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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif inhuma minn 
dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-Kummissjoni 
ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li 
jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv normali 
huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li 
għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni 
tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika 
minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti għall-qbil tas-servizzi 
tekniċi involuti.



PR\805468MT.doc 3/69 PE438.377v02-00

MT

WERREJ

Paġna

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW .Error! 
Bookmark not defined.

NOTA SPJEGATTIVA..........................................................Error! Bookmark not defined.



PE438.377v02-00 4/69 PR\805468MT.doc

MT



PR\805468MT.doc 5/69 PE438.377v02-00

MT

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid 
fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali
(KOM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))

(Proċedura leġislattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2009)0267),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skont liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0036/2009),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill bit-titlu “Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona għall-proċeduri 
interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għaddejjin bħalissa” (COM(2009)0665),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
UE,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u tal-
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A7-0000/2010),

1.  Jaddotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari kif tinsab hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premesa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Peress li l-Iskema ta’ Evalwazzjoni 
tal-Pestiċidi tal-Organizzazzjoni Dinjija 
tas-Saħħa (WHO Skema ta’ Evalwazzjoni 
tal-Pestiċidi, WHOPES), tiggarantixxi 
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investigazzjoni u evalwazzjoni effettivi 
biex jiżguraw l-effetti tal-insettiċidi fuq is-
saħħa pubblika, għandu jkun hemm 
konformità mar-rakkomandazzjoni finali, 
li tkun rikonoxxuta minn skema bħal din 
bħala ekwivalenti għal approvazzjoni tal-
prodott skont dan ir-Regolament.

Or. de

Ġustifikazzjoni
Biex jiġi evitat xogħol doppju li mhux neċessarju.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Sabiex jitqiesu n-natura speċifika ta' 
wħud mill-prodotti bijoċidali u l-livell 
baxx ta' riskju assoċjat mal-użu propost 
tagħhom, u sabiex jiġi inkoraġġut l-
iżvilupp tal-prodotti bijoċidali li jkun 
fihom sustanzi attivi ġodda, huwa xieraq 
li jkun hemm provvediment għall-
awtorizzazzjoni Komunitarja ta' dawk il-
prodotti.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-fini ta’ konsistenza mal-emenda tal-Artikolu 33. 

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-suq 
intern u sabiex jiġu evitati l-ispejjeż u l-ħin 
addizzjonali involuti sabiex jinkisbu 
awtorizzazzjonijiet nazzjonali fi Stati 

(24) Sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-suq 
intern u sabiex jiġu evitati l-ispejjeż u l-ħin 
addizzjonali involuti sabiex jinkisbu 
awtorizzazzjonijiet nazzjonali fi Stati 



PR\805468MT.doc 7/69 PE438.377v02-00

MT

Membri separati, il-Kummissjoni, meta 
tqis l-esperjenza bid-dispożizzjonijiet dwar 
l-awtorizzazzjonijiet Komunitarji, tista' 
tiddeċiedi li testendi l-ambitu tal-proċedura 
tal-awtorizzazzjoni Komunitarja għal 
prodotti bijoċidali oħra.

Membri separati, il-Kummissjoni ddeċidiet 
li timplimenta l-ambitu tal-proċedura tal-
awtorizzazzjoni Komunitarja għall-
prodotti bijoċidali kollha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-fini ta’ konsistenza mal-emenda tal-Artikolu 33. 

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-applikant, li jkun għamel investimenti taħt is-sistema ta’ qabel, ma jiġix eskluż.



PE438.377v02-00 8/69 PR\805468MT.doc

MT

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika lingwistika.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Huwa essenzjali li l-għadd ta' testijiet 
fuq l-annimali jitnaqqas kemm jista' jkun u 
li jiġi żgurat li l-ittestjar isir skont l-iskop u 
l-użu ta' prodott. L-applikanti għandhom 
jaqsmu, u mhux jidduplikaw, l-istudji fuq 
l-annimali vertebrati bi skambju għal 
kumpens ġust. Fin-nuqqas ta' ftehim dwar 
il-qsim ta' studji fuq l-annimali vertebrati 
bejn is-sid tad-dejta u l-applikant 
prospettiv, l-Aġenzija għandha tippermetti 
l-użu tal-istudji mill-applikant prospettiv 
mingħajr preġudizzju għad-deċiżjoni dwar 
il-kumpens li ssir mill-qrati nazzjonali. 
Għandu jiġi stabbilit Reġistru Komunitarju 
li jelenka d-dettalji ta' kuntatt tas-sidien tat-

