. 

Emenda 173
Michèle Rivasi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-derogi m’għandhomx japplikaw għal 
sustanzi attivi li huma kklassifikati jew li 
għandhom ikunu kklassifikati, skont ir-
Regolament (KE) Nru 1272/2008, bħala 
karċinoġeniċi tal-kategorija 1 A, 
karċinoġeniċi tal-kategorija 1B mingħajr 
livell minimu, jew tossiċi għar-
riproduzzjoni tal-kategorija 1 A.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija identika mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament PPP. M’għandux ikun 
hemm il-possibilità ta’ deroga għal sustanzi magħrufa bħala karċinoġeniċi jew għal sustanzi 
possibilment karċinoġeniċi mingħajr livell minimu, u lanqas għal sustanzi magħrufa bħala 
tossiċi għar-riproduzzjoni. 

Emenda 174
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu ta’ kwalunkwe prodott bijoċidali li 
fih sustanza attiva inkluża fl-Anness I 
skont dan il-paragrafu għandu jkun 
suġġett għal miżuri xierqa għat-taffija tar-
riskji li jiżguraw li jkun imminimizzat l-
esponiment għalihom ta’ bnedmin u tal-
ambjent. F’kull każ, l-applikazzjoni ta’
prodotti bħal dawn għandha tkun limitata 
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għall-utenti professjonali.
Stat Membru li jawtorizza prodott 
bijoċidali li fih sustanza attiva inkluża fl-
Anness I skont dan il-paragrafu għandu 
jfassal pjan għat-tneħħija gradwali li 
jikkonċerna l-kontroll tal-periklu serju 
b’mezzi oħrajn, inklużi dawk mhux 
kimiċi, u għandu, mingħajr dewmien, 
jittrażmetti dak il-pjan lill-Kummissjoni. 

Or.en

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjonijiet konformi tar-Regolament PPP, bl-ispeċifikazzjoni addizjonali li l-użu ta’
prodotti li fihom sustanzi li jaqgħu taħt il-kriterji ta’ esklużjoni għandu jkun limitat għall-
utenti professjonali.

Emenda 175
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) sustanzi attivi identifikati taħt l-
Artikolu 57(f) tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 bħala sustanzi bi 
proprjetajiet li jfixklu s-sistema 
endokrinali.

d) sustanzi attivi li jitqiesu li għandhom 
proprjetajiet li jfixklu s-sistema 
endokrinali li jistgħu jikkawżaw effetti 
negattivi fuq il-bnedmin abbażi tal-
valutazzjoni Komunitarja jew ta’ linji 
gwida għall-ittestjar li dwarhom kien 
hemm qbil internazzjonali jew dejta u 
informazzjoni disponibbli oħra, inkluża 
reviżjoni tal-letteratura xjentifika, riveduti 
mill-Aġenzija, jew identifikati taħt l-
Artikolu 57(f) tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 bħala sustanzi bi 
proprjetajiet li jfixklu s-sistema 
endokrinali.

Sat-13 ta’ Diċembru 2013, il-Kummissjoni 
għandha, permezz ta’ atti ddelegati skont 
l-Artikolu 72, tadotta miżuri dwar kriterji 
xjentifiċi speċifiċi għad-determinazzjoni 
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tal-proprjetajiet li jfixklu s-sistema 
endokrinali. Sakemm issir l-adozzjoni ta’
dawn il-kriterji, is-sustanzi li huma 
kklassifikati jew li jeħtieġ li jiġu 
kklassifikati, skont id-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 1272/2008, bħala 
karċinoġeniċi fil-kategorija 2 u bħala 
tossiċi għar-riproduzzjoni fil-kategorija 2, 
għandhom jitqiesu li jkollhom 
proprjetajiet li jfixklu s-sistema 
endokrinali. Barra minn hekk, sustanzi 
bħal dawk li huma kklassifikati jew li 
jeħtieġ li jkunu kklassifikati, skont id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
67/548/KEE, bħala tossiċi għar-
riproduzzjoni fil-kategorija 2 u li 
għandhom effetti tossiċi fuq l-organi 
endokrinali, jistgħu jitqiesu li jkollhom 
karatteristiċi li jfixklu s-sistema 
endokrinali.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Mhux suffiċjenti r-referiment għall-Artikolu 57(f) tar-REACH biex wieħed jiddetermina s-
sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali. L-identifikazzjoni ta’ sustanzi ta’ tħassib serju ħafna 
skont ir-REACH iddum ħafna. S’issa lanqas sustanza waħda ma ġiet mill-inqas proposta
għall-identifikazzjoni abbażi tal-Artikolu 57(f). U hemm ostaklu kbir ħafna: provi xjentifiċi ta’
“probabbiltà [!] ta’ effetti serji”. Is-sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali għandhom jiġu 
identifikati wkoll abbażi ta’ linji gwida għall-ittestjar li dwarhom kien hemm qbil 
internazzjonali jew dejta u informazzjoni disponibbli oħra (kif imsemmi fir-Regolament PPP). 
Kriterji speċifiċi għas-sustanzi kimiċi li jfixklu s-sistema endokrinali għandhom ikunu 
żviluppati fl-istess ħin bħalma stabbilit fir-Regolament PPP. 

Emenda 176
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) sustanzi attivi identifikati taħt l-
Artikolu 57(f) tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 bħala sustanzi bi 

d) sustanzi attivi identifikati taħt l-
Artikolu 57(f) tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 bħala sustanzi bi 
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proprjetajiet li jfixklu s-sistema 
endokrinali.

proprjetajiet li jfixklu s-sistema 
endokrinali.

