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Emenda 12
Vittorio Prodi, Julie Girling

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Skont l-Artikolu 16 tar-Regolament 
(KE) Nru 648/2004, il-Kummissjoni 
evalwat l-użu tal-fosfati fid-deterġenti fir-
Rapport lill-Kunsill u lill-Parlament 
Ewropew li jikkonċerna l-użu tal-fosfati. 
Wara aktar analiżi, il-Kummissjoni 
kkonkludiet li l-użu tal-fosfati fid-
deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ 
għandu jkun limitat sabiex titnaqqas il-
kontribuzzjoni tal-fosfati tad-deterġenti lir-
riskji tal-ewtrofikazzjoni u jitnaqqsu l-
ispejjeż tat-tneħħija tal-fosfati fl-impjanti 
tat-trattament tal-ilma morni. Dan l-
iffrankar tal-ispejjeż huwa ferm akbar mill-
ispiża tar-riformulazzjoni tad-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ bl-
alternattivi għall-fosfati.

(1) Skont l-Artikolu 16 tar-Regolament 
(KE) Nru 648/2004, il-Kummissjoni 
evalwat l-użu tal-fosfati fid-deterġenti fir-
Rapport lill-Kunsill u lill-Parlament 
Ewropew li jikkonċerna l-użu tal-fosfati. 
Wara aktar analiżi, il-Kummissjoni 
kkonkludiet li l-użu tal-fosfati fid-
deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ 
għandu jkun limitat sabiex titnaqqas il-
kontribuzzjoni tal-fosfati tad-deterġenti lir-
riskji tal-ewtrofikazzjoni u jitnaqqsu l-
ispejjeż tat-tneħħija tal-fosfati fl-impjanti 
tat-trattament tal-ilma mormi. Dan l-
iffrankar tal-ispejjeż huwa ferm akbar mill-
ispiża tar-riformulazzjoni tad-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ bl-
alternattivi għall-fosfati. Madankollu, 
huwa kruċjali li tiġi implimentata l-
adozzjoni ta' teknoloġiji u tagħmir relatat 
għall-irkupru tal-fosfru sabiex tiġi 
indirizzata l-problema tal-iskarsezza ta' 
dak l-element.

Or. en

Emenda 13
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Alternattivi effiċjenti għad-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ ibbażati fuq 
il-fosfati għandhom bżonn ta' komposti 
oħra tal-fosfru, jiġifieri fosfonati li jekk
jintużaw fi kwantitajiet akbar jistgħu 
jkunu ta' tħassib għall-ambjent.

(2) Alternattivi effiċjenti għad-deterġenti 
domestiċi bbażati fuq il-fosfati attwalment
għandhom bżonn ta' komposti oħra tal-
fosfru, jiġifieri fosfonati, jew jintużaw 
koaġġuvanti oħra bħall-polikarbossilati. 
Dawk is-sustanzi mhumiex faċilment 
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bijodegradabbli. Fl-opinjoni tiegħu tad-
29 ta' Mejju 2007 intitolata "Ingredjenti 
Organiċi Mhux Tensjoattivi u Deterġenti 
Abbażi taż-Żeolit", il-Kumitat Xjentifiku 
tar-Riskji Ambjentali u għas-Saħħa sab li 
l-informazzjoni disponibbli mhijiex 
biżżejjed biex jiġi eskluż riskju potenzjali 
minħabba dawk is-sustanzi u 
rrakkomanda li tingħata aktar 
informazzjoni biex issir valutazzjoni tar-
riskji aktra kompleta u bir-reqqa. Jekk 
dawk is-sustanzi ntużaw fi kwantitajiet 
akbar b'riżultat tal-limitazzjoni fuq l-użu 
tal-fosfati, dan jista' jkun ta' tħassib għall-
ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' koaġġuvanti oħra attwalment japplika mhux biss għad-deterġenti domestiċi tal-ħasil 
tal-ħwejjeġ, iżda anke għad-deterġenti domestiċi tal-magni awtomatiċi tal-ħasil tal-platti. 
Huwa importanti li wieħed jirreferi għar-riżultati tal-kumitat xjentifiku rilevanti tal-
Kummissjoni Ewropea li juru li jista' jkun hemm problemi ambjentali b'dawn il-koaġġuvanti, 
kif ukoll għar-rakkomandazzjoni sussegwenti tiegħu li għandha tingħata informazzjoni 
addizzjonali.

Emenda 14
Julie Girling

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Alternattivi effiċjenti għad-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ ibbażati fuq 
il-fosfati għandhom bżonn ta' komposti 
oħra tal-fosfru, jiġifieri fosfonati li jekk 
jintużaw fi kwantitajiet akbar jistgħu 
jkunu ta' tħassib għall-ambjent.