(51) Huwa essenzjali li l-għadd ta' testijiet 
fuq l-annimali jitnaqqas kemm jista' jkun u 
li jiġi żgurat li l-ittestjar bi prodotti 
bijoċidali u/jew sustanzi attivi li jinsabu 
fil-prodotti bijoċidali jsir skont l-iskop u l-
użu ta' prodott. L-applikanti għandhom 
jaqsmu, u mhux jidduplikaw, l-istudji fuq 
l-annimali vertebrati bi skambju għal 
kumpens ġust. Fin-nuqqas ta' ftehim dwar 
il-qsim ta' studji fuq l-annimali vertebrati 
bejn is-sid tad-dejta u l-applikant 
prospettiv, l-Aġenzija għandha tippermetti 
l-użu tal-istudji mill-applikant prospettiv 
mingħajr preġudizzju għad-deċiżjoni dwar 
il-kumpens li ssir mill-qrati nazzjonali. 
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tali studji u jitqiegħed għad-dispożizzjoni 
tal-awtoritajiet kollha sabiex jgħarrfu lill-
applikanti prospettivi.

Għandu jiġi stabbilit Reġistru Komunitarju 
li jelenka d-dettalji ta' kuntatt tas-sidien tat-
tali studji u jitqiegħed għad-dispożizzjoni 
tal-awtoritajiet kollha sabiex jgħarrfu lill-
applikanti prospettivi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi ċċarat li l-iskambju tad-data mhuwiex applikabbli biss għad-data tal-prodott iżda 
japplika wkoll għall-informazzjoni tas-sustanzi.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta miżuri 
biex tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni għall-
inklużjoni ta' sustanza attiva fl-Anness I 
jew biex iġedded jew tanalizza l-
inklużjoni, li tispeċifika l-proċeduri relatati 
mat-tiġdid u r-reviżjoni tal-inklużjoni ta' 
sustanza attiva fl-Anness I, li testendi d-
dispożizzjonijiet dwar l-awtorizzazzjonijiet 
Komunitarji għal kategoriji oħra ta' 
prodotti bijoċidali, li tispeċifika l-kriterji u 
l-proċeduri relatati mat-tħassir ta'
awtorizzazzjoni jew emendi tat-termini u l-
kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni, inkluż 
mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni ta' nuqqas ta' 
qbil, li tispeċifika l-kwantitajiet massimi 
totali applikabbli ta' sustanzi attivi jew 
prodotti bijoċidali li jistgħu jiġu rrilaxxati 
waqt l-esperimenti u d-dejta minima li 
għandha tiġi sottomessa, li tiġi stabbilita 
struttura armonizzata ta' imposti u regoli 
oħra dwar il-ħlas tal-imposti u l-pagamenti 
lill-awtoritajiet kompetenti u l-Aġenzija, li 
tadatta l-Annessi għall-progress tekniku u 
xjentifiku, li twettaq il-programm ta' ħidma 
u li tispeċifika d-drittijiet u l-obbligi 
relatati tal-awtoritajiet kompetenti u l-