Minħabba l-inċertezza xjentifika attwali 
fejn jidħlu l-kriterji meħtieġa għad-
determinazzjoni tal-proprjetajiet li jfixklu 
s-sistema endokrinali, il-Kummissjoni 
Ewropea għandha, l-aktar tard sal-14 ta’
Diċembru 2013, tipproponi abbozz biex 
tindirizzahom.

Or.en

Ġustifikazzjoni

F’April 2011, konsulent ikkummissjonat mill-Kummissjoni Ewropea għandu joħroġ ir-rapport 
finali tagħha dwar kif għandhom ikunu indirizzati s-sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali. 
Għadu kmieni biex wieħed jiġbed konklużjonijiet dwar liema sustanzi attivi għandhom ikunu 
inkorporati fil-kategorija tas-sustanzi bi proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali. Hemm 
għadd żgħir ħafna ta’ sustanzi attivi li qed jiġu evalwati, u għadd żgħir ħafna ta’ sustanzi 
attivi li qed jiġu żviluppati; il-klassifikazzjoni, pereżempju, ta’ CMRs2 bħala sustanza bi 
proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali kieku jkollha konsegwenzi drammatiċi u żżomm 
lura lill-awtoritajiet milli jikkumbattu theddidiet mifruxa għas-saħħa pubblika b’mod effikaċi. 

Emenda 177
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) sustanzi attivi identifikati taħt l-
Artikolu 57(f) tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 bħala sustanzi bi 
proprjetajiet li jfixklu s-sistema 
endokrinali.

d) sustanzi attivi identifikati taħt l-
Artikolu 57(f) tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 bħala sustanzi bi 
proprjetajiet li jfixklu s-sistema 
endokrinali. Sat-30 ta’ Ġunju 2015, il-
Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ddelegati skont l-Artikolu 72, tadotta 
miżuri dwar kriterji xjentifiċi speċifiċi 
għad-determinazzjoni tal-proprjetajiet li 
jfixklu s-sistema endokrinali.

Or.en
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Ġustifikazzjoni

S’issa ma ġewx żviluppati kriterji għall-identifikazzjoni tas-sustanzi li jfixklu s-sistema 
endokrinali. Il-Kummissjoni bħalissa qed taħdem fuq definizzjoni orizzontali li se tapplika 
għal għadd ta’ testi leġiżlattivi tal-UE li jirreferu għat-tfixkil tas-sistema endokrinali, pereż.
r-regolamenti tar-REACH u dwar il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti. Din l-emenda 
timmira biex tallinja l-leġiżlazzjoni dwar il-prodotti bijoċidali ma’ dan il-proċess li għadu 
għaddej. L-approċċ tal-Kummissjoni għandu jkun konsistenti mal-iżviluppi internazzjonali, 
b’mod partikolari mal-qafas tal-OECD. 

Emenda 178
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt d a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) sustanzi inklużi fil-lista tas-sustanzi 
perikolużi prijoritarji għall-politika dwar 
l-ilma annessa mad-Direttiva 2000/60/KE.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tintlaħaq konformità mad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, kif juri l-abbozz tar-
Rapporteur tal-PE fl-Emenda 11 tagħha. 

Emenda 179
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt d a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) sustanzi attivi li għandhom effetti 
newrotossiċi jew immunotossiċi fl-
iżvilupp.

Or.en
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Ġustifikazzjoni

Studji xjentifiċi wrew l-effetti mhux mixtieqa tas-sustanzi newrotossiċi fuq l-iżvilupp tas-
sistema nervuża tat-tfal. F’konformità mal-prinċipju prekawzjonarju u l-għan li jiġi żgurat 
livell għoli ta’ ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent, m’għandhomx ikunu awtorizzati 
sustanzi b’effetti newrotossoċi jew immunotossiċi fl-iżvilupp.

Emenda 180
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt d a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) sustanzi attivi li fihom nanomaterjali.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ ħarsien tas-saħħa u tal-ambjent, m’għandhomx jiġu 
awtorizzati sustanzi attivi li fihom nanomaterjali.

Emenda 181
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) dossier għas-sustanza attiva u r-residwi 
tagħha li jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti 
fl-Anness II;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Ir-residwi tas-sustanza attiva jafu jkunu ta’ ħsara ikbar minnha stess, u għaldaqstant 
għandhom jiġu indirizzati b’mod espliċitu fl-applikazzjoni. 
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Emenda 182
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) dossier għax-xenarji ta’ emissjonijiet 
fir-rigward tal-prodotti bijoċidali abbażi 
tal-Anness II, 1 u l-Annex III, 1

Or.en

Ġustifikazzjoni

Huwa mifrux ħafna l-użu ta’ prodotti bijoċidali fil-prodotti u l-materjali għall-bini. Sabiex 
ikunu integrati aspetti ambjentali u relatati mas-saħħa, it-tagħrif dwar l-emissjoni ta’ sustanzi 
bijoċidali taħt ċirkostanzi speċjali għandhom ikunu disponibbli bħal xenarji realistiċi ta’
emissjonijiet li jiddeskrivu l-proprjetajiet ta’ tnixxija tal-prodotti bijoċidali. Dan qed jikseb 
rilevanza partikolari fid-dawl tar-reviżjoni attwali tad-Direttiva dwar il-prodotti għall-bini. 