(2) Alternattivi effiċjenti għad-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ ibbażati fuq 
il-fosfati għandhom bżonn ta' komposti 
oħra tal-fosfru, jiġifieri fosfonati li 
għandhom rwol speċifiku u kruċjali 
ħafna, differenti ħafna minn dak tal-
fosfati, u huma preżenti fi kwantitajiet 
tant żgħar li attwalment m'hemm l-ebda 
evidenza konvinċenti li tindika xi impatt 
detrimentali fuq l-ambjent akkwatiku.
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Or. en

Emenda 15
Sabine Wils

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Alternattivi effiċjenti għad-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ ibbażati fuq 
il-fosfati għandhom bżonn ta' komposti 
oħra tal-fosfru, jiġifieri fosfonati li jekk 
jintużaw fi kwantitajiet akbar jistgħu jkunu 
ta' tħassib għall-ambjent.

(2) Alternattivi effiċjenti għad-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ ibbażati fuq 
il-fosfati għandhom bżonn ta' komposti 
oħra tal-fosfru, jiġifieri fosfonati li jekk 
jintużaw fi kwantitajiet akbar jistgħu jkunu 
ta' tħassib għall-ambjent, b’mod 
partikolari għal dak li jirrigwarda l-ilma u 
s-sedimenti fl-ilma, u għaldaqstant il-
Kummissjoni għandha tikkummissjona 
studju dwarhom.

Or. de

Emenda 16
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Mhux sewwa li jkunu estiżi l-
limitazzjonijiet tal-użu tal-fosfati u 
komposti oħra tal-fosfru fid-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ għad-
deterġenti domestiċi tal-magni tal-ħasil 
tal-platti jew għad-deterġenti industrijali 
u istuzzjonali minħabba li alternattivi 
teknikament u ekonomikament vijabbli 
għall-użu tal-fosfati f'dawk id-deterġenti 
mhumiex disponibbli.

imħassar

Or. lt
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Emenda 17
Sabine Wils

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Mhux sewwa li jkunu estiżi l-
limitazzjonijiet tal-użu tal-fosfati u 
komposti oħra tal-fosfru fid-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ għad-
deterġenti domestiċi tal-magni tal-ħasil tal-
platti jew għad-deterġenti industrijali u 
istuzzjonali minħabba li alternattivi 
teknikament u ekonomikament vijabbli
għall-użu tal-fosfati f'dawk id-deterġenti
mhumiex disponibbli.

(5) Deterġenti domestiċi effiċjenti tal-
magni tal-ħasil tal-platti 
b'konċentrazzjoni limitata ta' fosfru diġà 
huma attwalment disponibbli fis-suq. 

Għalhekk ikun xieraq li jkunu estiżi l-
limitazzjonijiet tal-użu tal-fosfati u 
komposti oħra tal-fosfru fid-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ għad-
deterġenti domestiċi tal-magni tal-ħasil tal-
platti. Ġaladarba l-kundizzjonijiet tekniċi 
u ekonomiċi għall-użu tal-fosfati fid-
deterġenti għall-użu industrijali jew 
istituzzjonali huma differenti minn dawk 
għall-użu domestiku, għall-introduzzjoni 
ta’ valuri ta’ limitu f’dan l-aħħar settur 
għandhom jitqiesu perjodi itwal ta’ 
adattament.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hemm kundizzjonijiet differenti sottostanti għas-settur industrijali u dak domestiku, biss anki 
dan tal-aħħar għandu jagħti l-kontribut tiegħu biex jitnaqqas l-użu ta’ komposti tal-fosfru.

Emenda 18
Julie Girling

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Mhux sewwa li jkunu estiżi l-
limitazzjonijiet tal-użu tal-fosfati u 
komposti oħra tal-fosfru fid-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ għad-
deterġenti domestiċi tal-magni tal-ħasil 
tal-platti jew għad-deterġenti industrijali u 
istuzzjonali minħabba li alternattivi 
teknikament u ekonomikament vijabbli 
għall-użu tal-fosfati f'dawk id-deterġenti 
mhumiex disponibbli.

(5) Għalkemm attwalment hemm għadd 
limitat ta' formulazzjonijiet bla fosfati 
għall-magni awtomatiċi tal-ħasil tal-platti
li huma kummerċjalment disponibbli, 
minħabba innovazzjoni rapida u 
kompetizzjoni fl-industrija, ikun fattibbli 
li prodotti bla fosfati għall-magni 
awtomatiċi tal-ħasil tal-platti jsiru 
disponibbli fil-futur qrib. Għaldaqstant 
ikun xieraq li fid-deċennju li jmiss titqies 
l-introduzzjoni ta' projbizzjoni tal-fosfati
f'formulazzjonijiet għall-magni 
awtomatiċi tal-ħasil tal-platti.

Or. en

Emenda 19
Frédérique Ries

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Mhux sewwa li jkunu estiżi l-
limitazzjonijiet tal-użu tal-fosfati u 
komposti oħra tal-fosfru fid-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ għad-
deterġenti domestiċi tal-magni tal-ħasil tal-
platti jew għad-deterġenti industrijali u 
istuzzjonali minħabba li alternattivi 
teknikament u ekonomikament vijabbli 
għall-użu tal-fosfati f'dawk id-deterġenti 
mhumiex disponibbli.