(61) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta miżuri 
biex tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni għall-
inklużjoni ta' sustanza attiva fl-Anness I 
jew biex iġedded jew tanalizza l-
inklużjoni, li tispeċifika l-proċeduri relatati 
mat-tiġdid u r-reviżjoni tal-inklużjoni ta' 
sustanza attiva fl-Anness I, li tispeċifika l-
kriterji u l-proċeduri relatati mat-tħassir ta' 
awtorizzazzjoni jew emendi tat-termini u l-
kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni, inkluż 
mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni ta' nuqqas ta' 
qbil, li tispeċifika l-kwantitajiet massimi 
totali applikabbli ta' sustanzi attivi jew 
prodotti bijoċidali li jistgħu jiġu rrilaxxati 
waqt l-esperimenti u d-dejta minima li 
għandha tiġi sottomessa, li tiġi stabbilita 
struttura armonizzata ta' imposti u regoli 
oħra dwar il-ħlas tal-imposti u l-pagamenti 
lill-awtoritajiet kompetenti u l-Aġenzija, li 
tadatta l-Annessi għall-progress tekniku u 
xjentifiku, li twettaq il-programm ta' ħidma 
u li tispeċifika d-drittijiet u l-obbligi 
relatati tal-awtoritajiet kompetenti u l-
parteċipanti fil-programm u testendi d-
dewmien tal-programm ta' ħidma għal 
perjodu determinat Billi dawk il-miżuri 
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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

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. de

Ġustifikazzjoni

Għall-fini ta’ konsistenza mal-emenda tal-Artikolu 33. 

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premesa 61 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61a) L-użu tan-nanomaterjali fil-prodotti 
bijoċidali jista’ jiżdied bl-iżvilupp tat-
teknoloġija. Sabiex jiġi żgurat livell għoli 
tal-ħarsien tal-konsumatur, ta' moviment 
ħieles tal-prodotti u ta' ċertezza legali 
għall-produtturi, jeħtieġ li tiġi żviluppata 
definizzjoni uniformi għan-nanomaterjali 
fil-livell internazzjonali. L-Unjoni 
għandha tfittex li tilħaq ftehim dwar 
definizzjoni fil-fora internazzjonali 
xierqa. Jekk dan il-ftehim jintlaħaq, id-
definizzjoni tan-nanomaterjali f'dan ir-
Regolament għandha tiġi aġġustata kif 
jixraq. Attwalment, m'hemmx biżżejjed 
informazzjoni dwar ir-riskji tal-użu tan-
nanomaterjali. Sabiex tiġi evalwata aħjar 
is-sikurezza tagħhom, il-Kumitat 
Xjentifiku għas-Sigurtà tal-Konsumatur 
(SCCS) għandu jipprovdi gwida 
f'koperazzjoni mal-korpi rilevanti dwar 
metodoloġiji ta’ ttestjar li jqisu l-
karatteristiċi speċifiċi tan-nanomaterjali
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Il-Kummissjoni għandha tirrevedi d-
dispożizzjonijiet relatati man-
nanomaterjali regolarment fid-dawl tal-
progress xjentifiku.

Or. de

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 61 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61b) Minħabba l-impatt ambjentali li l-
prodotti tal-antifouling jista' jkollhom fuq 
l-ilma, il-Kummissjoni għandha tieħu 
passi fil-livell internazzjonali sabiex 
tiżgura li l-Konvenzjoni AFS 
(Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-
Kontroll ta' Sistemi Dannużi tal-Anti-
Fouling fuq il-Bastimenti) tiġi ratifikata 
fid-dinja kollha u tiġi adattata għal dan 
ir-Regolament.

Or. de

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa 
li jiżgura livell għoli ta’ protezzjoni kemm 
tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali kif 
ukoll tal-ambjent u li jtejjeb it-tħaddim 
tas-suq intern permezz tal-
armonizzazzjoni tar-regoli tat-tqegħid fis-
suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali. Id-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
huma bbażati fuq il-prinċipju ta' 
prekawzjoni, sabiex tiġi assigurata s-
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saħħa tal-bnedmin u tal-annimali u l-
ambjent.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni, il-kummerċjalizzazzjoni u l-applikazzjoni tal-prodotti bijoċidali għandhom 
ikunu rregolati mill-prinċipju ta' prekawzjoni sabiex ikun żgurat livell għoli ta’ protezzjoni 
għas-saħħa tal-bnedmin u tal-annimali u għall-konservazzjoni tal-ħlejjaq.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt k a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) Id-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 
dwar l-ilma,

Or. de

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-prodotti bijoċidali koperti bil-
prodott tat-tip 18 li huma manifatturati 
f’konformità mar-rakkomandazzjoni 
finali rikonoxxuta skont l-Iskema ta’ 
Evalwazzjoni tal-Pestiċidi tal-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO, 
Skema ta’ Evalwazzjoni tal-Pestiċidi, 
WHOPES) għandhom jitqiesu bħala 
awtorizzati skont il-Kapitolu VII ta’ dan 
ir-Regolament. L-Artikoli 38 u 57 
għandhom japplikaw skont il-każ.