Emenda 183
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) it-tagħrif mhux meħtieġ minħabba l-
esponiment assoċjat mal-użi proposti;

a) it-tagħrif mhux meħtieġ peress li l-
esponiment rilevanti jista’ jiġi eskluż waqt 
l-użi proposti;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Ikun xieraq li wieħed ma jirrinunzjax għal dan it-tagħrif ħlief meta ma jkunx hemm 
esponiment rilevanti. 
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Emenda 184
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) xjentifikament ma hemmx il-ħtieġa li 
jiġi pprovdut it-tagħrif;

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa vag ħafna u lakuna potenzjali mhux ġustifikata li tista’ tipprovdi l-possibilità li 
wieħed jaħrab mir-regoli. 

Emenda 185
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) xjentifikament mhuwiex possibbli li jiġi 
pprovdut it-tagħrif.

imħassar

Or.en

Emenda 186
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) xjentifikament mhuwiex possibbli li jiġi 
pprovdut it-tagħrif.

imħassar

Or.en
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Ġustifikazzjoni

Dan mhux ċar u jikkostitwixxi lakuna potenzjali mhux ġustifikata li tista’ tipprovdi l-
possibilità li wieħed jaħrab mir-regoli. 

Emenda 187
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. 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 il-paragrafu 1 skont 
ir-raġuni msemmija fil-paragrafu 2(a)

4. Sabiex tiddefinixxi dak li jikkostitwixxi 
ġustifikazzjoni adegwata biex tiġi adattata 
d-dejta meħtieġa taħt il-paragrafu 1 skont 
ir-raġuni msemmija fil-paragrafu 2(a), il-
Kummissjoni għandha tadatta l-kriterji 
permezz ta’ atti ddelegati, f’konformità
mal-Artikolu 71 u skont il-kundizzjonijiet
stabbiliti fl-Artikoli 71 b u 71 c.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Għall-allinjament tas-sistema tal-komitoloġija mas-sistema l-ġdida tal-atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 TFUE. 

Emenda 188
Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. 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 il-paragrafu 1 skont 
ir-raġuni msemmija fil-paragrafu 2(a).

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta u 
tippubblika kriterji trasparenti u gwidi 
għad-definizzjoni ta’ dak li jikkostitwixxi 
ġustifikazzjoni adegwata biex tiġi adattata 
d-dejta meħtieġa taħt il-paragrafu 1 skont 
ir-raġunijiet imsemmija fil-paragrafu 2(a), 
anki f’konformità mal-għan li l-ittestjar 
fuq annimali vertebrati għall-finijiet ta’
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dan ir-Regolament għandu jsir biss meta 
ma jkunx hemm għażla oħra.

Or.en

Emenda 189
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

Għall-allinjament tas-sistema tal-komitoloġija mas-sistema l-ġdida tal-atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 TFUE. 

Emenda 190
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-applikant għandu jżid mad-dossier
letteratura xjentifika disponibbli 
liberament dwar is-sustanza attiva u l-
metaboliti rilevanti tagħha li tkun 
għaddiet minn reviżjoni tal-pari u li tkun 
tittratta l-effetti sekondarji fuq is-saħħa, l-
ambjent u l-ispeċijiet mhux fil-mira u 
tkun ġiet ippubblikata matul l-aħħar 
għaxar snin qabel id-data tat-tressiq tad-
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dossier.

Or.en

Emenda 191
Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Jekk, meta jiġu evalwati d-dossiers, ikun 
jidher li huwa meħtieġ tagħrif addizzjonali 
għat-twettiq tal-evalwazzjoni, l-awtorità 
kompetenti li tevalwa għandha titlob lill-
applikant jissottometti t-tali tagħrif f’limitu 
ta’ żmien speċifikat, u lill-Aġenzija 
għandha tgħarrafha dwar dan. Fejn it-
tagħrif addizzjonali bħal dan jinkludi 
testijiet fuq annimali, l-applikant għandu 
jingħata pariri minn esperti tal-Aġenzija 
jew awtoritajiet kompetenti dwar metodi 
alternattivi u strateġiji tal-ittestjar li jkunu 
jistgħu jissostitwixxu, inaqqsu jew 
jirfinaw l-użu ta’ annimali vertebrati.

Or.en

Emenda 192
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk l-awtorità kompetenti li tevalwa 
tqis li hemm tħassib fir-rigward tal-effetti 
kumulattivi mill-użu tal-prodotti bijoċidali 
li jkun fihom l-istess sustanza attiva, 
għandha tiddokumenta t-tħassib tagħha 
skont ir-rekwiżiti tal-partijiet rilevanti tat-
Taqsima II.3 tal-Anness XV għar-

3. Jekk l-awtorità kompetenti li tevalwa 
tqis li hemm tħassib fir-rigward tal-effetti 
kumulattivi mill-użu tal-prodotti bijoċidali 
li jkun fihom l-istess sustanza attiva, jew 
sustanzi differenti b’effetti simili jew 
komuni fuq l-istess punti aħħarin, jew 
mill-istess mekkaniżmi ta’ azzjoni jew 
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Regolament (KE) Nru 1907/2006 u dan 
tinkludih bħala parti mill-konklużjonijiet 
tagħha.

mekkaniżmi ta’ azzjoni differenti, għandha 
tiddokumenta t-tħassib tagħha skont ir-
rekwiżiti tal-partijiet rilevanti tat-
Taqsima II.3 tal-Anness XV għar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 u dan 
tinkludih bħala parti mill-konklużjonijiet 
tagħha.

Or.en

Emenda 193
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fi żmien disa’ xhur wara li tkun irċeviet 
il-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni, l-
Aġenzija għandha tħejji u tissottometti 
opinjoni lill-Kummissjoni dwar l-
inklużjoni tas-sustanza attiva fl-Anness I.