(5) Mhux f’loku li jkunu estiżi l-
limitazzjonijiet tal-użu tal-fosfati u 
komposti oħra tal-fosfru fid-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ għad-
deterġenti domestiċi tal-magni tal-ħasil tal-
platti jew għad-deterġenti industrijali u 
istuzzjonali minħabba li alternattivi 
teknikament u ekonomikament vijabbli 
għall-użu tal-fosfati f'dawk id-deterġenti 
mhumiex disponibbli. Madankollu, huwa 
f’loku li l-kriterji l-ġodda għall-għoti tat-
tikketta ekoloġika lid-deterġenti għall-użu 
fil-magni tal-ħasil tal-platti u tal-ħasil tal-
ħwejjeġ jeskludu l-fosfati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ta’ min dak li jkun jilqa’ l-fatt li l-kriterji l-ġodda stabbiliti mill-Kummissjoni Ewropea għall-
għoti tat-tikketta ekoloġika għad-deterġenti espliċitament jeskludu l-fosfati. Dan jikkoreġi 
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politika dubbjuża ħafna: sal-lum, deterġenti għall-ħasil tal-platti b’kontenut ta’ fosfati ta’ 
anqas minn 10g kull ħasla kif ukoll deterġenti għall-ħasil tal-ħwejjeġ b’anqas minn 25g 
fosfati kull ħasla kienu eliġibbli għat-tikketta ekoloġika.

Emenda 20
Julie Girling

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Hu xieraq li jkun hemm provediment
għad-differiment tal-applikazzjoni tar-
restrizzjoni stabbilita f'dan ir-Regolament 
sabiex jippermetti, b'mod partikolari lill-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, li 
jifformulaw mill-ġdid id-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ ibbażati fuq 
il-fosfat billi jużaw alternattivi matul iċ-
ċiklu ta' riformulazzjoni normali sabiex 
ikunu minimizzati l-ispejjeż.

(9) Hu xieraq li jkun hemm provvediment
għad-differiment tal-applikazzjoni tal-
projbizzjoni stabbilita f'dan ir-Regolament 
sabiex jippermetti, b'mod partikolari lill-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, li 
jifformulaw mill-ġdid id-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ ibbażati fuq 
il-fosfat billi jużaw alternattivi matul iċ-
ċiklu ta' riformulazzjoni normali sabiex 
ikunu minimizzati l-ispejjeż.

Or. en

Emenda 21
Bill Newton Dunn

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Madankollu l-Istati Mmebri 
jeħtiġilhom jikkonformaw mad-
Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma1 billi jimplimentaw 
sistemti tat-trattament tal-ilma adegwati u 
xierqa u, speċifikament, billi jgħammru l-
impjanti tat-trattament tal-ilma mormi bi 
stadju ta' trattament terzjarju skont id-
Direttiva 91/271/KEE tal-Kunsill dwar it-
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trattament tal-ilma urban mormi2. Dan 
huwa vitali biex tiġi żgurata l-kwalità 
tajba tal-ilmijiet Ewropej u, 
speċifikament, biex jitnaqqas ir-rimi ta' 
fosfati minn punt wieħed. 
1 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.
2 ĠU L 135, 30.5.1991, p. 40.

Or. en

Emenda 22
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Fil-Pjan ta’ Azzjoni għall-Baħar 
Baltiku HELCOM adottat fil-
15 ta’ Novembru 2007 u fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
10 ta’ Ġunju 2009 dwar Strteġija tal-
Unjoni Ewropea għar-reġjun tal-Baħar 
Baltiku jingħad li, biex titnaqqas l-
ewtrofikazzjoni tal-Baltiku, li laħqet livell 
perikoluż, il-kontenut ta fosfati 
f’deterġenti domestiċi għandu jiġi 
sostitwit b'sustanzi oħra u li jeħtieġ li 
jitrażżan il-fluss tan-nutrijenti (b'mod 
speċjali l-fosfati) fil-baħar, filwaqt li 
miżuri ta’ dan it-tip jistgħu 
jikkontribwixxu wkoll biex titreġġa’ lura 
l-ewtrofikazzjoni ta’ ibħra oħra.

Or. lt

Emenda 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 9 b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9c) Ġaladarba l-fosfati li jinsabu 
f’deterġenti għall-użu domestiku 
jirrappreżentaw biss parti żgħira mill-
kwantità tal-fosfati responsabbli għall-
ewtrofikazzjoni tal-ibħra, għall-
protezzjoni tal-ambjent marin jeħtieġ li l-
fosfati li jidħlu fil-baħar minn sorsi 
oħrajn jitnaqqsu aktar.

Or. lt

Emenda 24
Julie Girling

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 1 – paragrafu 2 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-limitazzjonijiet tal-kontenut tal-fosfati 
u komposti oħra tal-fosfru fid-deterġenti.

– il-limitazzjonijiet jew il-projbizzjonijiet
tal-kontenut tal-fosfati u komposti oħra tal-
fosfru fid-deterġenti.