Or. de
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) “prodott bijoċidali” tfisser sustanzi attivi 
jew taħlitiet li jkun fihom sustanza attiva 
waħda jew aktar, ippreżentati fl-għamla li 
fiha jiġu forniti lill-utent, maħsuba sabiex 
jeqirdu, jiskoraġġixxu, jirrendu bla ħsara, 
jipprevjenu l-azzjoni, jew jeżerċitaw b'mod 
ieħor effett ta' kontroll fuq kwalunkwe 
organiżmu ta' ħsara b'mezzi kimiċi jew 
bijoloġiċi.

a) “prodott bijoċidali” tfisser sustanzi attivi 
jew taħlitiet li jkun fihom sustanza attiva 
waħda jew aktar, ippreżentati fl-għamla li 
fiha jiġu forniti lill-utent, u primarjament 
maħsuba sabiex jeqirdu, jiskoraġġixxu, 
jirrendu bla ħsara, jipprevjenu l-azzjoni, 
jew jeżerċitaw b'mod ieħor effett ta' 
kontroll fuq kwalunkwe organiżmu ta' 
ħsara b'mezzi kimiċi jew bijoloġiċi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi ċċarat li l-materjal u l-prodotti msemmija għandhom effett bijoċidali estern (eż., 
xbieki tan-nemus ittrattati) u għandhom ikunu awtorizzati bħala tali.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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;

(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. Din is-sustanza, 
sakemm ma jeżistux raġunijiet oħra għal 
tħassib, normalment tkun sustanza 
kklassifikata bħala perikoluża skont id-
Direttiva 67/548/KEE meta tkun fil-
prodott bijoċidali b'konċentrazzjoni li 
twassal lill-prodott biex jitqies bħala 
perikoluż skont it-tifsira tad-Direttiva 
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1999/45/KE jew tar-Regolament (KE) Nru 
1272/2008;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni diġà qiegħda fir-Regolament 98/8/KE u qed terġa' tissemma għall-fini ta’ 
ċarezza.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt k

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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;

k) “materjal jew prodott ittrattat” tfisser 
kwalunkwe sustanza, taħlita jew oġġett li 
tkun ġiet ittrattata bi jew tinkorpora prodott 
bijoċidali wieħed jew aktar;

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-traduzzjoni Germaniża tat-terminu Ingliż "article" issa taqbel mal-Artikolu 3(3) tar-
Regolament REACH Nru 1907/2006. Fil-verżjoni Ġermaniża tar-Regolament REACH, it-
terminu "oġġett" mhux definit. Id-definizzjoni twessa' l-ambitu tal-oġġetti jew materjali 
ttrattati biex tinkludi oġġetti b’effett estern, bħax-xbieki tan-nemus, kif ukoll prodotti, bħaż-
żebgħa, li jiġu preservati b'dan il-mod. L-evalwazzjoni hawn se ssir fuq il-livell tal-kimika

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

n) “awtorizzazzjoni” tfisser 
awtorizzazzjoni nazzjonali jew 
Komunitarja;

n) “awtorizzazzjoni” tfisser 
awtorizzazzjoni nazzjonali jew 
Komunitarja, awtorizzazzjoni primarja, 
awtorizzazzjoni duplikata jew 
awtorizzazzjoni addizzjonali;

Or.de
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Ġustifikazzjoni

Żieda ta’ definizzjonijiet ġodda hija meħtieġa minħabba l-kunċetti ġodda introdotti ta’ 
"awtorizzazzjoni primarja", "awtorizzazzjoni duplikata" u "awtorizzazzjoni addizzjonali" fl-
Artikoli 18, 37(a) ġdid, 37(b) ġdid, 39, 40 u 41.

Emenda 17

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(na) "awtorizzazzjoni primarja" tfisser 
miżura amministrattiva li titwettaq skont 
l-Artikolu 23 jew l-Artikolu 35.