4. Fi żmien disa’ xhur wara li tkun irċeviet 
il-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni, l-
Aġenzija għandha tħejji u tissottometti 
opinjoni lill-Kummissjoni dwar l-
inklużjoni tas-sustanza attiva fl-Anness I 
waqt li għandha tqis il-konklużjonijiet tal-
awtorità kompetenti li tevalwa.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-opinjoni tal-Aġenzija tingħata b’kunsiderazzjoni tal-konklużjonijiet 
tal-awtorità kompetenti li tevalwa. 

Emenda 194
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Malli tirċievi l-opinjoni tal-Aġenzija, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
dwar l-applikazzjoni biex tinkludi s-
sustanza attiva fl-Anness I. Dik id-

5. Bil-għan li tinżamm aġġornata l-ista 
tas-sustanzi attivi awtorizzati, malli tirċievi 
l-opinjoni tal-Aġenzija, il-Kummissjoni 
għandha tadotta, permezz ta’ atti ddelegati, 
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deċiżjoni, 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).

f’konformità mal-Artikolu 71 u skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 71 b u 
71 c, biex tinkludi s-sustanza attiva fl-
Anness II. Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi 
li tinkludi s-sustanza fl-Anness I, għandu 
jissemma isem l-applikanti.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Għall-allinjament tas-sistema tal-komitoloġija mas-sistema l-ġdida tal-atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 TFUE. 

Emenda 195
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-konsum aċċettabbli ta’ kuljum, id-
doża akuta ta’ referenza jew il-livell 
aċċettabbli ta’ esponiment tal-operatur 
tagħha huma aktar baxxi b’mod 
sinifikanti minn dawk tal-maġġoranza 
tas-sustanzi attivi inklużi fl-Anness I 
għall-istess tip ta’ prodotti;

imħassar

Or.fr

Emenda 196
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-konsum aċċettabbli ta’ kuljum, id-
doża akuta ta’ referenza jew il-livell 
aċċettabbli ta’ esponiment tal-operatur 
tagħha huma aktar baxxi b’mod 
sinifikanti minn dawk tal-maġġoranza 

imħassar
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tas-sustanzi attivi inklużi fl-Anness I 
għall-istess tip ta’ prodotti;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Dan ħafna drabi jista’ jittaffa bis-saħħa ta’ tibdiliet fl-użu tal-prodott jew bl-użu ta’ tagħmir 
protettiv personali u kontrolli tal-inġinerija. 

Emenda 197
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) tissodisfa tnejn mill-kriterji biex titqies 
bħala sustanza persistenti, bijokumulattiva 
u tossika kif stabbilit fl-Anness XIII tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006;

b) titqies bħala persistenti, bijokumulattiva 
u tossika kif stabbilit fil-kriterji mniżżla fl-
Anness XIII tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006;
(Il-ġustifikazzjoni t’hawn taħt tapplika
wkoll għall-emendi relatati mal-Artikoli 
9.1.c, d, f u 2)

Or.fr

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji biex jiġu identifikati kandidati għas-sostituzzjoni għandhom jiġu kkonformati 
mal-kriterji ta’ awtorizzazzjoni tar-Regolament REACH. Billi l-ECHA se jkollha l-kompitu li 
teżamina jekk sustanza attiva tissodisfax il-kriterji kollha, huwa mixtieq li jkun hemm 
koerenza bejn iż-żewġ Regolamenti. Is-sustanzi li ma jqajmux tħassib dwar is-saħħa 
tal-bniedem u l-ambjent fir-rigward tal-użu maħsub tagħhom m’għandhomx jitqiesu bħala 
kandidati għas-sostituzzjoni.

Emenda 198
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) tissodisfa tnejn mill-kriterji biex titqies 
bħala sustanza persistenti, 
bijokumulattiva u tossika kif stabbilit fl-
Anness XIII tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006;

b) sustanzi li huma persistenti, 
bijokumulattivi u tossiċi skont il-kriterji 
stabbiliti fl-Anness XIII tar-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ konsistenza bejn iż-żewġ Regolamenti, il-kriterji għall-identifikazzjoni ta’
kandidati għas-sostituzzjoni huma allinjati mal-kriterji għall-awtorizzazzjoni tas-sustanzi
skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (REACH) (Artikolu 57). Ladarba l-Aġenzija 
(ECHA) hija responsabbli biex teżamina jekk xi sustanza attiva tkunx tissodisfa xi wieħed jew 
aktar mill-kriterji, ikun prudenti li jkun hemm konsistenza bejn iż-żewġ Regolamenti. 

Emenda 199
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) tissodisfa tnejn mill-kriterji biex titqies 
bħala sustanza persistenti, bijokumulattiva 
u tossika kif stabbilit fl-Anness XIII tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006;

b) tissodisfa wieħed mill-kriterji biex 
titqies bħala sustanza persistenti, 
bijokumulattiva u tossika kif stabbilit fl-
Anness XIII tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006;

Or.en

Emenda 200
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) hemm raġunijiet għal tħassib marbuta 
man-natura tal-effetti kritiċi, b’mod 

(c) is-sustanza titqies bħala persistenti 
ħafna u bijoakkumulattiva ħafna skont 
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partikolari l-effetti newrotossiċi jew 
immunotossiċi fl-iżvilupp, li, flimkien 
max-xejriet tal-użu, jirriżultaw f’użu li 
xorta għadu jista’ jikkawża tħassib, anke 
b’miżuri ta’ ġestjoni tar-riskji restrittivi 
ħafna;

il-kriterji msemmija fl-Anness XIII 
tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006;