Or. en

Emenda 25
Bill Newton Dunn

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista' taddotta, permezz 
ta' att iddelagat skont l-Artikoli 13a, 13b u 
13c, emendi fl-Annessi ta' dan ir-
Regolament fir-rigward ta' deterġenti 
ibbażati fuq is-solventi. Fejn hu possibbli, 
il-Kummissjoni għandha tuża standards 

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta, permezz ta' atti ddelegati
skont l-Artikolu 13a, emendi fl-Annessi ta' 
dan ir-Regolament fir-rigward ta' 
deterġenti bbażati fuq is-solventi. Fejn hu 
possibbli, il-Kummissjoni għandha tuża 
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Ewropej. standards Ewropej.
2. Il-Kummissjoni tista' taddotta, permezz 
ta' att iddelagat skont l-Artikoli 13a, 13b u 
13c, emendi fl-Annessi ta' dan ir-
Regolament fir-rigward ta' deterġenti 
ibbażati fuq is-solventi.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta, permezz ta' atti ddelagati
skont l-Artikolu 13a, emendi meħtieġa fl-
Annessi ta' dan ir-Regolament fir-rigward 
ta' deterġenti bbażati fuq is-solventi.

3. Fejn il-limiti individwali ta' 
konċentrazzjoni bbażati fuq ir-riskju għall-
allerġeni ta' fwieħa huma stabbiliti mill-
Kumitat Xjentifiku dwar Kosmetiċi u 
Prodotti Mhux tal-Ikel (SCCNFP), il-
Kummissjoni għandha, skont l-Artikoli 
13a, 13b u 13c, tadatta l-limitu ta' 0,01 % 
iffissat fit-Taqsima A tal-Anness VII kif 
inhu xieraq.

3. Fejn il-limiti individwali ta' 
konċentrazzjoni bbażati fuq ir-riskju għall-
allerġeni ta' fwieħa huma stabbiliti mill-
Kumitat Xjentifiku dwar Kosmetiċi u 
Prodotti Mhux tal-Ikel (SCCNFP), il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 13a 
biex tadatta l-limitu ta' 0,01 % ffissat fit-
Taqsima A tal-Anness VII kif inhu xieraq.

Or. en

Emenda 26
Bill Newton Dunn

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikoli 13a, 13b u 13c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Jiddaħħlu l-Artikoli 13a, 13b u 13c li 
ġejjin:

(6) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

"L-Artikolu 13a "L-Artikolu 13a

L-eżerċizzju tad-delegazzjoni L-eżerċizzju tad-delega
1. Il-poteri li jaddottaw l-atti ddelegati 
msemmija fl-Artikolu 13 għandhom
jingħataw lill-Kummissjoni għal perjodu 
ta' żmien mhux determinat.

1. Il-poter li tadotta l-atti ddelegati 
msemmija fl-Artikolu 13 tingħata lill-
Kummissjoni skont il-kundizzjonijiet 
stipulati f'dan l-Artikolu.

1a. Il-poter li tadotta l-atti ddelegati 
msemmija fl-Artikolu 13 għandhom 
jingħataw lill-Kummissjoni għal perjodu 
ta' żmien mhux determinat ...*.
1b. Il-poter li tadotta l-atti ddelegati 
msemmija fl-Artikolu 13 jista' jiġi revokat 
fi kwalunkwe ħin mill-Parlament 



PE464.931v02-00 12/23 AM\867925MT.doc

MT

Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' 
revoka għandha ġġib fit-tmiem id-delega 
tal-poter speċifikat f'dik id-deċiżjoni. Din 
għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-
pubblikazzjoni ta’ din id-deċiżjoni f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew 
mhux aktar tard mid-data speċifikata fih. 
M'għandha taffettwa l-validità tal-ebda 
att iddelegat diġà fis-seħħ.

2. Hekk kif taddotta att iddelegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifika b'mod 
simultanju lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

2. Hekk kif taddotta att iddelegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifika b'mod 
simultanju lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

3. Il-poteri li jaddottaw l-atti ddelegati 
jingħataw lill-Kummissjoni suġġetti għall-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 13b u 
13c.

3. Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 13 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill 
ma jkunu oġġezzjonaw fi żmien perjodu 
ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 
jekk, qabel ma jintemm dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill, it-tnejn 
ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jkun estiż b'xahrejn fuq l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill .
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament." 

L-Artikolu 13b
Ir-revoka tad-delegazzjoni
1. Id-delegazzjoni tal-poter msemmija fl-
Artikolu 13 tista' tiġi revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
u mill-Kunsill.
2. L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura 
interna biex tiddeċiedi jekk tirrevokax jew 
le d-delegazzjoni tal-poter għandha 
tagħmel ħilitha li tinforma lill-istituzzjoni 
l-oħra u lill-Kummissjoni fi żmien 
raġjonevoli qabel ma tittieħed deċiżjoni 
finali filwaqt li tindika l-poteri ddelegati li 
jistgħu jkunu suġġetti għar-revoka u r-
raġunijiet possibbli għal revoka.
3. Id-deċiżjoni ta' revoka għandha ġġib 
fit-tmiem id-delegazzjoni tal-poteri 
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speċifikati f'dik id-deċiżjoni. Din għandha 
tidħol fis-seħħ immedjatament jew mhux 
aktar tard mid-data speċifikata 
hemmhekk. Din m'għandhiex tieħu l-
validità tal-atti ddelegati diġà fis-seħħ. 
Din għandha tkun ippubblikata f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
L-Artikolu 13c
Oġġezzjonijiet għal atti ddelegati
1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għall-att iddelegat fi 
żmien xahrejn mid-data tan-notifika. Fuq 
l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill dan il-perjodu għandu jkun 
estiż b'xahar. 
2. Jekk, hekk kif jiskadi l-perjodu, la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill 
ma joġġezzjonaw għall-att iddelegat, dan 
għandu jkun ippubblikat f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jidħol fis-
seħħ fid-data espressa hemmhekk. L-att 
iddelegat jista' jkun ippubblikat f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
jidħol fis-seħħ qabel l-iskadenza ta' dak 
il-perjodu jekk il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill, it-tnejn, ikunu infurmaw lill-
Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li ma 
jressqux oġġezzjonijiet.
3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjona għal att iddelegat, 
dan m'għandux jidħol fis-seħħ. L-
istituzzjoni li toġġezzjona għandha 
tesprimi r-raġunijiet għall-oġġezzjoni 
għall-att iddelegat."