Or. de

Emenda 18

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(nb) “awtorizzazzjoni duplikata” tfisser 
miżura amministrattiva li permezz tagħha 
Stat Membru jew il-Kummissjoni 
jawtorizzaw it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-
istess prodott bijoċidali b'isem 
kummerċjali differenti għall-benefiċċju 
tad-detentur tal-awtorizzazzjoni primarja;

Or. de

Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(nc) “awtorizzazzjoni addizzjonali” tfisser 
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miżura amministrattiva, li biha Stat 
Membru jew il-Kummissjoni jawtorizzaw 
it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prodott 
bijoċidali b'isem kummerċjali differenti 
fuq il-bażi tal-awtorizzazzjoni primarja u 
bi qbil mad-detentur tal-awtorizzazzjoni 
primarja.

Or. de

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt p

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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;

(p) “formulazzjoni ta' qafas” tfisser grupp 
ta' prodotti bijoċidali b'użi simili u li 
jippreżentaw varjazzjonijiet fil-
kompożizzjoni tagħhom fir-rigward ta' 
prodott bijoċidali ta' referenza li 
jappartjeni lil dak il-grupp li jkun fih l-
istess sustanzi attivi tal-istess 
speċifikazzjonijiet fejn ma jiżdiedx ir-
riskju rigward il-prodott bijoċidali ta' 
referenza minkejja l-varjazzjonijiet u fejn 
tiġi ggarantita l-effikaċja ddikjarata 
b'rabta mal-organiżmi speċifiċi;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-importanti hu li ma jiżdiedx ir-riskju potenzjali meta mqabbel mal-prodott bijoċidali ta' 
referenza u barra minn hekk għandha tiġi ggarantita l-effikaċja mitluba meta mqabbla mal-
organiżmi speċifiċi.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt q

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

oriġinali, iffirmat mis-sid jew mis-sidien 
tat-tagħrif jew mir-rappreżentant 
awtorizzat tagħhom, li jiddikjara li t-
tagħrif jista' jintuża mill-awtorità
kompetenti nnominata, l-Aġenzija 
Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, jew il-
Kummissjoni għall-finijiet ta' evalwazzjoni 
ta' sustanza attiva jew l-għotja ta' 
awtorizzazzjoni għall-benefiċċju ta’ parti 
terza;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ “ittra ta' aċċess” fil-proposta tal-Kummissjoni mhijiex eżatta.

Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ua) "nanomaterjal" tfisser kull materjal 
prodott intenzjonalment li għandu 
dimensjoni jew dimensjonijiet fuq l-iskala 
ta' 100 nm jew inqas jew li huwa kompost 
minn partijiet funzjonali distinti, jew 
internament jew fil-wiċċ, li ħafna 
minnhom ikollhom dimensjoni jew 
dimensjonijiet fuq l-iskala ta' 100 nm jew 
inqas, inklużi strutturi, agglomerati jew 
aggregati, li jista' jkollhom daqs akbar 
mill-iskala ta' 100 nm iżda jżommu 
għallinqas waħda mill-karatteristiċi li 
jappartjenu għan-nanoskala:
i) karatteristiċi relatati mal-erja kbira 
speċifika tal-wiċċ tal-materjali 
kkunsidrati;
ii) karatteristiċi fiżikokimiċi speċifiċi li 
huma differenti minn dawk tan-non-
nanoforma tal-istess materjal.