Or.fr

Emenda 201
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) hemm raġunijiet għal tħassib marbuta 
man-natura tal-effetti kritiċi, b’mod 
partikolari l-effetti newrotossiċi jew 
immunotossiċi fl-iżvilupp, li, flimkien
max-xejriet tal-użu, jirriżultaw f’użu li 
xorta għadu jista’ jikkawża tħassib, anke 
b’miżuri ta’ ġestjoni tar-riskji restrittivi 
ħafna;

c) sustanzi li huma persistenti ħafna jew 
bijoakkumulattivi ħafna skont il-kriterji 
stipulati fl-Anness XIII tar-Regolament
(KE) Nru 1907/2006;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ konsistenza bejn iż-żewġ Regolamenti, il-kriterji għall-identifikazzjoni ta’
kandidati għas-sostituzzjoni huma allinjati mal-kriterji għall-awtorizzazzjoni tas-sustanzi 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (REACH) (Artikolu 57). Ladarba l-Aġenzija 
(ECHA) hija responsabbli biex teżamina jekk xi sustanza attiva tkunx tissodisfa xi wieħed jew 
aktar mill-kriterji, ikun prudenti li jkun hemm konsistenza bejn iż-żewġ Regolamenti. 

Emenda 202
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) hemm raġunijiet għal tħassib marbuta c) hemm raġunijiet għal tħassib marbuta 
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man-natura tal-effetti kritiċi, b’mod 
partikolari l-effetti newrotossiċi jew 
immunotossiċi fl-iżvilupp, li, flimkien 
max-xejriet tal-użu, jirriżultaw f’użu li 
xorta għadu jista’ jikkawża tħassib, anke 
b’miżuri ta’ ġestjoni tar-riskji restrittivi 
ħafna;

man-natura tal-effetti kritiċi, b’mod 
partikolari l-effetti newrotossiċi jew 
immunotossiċi fl-iżvilupp, li, flimkien 
max-xejriet tal-użu, jirriżultaw f’użu li 
xorta għadu jista’ jikkawża tħassib, pereż. 
potenzjal għoli ta’ riskju għall-ilma ta’
taħt l-art, anke b’miżuri ta’ ġestjoni tar-
riskji restrittivi ħafna;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Qed jitqiesu r-riżorsi tal-ilma, b’analoġija mar-Regolament dwar it-tqegħid fis-suq ta’
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (1107/2009), Anness II, 4, it-tielet inċiż. 

Emenda 203
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) fiha proporzjon sinifikanti ta’ iżomeri li 
mhumiex attivi;

imħassar

Or.it

Ġustifikazzjoni

L-iżomeri mhux attivi huma sustanzi mhux perikolużi kemm għas-saħħa u kemm għall-
ambjent. Għaldaqstant, mhuwiex neċessarju li jiddaħħlu fost is-sustanzi li jistgħu jiġu 
sostitwiti b’mod potenzjali. 

Emenda 204
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) fiha proporzjon sinifikanti ta’ iżomeri li imħassar



AM\812192MT.doc 63/74 PE439.902v02-00

MT

mhumiex attivi;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ konsistenza bejn iż-żewġ Regolamenti, il-kriterji għall-identifikazzjoni ta’
kandidati għas-sostituzzjoni huma allinjati mal-kriterji għall-awtorizzazzjoni tas-sustanzi 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (REACH) (Artikolu 57). Ladarba l-Aġenzija 
(ECHA) hija responsabbli biex teżamina jekk xi sustanza attiva tkunx tissodisfa xi wieħed jew 
aktar mill-kriterji, ikun prudenti li jkun hemm konsistenza bejn iż-żewġ Regolamenti. 

Emenda 205
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) fiha proporzjon sinifikanti ta’ iżomeri li 
mhumiex attivi;

imħassar

Or.fr

Emenda 206
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt e 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) hija kklassifikata jew tissodisfa l-kriterji 
biex tiġi kklassifikata, skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1272/2008, bħala karċinoġen fil-
kategorija 1A jew 1B, mutaġen fil-
kategorija 1A jew 1B jew tossika għar-
riproduzzjoni fil-kategorija 1A jew 1B;

e) hija kklassifikata jew tissodisfa l-kriterji 
biex tiġi kklassifikata, skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1272/2008, bħala sensitizzaturi 
respiratorji, karċinoġen fil-kategorija 1A 
jew 1B, mutaġen fil-kategorija 1A jew 1B 
jew tossika għar-riproduzzjoni fil-
kategorija 1A jew 1B;

Or.en
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Emenda 207
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt f 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) titqies li għandha proprjetajiet li jfixklu 
s-sistema endokrinali li jistgħu jikkawżaw 
effetti negattivi fuq il-bnedmin abbażi tal-
valutazzjoni Komunitarja jew ta’ linji 
gwida għall-ittestjar li dwarhom kien 
hemm qbil internazzjonali jew dejta oħra 
disponibbli.

f) sustanzi — bħal dawk li għandhom 
proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali 
jew bi proprjetajiet persistenti, 
bijoakkumulattivi u tossiċi jew persistenti
ħafna u bijoakkumulattivi ħafna, li ma 
jissodisfawx il-kriterji tal-punti (b) jew (c) 
— li għalihom huwa xjentifikament 
ippruvat li jħallu effetti probabilment 
gravi fuq is-saħħa tal-bniedem jew l-
ambjent u li jqajmu livell ta’ tħassib 
ekwivalenti għal dak marbut ma’ sustanzi 
oħra msemmija fil-punti (b), (c) jew (e) u 
li huma identifikati każ b’każ skont il-
proċedura stabbilita fl-Artikolu 59 tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ konsistenza bejn iż-żewġ Regolamenti, il-kriterji għall-identifikazzjoni ta’
kandidati għas-sostituzzjoni huma allinjati mal-kriterji għall-awtorizzazzjoni tas-sustanzi 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (REACH) (Artikolu 57). Ladarba l-Aġenzija 
(ECHA) hija responsabbli biex teżamina jekk xi sustanza attiva tkunx tissodisfa xi wieħed jew 
aktar mill-kriterji, ikun prudenti li jkun hemm konsistenza bejn iż-żewġ Regolamenti. 