Or. en

Emenda 27
Rovana Plumb

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 13c – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għall-att iddelegat fi 
żmien xahrejn mid-data tan-notifika. Fuq l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill dan il-perjodu għandu jkun estiż 
b'xahar.

1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għall-att iddelegat fi 
żmien xahrejn mid-data tan-notifika. Fuq l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill dan il-perjodu għandu jkun estiż 
b'xahrejn.

Or. ro

Emenda 28
Julie Girling

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jżommu jew 
jistabbilixxu regoli nazzjonali li 
jikkonċernaw ir-restrizzjonijiet tal-
kontenut tal-fosfati u ta' komposti oħra tal-
fosfru fid-deterġenti li għalihom ma ġewx 
stabbiliti restrizzjonijiet tal-kotenut fl-
Anness VIa fejn iġġustifikat għal raġunijiet 
tal-protezzjoni tal-ambjent tal-ilma u fejn 
alternattivi teknikament u ekonomikament 
vijabbli huma disponibbli.

L-Istati Membri jistgħu jżommu regoli 
nazzjonali li jikkonċernaw il-
limitazzjonijiet tal-kontenut tal-fosfati u ta' 
komposti oħra tal-fosfru fid-deterġenti li 
għalihom ma ġewx stabbiliti 
limitazzjonijiet tal-kontenut fl-Anness VIa 
fejn iġġustifikat għal raġunijiet tal-
protezzjoni tal-ambjent tal-ilma u fejn 
alternattivi teknikament u ekonomikament 
vijabbli huma disponibbli.

Or. en

Emenda 29
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 16 – paragrafu -1 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa Diċembru 2013, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa, tissottometti rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
użu tal-fosfonati u l-polikarbossilati fid-
deterġenti u, jekk iġġustifikat, tippreżenta 
proposta leġiżlattiva bil-ħsieb li jkunu 
eliminati bil-mod il-mod jew li jkunu 
limitati għal applikazzjonijiet speċifiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-kumitat xjentifiku tal-Kummissjoni Ewropea, tinħtieġ 
valutazzjoni addizzjonali għall-fosfonati u l-polikarbossilati, billi ma jistax jiġi eskluż li huma 
ta' riskju għall-ambjent. Għalhekk l-użu tagħhom għandu jiġi rieżaminat mill-Kummissjoni.

Emenda 30
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-31 ta' Diċembru 2014, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa, tissottometti rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
użu tal-fosfati u komposti oħra tal-fosfru 
fid-deterġenti domestiċi tal-magni tal-ħasil 
tal-platti u, jekk iġġustifikat, tippreżenta 
proposta leġiżlattiva bil-ħsieb li jkunu 
eleminati bil-mod il-mod jew li jkunu 
limitati għal applikazzjonijiet speċifiċi.

Sal-31 ta' Diċembru 2016, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa, tissottometti rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
użu tal-fosfati u komposti oħra tal-fosfru 
fid-deterġenti industrijali u istituzzjonali
u, jekk iġġustifikat, tippreżenta proposta 
leġiżlattiva bil-ħsieb li jkunu eliminati bil-
mod il-mod jew li jkunu limitati għal 
applikazzjonijiet speċifiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq ukoll li jiġi eżaminat l-użu tal-fosfati u ta' komposti oħra tal-fosfru fid-deterġenti 
industrijali u istituzzjonali biex ikun żgurat approċċ koerenti.
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Emenda 31
Christa Klaß

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bis 31. Sal-31 ta' Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tevalwa, 
tissottometti rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-użu tal-
fosfati u komposti oħra tal-fosfru fid-
deterġenti domestiċi tal-magni tal-ħasil tal-
platti u, jekk iġġustifikat, tippreżenta 
proposta leġiżlattiva bil-ħsieb li jkunu 
eleminati bil-mod il-mod jew li jkunu 
limitati għal applikazzjonijiet speċifiċi.