Or. de
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Emenda 23

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ub) “produttur” tfisser
- fil-każ ta’ sustanza attiva li tkun 
prodotta fl-UE u mqiegħda fis-suq, il-
produttur ta' din is-sustanza attiva jew 
persuna domiċiljata fl-UE, li tkun ġiet 
innominata mill-produttur bħala r-
rappreżentant waħdieni tiegħu għall-
finijiet ta’ dan ir-Regolament,
- fil-każ ta’ sustanza attiva li tkun 
prodotta barra mill-Komunità, il-persuna 
domiċiljata fil-Komunità, li tkun ġiet 
innominata mill-produttur ta’ din is-
sustanza attiva bħala r-rappreżentant 
waħdieni tiegħu għall-finijiet ta’ dan ir-
Regolament jew, meta din il-persuna ma 
tkunx ġiet innominata, l-importatur li 
jkun importa s-sustanza attiva fl-UE,
- fil-każ ta’ prodott bijoċidali li jkun 
prodott barra mill-UE, il-persuna 
domiċiljata fl-UE li tkun ġiet innominata 
mill-produttur tal-prodott bijoċidali bħala 
r-rappreżentant waħdieni tiegħu għall-
finijiet ta’ dan ir-Regolament, jew meta 
din il-persuna ma tkunx ġiet innominata, 
l-importatur li jkun importa l-prodott 
bijoċidali fl-UE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-formulazzjoni l-ġdida tal-Artikolu 83, jeħtieġ ikun hemm definizzjoni ta' 
"produttur". Din id-definizzjoni hija identika għar-Regolament (KE) Nru 1896/2000 tas-7 ta’ 
Settembru 2000 tal-Kummissjoni dwar l-ewwel fażi tal-programm li huwa msemmi fl-Artikolu 
16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti bijoċidali.
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Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(uc) "Utent professjonali" tfisser kull 
persuna naturali jew legali li, fil-qafas tal-
attività professjonali tagħha, tuża l-
prodotti bijoċidali. 

Or. de

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) Sustanza attiva u d-definizzjoni tas-
sors ta' referenza tas-sustanza attiva 
għall-iskopijiet tad-determinazzjoni tal-
ekwivalenza teknika, kif definit fl-Artikolu 
3(1)(u) għandhom, fejn xieraq, jiġu inklużi
fl-Anness I flimkien ma' kwalunkwe 
kundizzjoni minn dawn li ġejjin:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi stabbilita konnessjoni bejn is-sustanza spjegata fl-Anness I u d-data 
inkluża f'dak l-Anness. Barra minn hekk, il-kompożizzjoni isometrika hija importanti biex issir 
distinzjoni mal-identità kimika.

Emenda 26

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-karatterizzazzjoni tal-identità 
kimika fir-rigward tal-istereoisomers;
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi stabbilita konnessjoni bejn is-sustanza spjegata fl-Anness I u d-data 
inkluża f'dak l-Anness. Barra minn hekk, il-kompożizzjoni isometrika hija importanti biex issir 
distinzjoni mal-identità kimika.

Emenda 27

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:

(1) Is-sustanzi attivi li ġejjin ma 
għandomx jiġu inklużi fl-Anness 1:

(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) sustanzi attivi li skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1272/2008 ġew ikklassifikati 
bħala, jew li jissodisfaw il-kriterji biex 
jiġu kklassifikati bħala, karċinoġeniċi fil-
kategorija 1A jew 1B;

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

(b) sustanzi attivi li skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1272/2008 ġew ikklassifikati 
bħala, jew li jissodisfaw il-kriterji biex 
jiġu kklassifikati bħala, mutaġeniċi fil-
kategorija 1A jew 1B;

(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) sustanzi attivi li skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1272/2008 ġew ikklassifikati 
bħala, jew li jissodisfaw il-kriterji biex 
jiġu kklassifikati bħala, tossiċi għar-
riproduzzjoni fil-kategorija 1A jew 1B;

(d) sustanzi attivi identifikati taħt l-
Artikolu 57(f) tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 bħala sustanzi 
b'karatteristiċi li jfixklu s-sistema 
endokrinali. Sat-30 Ġunju 2015 il-
Kummissjoni għandha, permezz tal-atti 
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ddelegati msemmija fl-Artikoli XY, tadotta 
miżuri dwar kriterji xjentifiċi speċifiċi 
għad-determinazzjoni tal-karatteristiċi li 
jfixklu s-sistema endokrinali. Sakemm 
issir l-adozzjoni ta' dawn il-kriterji, 
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 karatteristiċi 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.
(e) sustanzi attivi li huma persistenti, 
bijoakkumulattivi u tossiċi;
(f) sustanzi attivi li huma persistenti u 
bijoakkumulattivi ħafna;
(g) pollutanti organiċi persistenti (POP) 
skont ir-Regolament (KE) Nru 850/2004 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar pollutanti organiċi 
persistenti1;

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

1 ĠU L 229, 29.6.2004, p. 5.