Emenda 208
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt f 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) titqies li għandha proprjetajiet li jfixklu 
s-sistema endokrinali li jistgħu jikkawżaw 
effetti negattivi fuq il-bnedmin abbażi tal-
valutazzjoni Komunitarja jew ta’ linji 
gwida għall-ittestjar li dwarhom kien 

f) huwa xjentifikament ippruvat li 
s-sustanza - bħal dik li għandha 
proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali
jew dik li għandha proprjetajiet 
persistenti, bijoakkumulattivi u tossiċi jew 
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hemm qbil internazzjonali jew dejta oħra 
disponibbli.

li għandha proprjetajiet persistenti ħafna 
u bijoakkumulattivi ħafna, li ma 
jissodisfawx il-kriterji previsti fil-punti (b) 
u (c) - jista’ jkollha effetti serji fuq 
is-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent li 
jqajmu livell ta’ tħassib ekwivalenti għal 
dak marbut ma’ sustanzi oħra msemmija 
fil-punti minn (b) sa (c).

Or.fr

Emenda 209
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt f 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) titqies li għandha proprjetajiet li jfixklu 
s-sistema endokrinali li jistgħu jikkawżaw 
effetti negattivi fuq il-bnedmin abbażi tal-
valutazzjoni Komunitarja jew ta’ linji 
gwida għall-ittestjar li dwarhom kien 
hemm qbil internazzjonali jew dejta oħra 
disponibbli.

f) titqies li għandha proprjetajiet li jfixklu 
s-sistema endokrinali li jistgħu jikkawżaw 
effetti negattivi fuq il-bnedmin jew l-
ambjent abbażi tal-valutazzjoni 
Komunitarja jew ta’ linji gwida għall-
ittestjar li dwarhom kien hemm qbil 
internazzjonali jew dejta oħra disponibbli.

Or.en

Emenda 210
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt f a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fa) għall-użi speċifikati fid-dossier tas-
sustanza attiva diġà jeżisti prodott 
bijoċidali alternattiv awtorizzat jew 
metodu ta’ kontroll jew ta’ prevenzjoni 
mhux kimiku li jippreżenta riskju 
sinifikantement aktar baxx għas-saħħa 
tal-bniedem jew tal-annimali jew għall-



PE439.902v02-00 66/74 AM\812192MT.doc

MT

ambjent;

Or.en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-prinċipju tas-sostituzzjoni, għandu jiżdied subparagrafu g) ġdid mal-
Artikolu 9, 1. B’hekk kieku titqies ukoll l-ugwaljanza fit-trattament bejn il-prodotti bijoċidali 
diġà awtorizzati u s-sustanzi attivi l-ġodda.

Emenda 211
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Meta tkun qiegħda tħejji opinjoni dwar 
l-inklużjoni jew it-tiġdid tal-inklużjoni ta’
sustanza attiva fl-Anness I, l-Aġenzija 
għandha teżamina jekk is-sustanza attiva 
tissodisfax xi waħda mill-kriterji elenkati 
fil-paragrafu 1 u jekk l-espożizzjoni hijex 
ikkontrollata insuffiċjentement 
fir-rigward tal-perikli intrinsiċi 
tas-sustanza, u tindirizza l-kwistjoni fl-
opinjoni tagħha.

Or.fr

Emenda 212
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B’deroga mill-Artikolu 10(3), l-
inklużjoni ta’ sustanza attiva fl-Anness I li 
titqies bħala kandidat għas-sostituzzjoni 
għandha tiġġedded għal perjodu mhux 
itwal minn għaxar snin.

4. B’deroga mill-Artikolu 10(3), l-
inklużjoni ta’ sustanza attiva fl-Anness I li 
titqies bħala kandidat għas-sostituzzjoni 
għandha tiġġedded għal perjodu mhux 
itwal minn ħames snin.
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L-Istati Membri għandhom jistabbilixu u 
jimplimentaw pjan ta’ sostituzzjoni sabiex 
jiġi żgurat li l-applikazzjoni tas-sustanza 
attiva kkonċernata se tiġi abolita
gradwalment matul il-perjodu ta’
awtorizzazzjoni u li s-sustanza attiva tkun 
tista’ tiġi ssostitwita b’alternattivi xierqa 
kimiċi jew mhux kimiċi.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jitwettqu pjanijiet ta’ sostituzzjoni bil-għan li jiġu inkoraġġuti l-produzzjoni 
sostenibbli u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti li fihom is-sustanzi ta’ tħassib ikunu 
ssostitwiti b’sustanzi inqas perikolużi. B’żieda ma’ dan, l-istabbiliment ta’ pjanijiet ta’
sostituzzjoni jmexxi ’l quddiem l-innovazzjoni fir-rigward tal-prodotti. 