Sal-31 ta' Diċembru 2014, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa, tissottometti rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
użu tal-fosfati u komposti oħra tal-fosfru 
fid-deterġenti domestiċi tal-magni tal-ħasil 
tal-platti u, jekk iġġustifikat, tippreżenta 
proposta leġiżlattiva bil-ħsieb li jkunu 
eliminati jew li jkunu limitati għal 
applikazzjonijiet speċifiċi. Dan ir-rapport 
għandu jevalwa l-effetti ta' sustanzi kimiċi 
f'formulazzjonijiet ħielsa mill-fosfati, l-
utilizzazzjoni tal-ilma u tal-enerġija waqt 
il-fażi tal-użu (iċ-ċiklu tal-ħasil), l-aspetti 
iġjeniċi u l-kosts ekonomiċi għall-utent kif 
ukoll dawk għar-riformulazzjoni u l-
effetti fuq l-SMEs.

Or. de

Emenda 32
Frédérique Ries

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-31 ta' Diċembru 2014, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa, tissottometti rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
użu tal-fosfati u komposti oħra tal-fosfru 
fid-deterġenti domestiċi tal-magni tal-ħasil 

Sal-31 ta' Diċembru 2013, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa, tissottometti rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
użu tal-fosfati u komposti oħra tal-fosfru 
fid-deterġenti domestiċi tal-magni tal-ħasil 
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tal-platti u, jekk iġġustifikat, tippreżenta 
proposta leġiżlattiva bil-ħsieb li jkunu 
eleminati bil-mod il-mod jew li jkunu 
limitati għal applikazzjonijiet speċifiċi.

tal-platti, li għandu jibbaża fuq studju 
matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ dawn id-
deterġenti u li jqis is-sikurezza 
tossikoloġika u l-effikaċja ta’ prodotti 
alternattivi. Jekk dan ikun iġġustifikat, 
għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva 
dwar l-eliminazzjoni gradwali tal-fosfati 
jew li jkunu limitati għal applikazzjonijiet 
speċifiċi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Waqt id-diskussjoni fil-Kumitat fit-18 ta’ April 2011 ir-rappreżentant tal-Kummissjoni 
Ewropea għamilha ċara li fil-preżent, skont l-għarfien xjentifiku attwali u fid-dawl tad-
differenzi fil-kwalità tal-ilma fl-Ewropa – ikkawżati minn kontenuti tal-kalċju li jvarjaw minn 
reġjun għall-ieħor – mhijiex ġustifikata projbizzjoni ta’ detereġenti li jkun fihom il-fosfati 
għall-magni tal-ħasil tal-platti.

Emenda 33
Rovana Plumb

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-31 ta' Diċembru 2014, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa, tissottometti rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
użu tal-fosfati u komposti oħra tal-fosfru 
fid-deterġenti domestiċi tal-magni tal-ħasil 
tal-platti u, jekk iġġustifikat, tippreżenta 
proposta leġiżlattiva bil-ħsieb li jkunu 
eleminati bil-mod il-mod jew li jkunu 
limitati għal applikazzjonijiet speċifiċi.

Sal-31 ta' Diċembru 2016, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa, tissottometti rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
użu tal-fosfati u komposti oħra tal-fosfru 
fid-deterġenti għall-qasam industrijali u 
dak istituzzjonali u, jekk dan ikun 
iġġustifikat, tippreżenta proposta 
leġiżlattiva bil-ħsieb li jkunu eliminati bil-
mod il-mod jew li jkunu limitati għal 
applikazzjonijiet speċifiċi.

Or. ro

Emenda 34
Sabine Wils
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Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bis 31. Sal-31 ta' Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tevalwa, 
tissottometti rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-użu tal-
fosfati u komposti oħra tal-fosfru fid-
deterġenti domestiċi tal-magni tal-ħasil tal-
platti u, jekk iġġustifikat, tippreżenta 
proposta leġiżlattiva bil-ħsieb li jkunu 
eleminati bil-mod il-mod jew li jkunu 
limitati għal applikazzjonijiet speċifiċi.

Sal-31 ta' Diċembru 2014, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa s-sostenibbiltà 
ambjentali ta’ alternattivi għad-deterġenti 
domestiċi u għad-deterġenti tal-magni tal-
ħasil tal-platti bbażati fuq il-fosfati, 
speċjalment rigward l-effetti tagħhom fuq 
impjanti tat-trattatment tal-ilma kif ukoll 
fuq l-ilma u s-sedimenti fl-ilma, u, jekk 
dan ikun iġġustifikat, tippreżenta proposta 
leġiżlattiva bil-ħsieb tal-eliminazzjoni 
gradwali tal-użu tal-fosfati u ta’ kompsti 
oħra tal-fosfru f’deterġenti domestiċi u 
f’deterġenti tal-magni tal-ħasil tal-platti
jew li jkunu limitati għal applikazzjonijiet 
speċifiċi.