Or. de

(Pożizzjoni ġdida u emenda tal-Artiklu 5(2))

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji ta’ esklużjoni għandhom ikunu konformi mal-prinċipju ta' prekawzjoni. 
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Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Is-sustanzi attivi li ġejjin għandhom 
jiġu inklużi fl-Anness I fejn tal-anqas 
waħda mill-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 tintlaħaq:

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

(a) sustanzi attivi li skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1272/2008 ġew ikklassifikati 
bħala, jew li jissodisfaw il-kriterji biex 
jiġu kklassifikati bħala, karċinoġen fil-
kategorija 1A jew 1B;

(a) l-esponiment tal-bnedmin jew tal-
ambjent 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) sustanzi attivi li skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1272/2008 ġew ikklassifikati 
bħala, jew li jissodisfaw il-kriterji biex 
jiġu kklassifikati bħala, mutaġen fil-
kategorija 1A jew 1B;

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

(c) sustanzi attivi li skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1272/2008 ġew ikklassifikati 
bħala, jew li jissodisfaw il-kriterji biex 
jiġu kklassifikati bħala, tossiċi għar-
riproduzzjoni fil-kategorija 1A jew 1B;

(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.

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

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

Or. de

(Pożizzjoni ġdida u emenda tal-Artiklu 5(1))
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-aġenzija għandha tistħarreġ kull 
applikant prospettiv għall-inklużjoni ta’ 
sustanza fl-Anness I, kemm jekk
- l-applikazzjoni tkun ġiet sottomessa diġà 
għall-inklużjoni fl-Anness I għall-istess 
sustanza attiva;
- l-istess sustanza attiva hija miżjuda fl-
Anness I;
- l-istess sustanza tkun irreġistrata fir-
Regolament (KE) Nru 1907/2006.
(2) Kull applikant prospettiv għandu 
jissottometti talba lill-Aġenzija bl-
informazzjoni kif ġej:
(a) Dettalji tal-identità tiegħu, kif definit 
fit-taqsima 1 tal-Anness VI tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006, bl-
eċċezzjoni tal-punti 1.2 u 1.3;
(b) Dettalji tal-identità tas-sustanza attiva, 
kif definit fit-taqsima 2 tal-Anness VI tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006;
(c) liema rekwiżiti tad-data għandu jkun 
hemm għal studji ta’ annimali vertebrati 
ġodda li jridu jiġu implimentati minnhom;
(d) liema rekwiżiti tad-data għandu jkun 
hemm għal studji ġodda oħra li jridu jiġu 
implimentati minnhom.
(3) Jekk l-istess sustanza attiva mhix 
inkluża fl-Anness I, jew ma tkunx 
irreġistrata skont ir-Regolament (KE) Nru 
1907/2006, l-Aġenzija għandha tinforma 
lill-applikant prospettiv.
(4) Meta tkun ġiet sottomessa 
reġistrazzjoni għall-istess sustanza attiva 
fl-Anness I jew jekk l-istess sustanza 
attiva tkun diġà inkluża fl-Anness I jew 
irreġistrata skont ir-Regolament (KE) Nru 
1907/2006, l-Aġenzija minnufih għandha 
tinforma lill-applikanti potenzjali dwar l-
ismijiet u l-indirizzi tal-applikanti u r-
reġistranti preċedenti u s-sommarji tal-
istudji rilevanti jew is-sommarji ta' studji 
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kkwalifikati, jekk dawn ikunu diġà ġew 
ippreżentati. 
(5) Fl-istess ħin l-aġenzija tinforma l-
applikant jew kull reġistrant preċedenti 
dwar l-isem u l-indirizz tal-applikant 
prospettiv għall-inklużjoni fl-Anness I. L-
istudji disponibbli tal-annimali vertebrati 
għandhom jinqasmu skont il-Kapitolu XI 
ta' dan ir-Regolament mal-applikanti 
prospettivi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dil il-proċedura hija neċessarja biex tiġi evitata ripetizzjoni ta’ studji tal-annimali vertebrati 
u biex jintlaħqu l-ħtiġiet tad-data tal-Anness II. L-"inkjesta meħtieġa" ttieħdet mir-REACH, 
minħabba li l-aġenzija se jkollha l-ħtiġiet tekniċi u l-kompetenza biex twettaq din il-
proċedura.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jista’ jkun li l-applikanti ma jkunux is-sidien tad-data, li hija meħtieġa għall-appoġġ tal-
applikazzjoni.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