Emenda 213
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B’deroga mill-Artikolu 10(3), l-
inklużjoni ta’ sustanza attiva fl-Anness I li 
titqies bħala kandidat għas-sostituzzjoni 
għandha tiġġedded għal perjodu mhux 
itwal minn għaxar snin.

4. B’deroga mill-Artikolu 10(3), l-
inklużjoni ta’ sustanza attiva fl-Anness I li 
titqies bħala kandidat għas-sostituzzjoni 
għandha tiġġedded għal perjodu mhux 
itwal minn ħames snin.

Or.fr

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi attivi li hija prevista s-sostituzzjoni tagħhom m’għandhomx ikunu jistgħu jiġu 
inklużi fl-Anness 1 għal iktar minn 5 snin. 

Emenda 214
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B’deroga mill-Artikolu 10(3), l-
inklużjoni ta’ sustanza attiva fl-Anness I li 
titqies bħala kandidat għas-sostituzzjoni 
għandha tiġġedded għal perjodu mhux 
itwal minn għaxar snin.

4. B’deroga mill-Artikolu 10(3), l-
inklużjoni ta’ sustanza attiva fl-Anness I li 
titqies bħala kandidat għas-sostituzzjoni 
għandha tiġi aċċettata jew tiġġedded għal 
perjodu mhux itwal minn seba’ snin.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta’ inklużjoni għas-sustanzi li huma kandidati għas-sostituzzjoni għandu jkun l-
istess bħalma dak stabbilit fir-Regolament PPP. 

Emenda 215
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B’deroga mill-Artikolu 10(3), l-
inklużjoni ta’ sustanza attiva fl-Anness I li 
titqies bħala kandidat għas-sostituzzjoni 
għandha tiġġedded għal perjodu mhux 
itwal minn għaxar snin.

4. B’deroga mill-Artikolu 10(3), l-
inklużjoni ta’ sustanza attiva fl-Anness I li 
titqies bħala kandidat għas-sostituzzjoni 
għandha tiġġedded għal perjodi mhux itwal 
minn għaxar snin.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Sakemm jeżistu prodotti bijoċidali essenzjali u vjabbli bbażati fuq sustanzi attivi li huma 
kandidati għas-sostituzzjoni, għandu jkun permess it-tiġdid tal-inklużjoni tagħhom fl-Anness 
I, u m’għandux ikun limitat għal perjodu ta’ tiġdid ta’ darba biss u ta’ tul massimu ta’ għaxar 
snin. 

Emenda 216
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha ġġedded l-
inklużjoni ta’ sustanza attiva fl-Anness I 
jekk is-sustanza attiva tkun għadha 
konformi mar-rekwiżiti msemmija fl-
Artikolu 4.

1. Il-Kummissjoni għandha ġġedded l-
inklużjoni ta’ sustanza attiva fl-Anness I 
jekk is-sustanza attiva tkun għadha 
konformi mar-rekwiżiti msemmija fl-
Artikolu 4 u l-Artikolu 5.

Or.en

Emenda 217
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor 
fid-deċiżjoni għat-tiġdid tal-inklużjoni ta’
sustanza attiva fl-Anness I, it-tiġdid 
għandu jkun għal perjodu ta’ żmien 
illimitat.

3. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor 
fid-deċiżjoni għat-tiġdid tal-inklużjoni ta’
sustanza attiva fl-Anness I, it-tiġdid 
għandu jkun għal perjodu mhux itwal 
minn 15-il sena. It-tiġdid tal-
approvazzjoni tas-sustanzi koperti mill-
Artikolu 5 għandu jkun għal perjodu mhux 
itwal minn ħames snin.

Or.en

Ġustifikazzjoni

It-tiġdid m’għandux ikun għal perjodu ta’ żmien illimitat. Ġew adottati l-istess 
dispożizzjonijiet fir-Regolament PPP. 

Emenda 218
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor
fid-deċiżjoni għat-tiġdid tal-inklużjoni ta’
sustanza attiva fl-Anness I, it-tiġdid 
għandu jkun għal perjodu ta’ żmien 
illimitat.

3. Sakemm ma jkunx speċifikat b’mod 
aktar strett fid-deċiżjoni għat-tiġdid tal-
inklużjoni ta’ sustanza attiva fl-Anness I, 
it-tiġdid jista’ jiġġedded għal perjodu 
mhux itwal minn għaxar snin.

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjonijiet ta’ sustanzi attivi ġodda għal żmien indefinit jillimitaw l-inċentivi għal 
riċerka ġdida u l-provvista ta’ dejta xjentifika ġdida. Skont id-direttiva attwali dwar il-
prodotti bijoċidali kif ukoll skont il-leġiżlazzjoni dwar il-pestiċidi/prodotti għall-protezzjoni 
tal-pjanti, hemm ħtieġa għar-reviżjoni tas-sustanżi attivi fuq bażi regolari.

Emenda 219
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor
fid-deċiżjoni għat-tiġdid tal-inklużjoni ta’
sustanza attiva fl-Anness I, it-tiġdid 
għandu jkun għal perjodu ta’ żmien 
illimitat.