Or. de

Emenda  35
Åsa Westlund

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 16 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Sal-31 ta' Diċembru 2016, il-
Kummissjoni għandha tevalwa, 
tissottometti rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill u, jekk dan ikun 
iġġustifikat, tippreżenta proposta li 
tipprevedi limitu ta' 0.2% ta' komposti tal-
fosfru fid-deterġenti domestiċi tal-ħasil 
tal-ħwejjeġ u fid-deterġenti domestiċi tal-
magni awtomatiċi tal-ħasil tal-platti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni, jekk dan ikun iġġustifikat, għandha tipproponi limitu ta' 0.2% għall-komposti 
tal-fosfru fid-deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ u fid-deterġenti domestiċi tal-magni 
tal-ħasil tal-platti sabiex ikun żgurat livell għoli ta' ħarsien tal-ambjent u tas-saħħa tal-
bniedem. Ladarba l-Isvezja diġà għandha dan il-limitu, għandu jkun possibbli għall-UE 
wkoll.

Emenda 36
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 648/2004
Anness VIa

Test propost mill-Kummissjoni

Anness VIa

IL-LIMITAZZJONIJIET TAL-KONTENUT TAL-FOSFATI U KOMPOSTI OĦRA TAL-
FOSFRU

Deterġent Limitazzjonijiet Data li fiha l-limitazzjoni 
tibda tgħodd

Deterġenti domestiċi tal-
ħasil tal-ħwejjeġ

M'għandhomx jitqiegħdu 
fis-suq jekk il-kontenut 
totali tal-fosfru huwa 
ugwali għal jew akbar 
minn 0.5 % skont il-piż 

l-1 ta' Jannar 2013

Emenda

Anness VIa

IL-LIMITAZZJONIJIET TAL-KONTENUT TAL-FOSFATI U KOMPOSTI OĦRA TAL-
FOSFRU

Deterġent Limitazzjonijiet Data li fiha l-limitazzjoni 
tibda tgħodd

Deterġenti domestiċi tal-
ħasil tal-ħwejjeġ

M'għandhomx jitqiegħdu 
fis-suq jekk il-kontenut 
totali tal-fosfru huwa 
ugwali għal jew akbar 
minn 0.4% skont il-piż 
jew ugwali għal jew aktar 
minn 0.4 grammi għal 
kull ħasla waħda 
standard b'magna tal-
ħasil kif definit fit-

l-1 ta' Jannar 2013
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Taqsima B tal-
Anness VII, skont liema 
jkun l-anqas

Deterġenti domestiċi tal-
magni tal-ħasil tal-platti

M'għandhomx jitqiegħdu 
fis-suq jekk il-kontenut 
totali tal-fosfru huwa 
ugwali għal jew akbar 
minn 0.5 % skont il-piż 

l-1 ta' Jannar 2014

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tirsis huwa tajjeb, iżda probabbilment diġà laħaq il-limiti tiegħu. Għalhekk il-kwistjoni 
m'għandhiex tkun dwar tirsis addizzjonali, iżda dwar il-fatt li jiġi żgurat it-tirsis b'mod 
ġenerali. Persentaġġ massimu - abbażi tal-mira tar-Renju Unit - għandu għalhekk jiġi 
kkomplementat b'limitu fi grammi. 

Ikun xieraq li l-użu tal-fosfati u ta' komposti oħra tal-fosfru jiġi limitat ukoll fid-deterġenti tal-
magni tal-ħasil tal-platti. Billi s-sostituzzjoni hija anqas avvanzata minn dik tad-deterġenti 
tal-ħasil tal-ħwejjeġ, huwa ġġustifikat li jingħata ftit aktar żmien. Madankollu, billi diġà 
hemm alternattivi fis-suq, kemm minn kumpaniji kbar kif ukoll minn SMEs, sena żejda 
għandha tkun biżżejjed. 

Emenda 37
Bill Newton Dunn

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 648/2004
Anness VIa

Test propost mill-Kummissjoni

IL-LIMITAZZJONIJIET TAL-KONTENUT TAL-FOSFATI U KOMPOSTI 
OĦRA TAL-FOSFRU

Deterġent Limitazzjonijiet Data li fiha l-
limitazzjoni tibda 
tgħodd

Deterġenti domestiċi 
tal-ħasil tal-ħwejjeġ

M'għandhomx jitqiegħdu fis-suq 
jekk il-kontenut totali tal-fosfru 
huwa ugwali għal jew akbar minn 
0.5 % skont il-piż 

l-1 ta' Jannar 2013

Emenda

IL-LIMITAZZJONIJIET TAL-KONTENUT TAL-FOSFATI U KOMPOSTI 
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OĦRA TAL-FOSFRU
Deterġent Limitazzjonijiet Data li fiha l-

limitazzjoni tibda 
tgħodd

Deterġenti domestiċi 
tal-ħasil tal-ħwejjeġ

M'għandhomx jitqiegħdu fis-suq 
jekk il-kontenut totali tal-fosfru 
huwa ugwali għal jew akbar minn 
0.5 grammi għal kull ħasla waħda 
standard b'magna tal-ħasil kif 
definit fit-Taqsima B tal-
Anness VII 

l-1 ta' Jannar 2013

Deterġenti domestiċi 
tal-magni tal-ħasil tal-
platti

M'għandhomx jitqiegħdu fis-suq 
jekk il-kontenut totali tal-fosfru 
huwa ugwali għal jew akbar minn 
0.5 grammi skont id-dożaġġ 
standard. 
Id-dożaġġ standard huwa d-
dożaġġ rakkomandat fi g jew f'ml 
għal reċipjenti ta' fuq il-mejda 
mhux maħmuġin iżżejjed u 
irrispettivament mill-ebusija tal-
ilma, f'magna tal-ħasil tal-platti 
ta' 12-il pużata mimlija 
għalkollox. Dan id-dożaġġ jeskludi 
kull rakkomandazzjoni ta' dożaġġ 
jew prodott miżjud għall-
pretrattament. Jeskludi wkoll 
aġenti tat-tlaħliħ użati fit-tlaħliħa 
finali tal-programm.