3. Sakemm ma jkunx speċifikat b’mod 
aktar strett fid-deċiżjoni għat-tiġdid tal-
inklużjoni ta’ sustanza attiva fl-Anness I, 
it-tiġdid m’għandux jaqbeż il-perjodu
massimu ta’ ħames snin.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat ħarsien adegwat tal-konsumaturi u tal-ambjent, l-approvazzjoni ta’
sustanza attiva għandha tkun irriveduta fuq bażi regolari. Dispożizzjonijiet favur 
approvazzjoni ta’ żmien illimitat iwasslu biex idgħajfu l-istandards attwali tal-Komunità 
għall-awtorizzazzjoni ta’ sustanżi attivi u jmorru kontra l-approċċ ta’ liġijiet oħrajn dwar is-
sustanzi kimiċi, bħalma hu r-Regolament dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti. 
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Emenda 220
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Bil-għan li tinżamm aġġornata l-ista 
tas-sustanzi attivi awtorizzati, fi tmiem il-
perjodu msemmi fil-paragrafu 3 jew malli 
tirċievi l-opinjoni tal-Aġenzija, il-
Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta’
atti ddelegati, f’konformità mal-Artikolu 
71 u skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikoli 71 b u 71 c, deċiżjoni dwar l-
inklużjoni tas-sustanza attiva fl-Anness I. 
Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li ġġedded 
l-inklużjoni ta’ xi sustanza attiva fl-
Anness I, għandu jissema isem l-
applikanti.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Għall-allinjament tas-sistema tal-komitoloġija mas-sistema l-ġdida tal-atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 TFUE

Emenda 221
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’ tanalizza l-
inklużjoni ta’ sustanza attiva fl-Anness I 
f’kull ħin fejn ikun hemm indikazzjonijiet 
serji li mhux qed ikun hemm konformità 
mar-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 4. Fejn 
dawk l-indikazzjonijiet jiġu kkonfermati, 
il-Kummissjoni għandha tadotta d-
deċiżjoni li temenda l-inklużjoni ta’
sustanza attiva fl-Anness I jew tneħħiha 

1. Bil-għan li tinżamm aġġornata l-ista 
tas-sustanzi attivi awtorizzati, il-
Kummissjoni tista’ tanalizza l-inklużjoni 
ta’ sustanza attiva fl-Anness I f’kull ħin 
fejn ikun hemm indikazzjonijiet serji li 
mhux qed ikun hemm konformità mar-
rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 4. Fejn 
dawk l-indikazzjonijiet jiġu kkonfermati, 
il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 
ta’ atti ddelegati, f’konformità mal-
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minn dak l-Anness. Artikolu 71 u skont il-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikoli 71 b u 71 c, deċiżjoni 
li temenda l-inklużjoni ta’ sustanza attiva 
fl-Anness I jew tneħħiha minn dak l-
Anness.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Għall-allinjament tas-sistema tal-komitoloġija mas-sistema l-ġdida tal-atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 TFUE. 

Emenda 222
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’ tanalizza l-
inklużjoni ta’ sustanza attiva fl-Anness I 
f’kull ħin fejn ikun hemm indikazzjonijiet 
serji li mhux qed ikun hemm konformità 
mar-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 4. 
Fejn dawk l-indikazzjonijiet jiġu 
kkonfermati, il-Kummissjoni għandha 
tadotta d-deċiżjoni li temenda l-inklużjoni 
ta’ sustanza attiva fl-Anness I jew tneħħiha 
minn dak l-Anness.

1. Il-Kummissjoni tista’ tanalizza l-
inklużjoni ta’ sustanza attiva fl-Anness I 
f’kull ħin fejn ikun hemm indikazzjonijiet 
li mhux qed ikun hemm konformità ma’ xi 
wieħed jew aktar mir-rekwiżiti stabbiliti
fl-Artikoli 4 u 5. Fejn dawk l-
indikazzjonijiet jiġu kkonfermati, il-
Kummissjoni għandha tadotta d-deċiżjoni 
li temenda l-inklużjoni ta’ sustanza attiva 
fl-Anness I jew tneħħiha minn dak l-
Anness.

Or.en

Emenda 223
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dik id-deċiżjoni, imfassla biex temenda 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-

imħassar
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Regolament, għandha tiġi adottata skont 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 72(4). Għal 
raġunijiet imperattivi ta’ urġenza, il-
Kummissjoni tista’ tirrikorri għall-
proċedura ta’ urġenza msemmija fl-
Artikolu 72(5).

Or.en

Ġustifikazzjoni

Għall-allinjament tas-sistema tal-komitoloġija mas-sistema l-ġdida tal-atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 TFUE. 

Emenda 224
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri ta’ implimentazzjoni Proċeduri ddettaljati għat-tiġdid u r-
reviżjoni

Or.en

Ġustifikazzjoni

Għall-allinjament tas-sistema tal-komitoloġija mas-sistema l-ġdida tal-atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 TFUE. 

Emenda 225
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tadotta miżuri 
dettaljati għall-implimentazzjoni tal-
Artikoli 10 sa 13 ta’ dan ir-Regolament 
fejn tispeċifika l-proċeduri relatati mat-

Bil-għan li jiġi żgurat il-funzjonament bla 
xkiel tal-proċeduri ta’ tiġdid u ta’
reviżjoni, il-Kummissjoni tista’ tadotta 
aktar miżuri dettaljati permezz ta’ atti 
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tiġdid u l-analiżi tal-inklużjoni ta’
sustanza attiva fl-Anness I.

ddelegati, f’konformità mal-Artikolu 71 u 
skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikoli 71 b u 71 c.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Għall-allinjament tas-sistema tal-komitoloġija mas-sistema l-ġdida tal-atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 TFUE. 

Emenda 226
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 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.en

Ġustifikazzjoni

Għall-allinjament tas-sistema tal-komitoloġija mas-sistema l-ġdida tal-atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 TFUE. 