l-1 ta' Jannar 2015

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi ingredjenti abbażi tal-fosfru jintużaw f'livelli baxxi fi prodotti bla fosfati bħall-fosfonati. 
Minħabba effett ta' konċentrazzjoni fi prodotti kumpatti, il-limitu ta' 0.5% ta' fosfru jista' 
jinqabeż. Għalhekk, il-fatt li r-restrizzjoni titniżżel bħala massimu ta' 0.5 grammi ta' fosfru 
għal kull ħasla standard jimpedixxi aktar tirsis, li huwa element ewlieni ta' sostenibbiltà.

Ikun xieraq ukoll li jiġi limitat l-użu tal-fosfati u ta' komposti oħra tal-fosfru fid-deterġenti 
domestiċi tal-magni awtomatiċi tal-ħasil tal-platti, u kif ukoll li din il-limitazzjoni tiġi 
espressa fi grammi għall-istess raġunijiet imsemmija hawn fuq.

Emenda 38
Julie Girling
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Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 648/2004
Anness VIa

Test propost mill-Kummissjoni

Deterġent Limitazzjonijiet Data li fiha l-
limitazzjoni tibda 
tgħodd

Deterġenti domestiċi 
tal-ħasil tal-ħwejjeġ

M'għandhomx jitqiegħdu fis-suq 
jekk il-kontenut totali tal-fosfru 
huwa ugwali għal jew akbar minn 
0.5 % skont il-piż 

l-1 ta' Jannar 2013

Emenda

Deterġent Limitazzjonijiet Data li fiha l-
limitazzjoni tibda 
tgħodd

Deterġenti domestiċi 
tal-ħasil tal-ħwejjeġ

M'għandhomx jitqiegħdu fis-suq 
jekk il-kontenut totali tal-fosfru 
huwa ugwali għal jew akbar minn 
0.5 grammi P għal kull ħasla 
standard.

l-1 ta' Jannar 2013

Deterġenti Domestiċi 
tal-Magni Awtomatiċi 
tal-Ħasil tal-Platti

M'għandhomx jitqiegħdu fis-suq 
jekk il-kontenut totali tal-fosfru 
huwa ugwali għal jew akbar minn 
0.5 % P skont il-piż.

l-1 ta' Jannar 2018

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li l-limitazzjoni tad-deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ tiġi espressa bħala 
massimu ta' 0.5 grammi ta' fosfru għal kull ħasla standard, jinċentivizza aktar tirsis mill-
industrija, li huwa fattur ewlieni ta' sostenibbiltà.

Billi ma teżisti l-ebda ħasla waħda standard għad-deterġenti tal-magni awtomatiċi tal-ħasil 
tal-platti, il-limitu għandu jiġi stabbilit għal 0.5% P skont il-piż.

Emenda39
Sabine Wils

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 648/2004
Anness VIa
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Test propost mill-Kummissjoni

Anness VIa

IL-LIMITAZZJONIJIET TAL-KONTENUT TAL-FOSFATI U KOMPOSTI OĦRA TAL-
FOSFRU

Deterġent Limitazzjonijiet Data li fiha l-limitazzjoni 
tibda tgħodd

Deterġenti domestiċi tal-
ħasil tal-ħwejjeġ

M'għandhomx jitqiegħdu 
fis-suq jekk il-kontenut 
totali tal-fosfru huwa 
ugwali għal jew akbar 
minn 0.5 % skont il-piż 

l-1 ta' Jannar 2013

Emenda

Anness VIa

IL-LIMITAZZJONIJIET TAL-KONTENUT TAL-FOSFATI U KOMPOSTI OĦRA TAL-
FOSFRU

Deterġent Limitazzjonijiet Data li fiha l-limitazzjoni 
tibda tgħodd

Deterġenti domestiċi tal-
ħasil tal-ħwejjeġ

M'għandhomx jitqiegħdu 
fis-suq jekk il-kontenut 
totali tal-fosfru huwa 
ugwali għal jew akbar 
minn 0.2 % skont il-piż 

l-1 ta' Jannar 2013

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' 0.2% skont il-piż jiġi applikat bla problemi fl-Isvezja. Il-produtturi Ġermaniżi 
tad-deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ kważi eliminaw il-fosfru għalkollox, minkejja li 
l-użu tiegħu mhuwiex ipprojbit għalkollox fil-Ġermanja. L-UE għandha tistabbilixxi standard 
għall-Istati Membri kollha, abbażi tal-esperjenza miksuba minn pajjiżi bħall-Isvezja jew il-
Ġermanja.  