anqas prodott bijoċidali rappreżentattiv 
wieħed li jkun fih is-sustanza attiva li 
jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-
Anness III.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jista’ jkun li l-applikanti ma jkunux is-sidien tad-data, li hija meħtieġa għall-appoġġ tal-
applikazzjoni.

Emenda 32

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-aġenzija għandha tagħti numru ta' 
preżentazzjoni li jintuża fil-
korrispondenza kollha marbuta mal-
applikazzjoni sakemm is-sustanza attiva 
tkun ġiet inkluża fl-Anness I, kif ukoll 
data ta' preżentazzjoni, li tkun id-data li 
fiha tkun waslet l-applikazzjoni mill-
aġenzija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minbarra l-inklużjoni ta' sustanza attiva fl-Anness I, il-ġbir ta’ informazzjoni individwali 
huwa mezz aktar xieraq u effikaċi biex jiġi evitat l-ikkupjar u jgħin lill-kumpaniji jirkupraw l-
investimenti tagħhom. Barra minn hekk, dan jikkontribwixxi għat-trasparenza u jiffaċilita l-
iskambju tad-data.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fi żmien xahrejn minn meta tkun 
irċeviet applikazzjoni, l-Aġenzija għandha 
tivvalida l-applikazzjoni jekk din tkun 

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandha tkun konformi mal-istess termini kif stabbilit mir-REACH (l-Artikolu 20) 
għall-validazzjoni tal-applikazzjonijiet. Biex l-informazzjoni kollha tidħol fir-Reġistru tal-
Komunità jista’ jingħata żmien addizzjonali. Iżda dan m'għandux idewwem il-proċess ta’ 
evalwazzjoni tal-applikazzjoni.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha, fi żmien xahrejn
minn meta tkun irċeviet it-tagħrif 
addizzjonali, tiddetermina jekk it-tagħrif 
addizzjonali li jkun ġie sottomess huwiex 
biżżejjed biex l-applikazzjoni tiġi 
vvalidata.

L-Aġenzija għandha, fi żmien tliet ġimgħat
minn meta tkun irċeviet it-tagħrif 
addizzjonali, tiddetermina jekk it-tagħrif 
addizzjonali li jkun ġie sottomess huwiex 
biżżejjed biex l-applikazzjoni tiġi 
vvalidata.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandha tkun konformi mal-istess termini kif stabbilit mir-REACH (l-Artikolu 20) 
għall-validazzjoni tal-applikazzjonijiet. Biex l-informazzjoni kollha tidħol fir-Reġistru tal-
Komunità jista’ jingħata żmien addizzjonali. Iżda dan m'għandux idewwem il-proċess ta’ 
evalwazzjoni tal-applikazzjoni.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fi żmien xahrejn minn meta tkun 
irċeviet applikazzjoni, l-Aġenzija għandha 
tipprovdi l-informazzjoni kollha fid-
dossier b’kodiċi ta’ identifikazzjoni uniku.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandha tkun konformi mal-istess termini kif stabbilit mir-REACH (l-Artikolu 20) 
għall-validazzjoni tal-applikazzjonijiet. Biex l-informazzjoni kollha tidħol fir-Reġistru tal-
Komunità jista’ jingħata żmien addizzjonali. Iżda dan m'għandux idewwem il-proċess ta’ 
evalwazzjoni tal-applikazzjoni.

Emenda 36

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-
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) Malli tirċievi l-opinjoni tal-Aġenzija, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
dwar l-applikazzjoni biex tinkludi s-
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). Jekk il-
Kummissjoni tiddeċiedi li tinkludi s-
sustanza attiva fl-Anness I, għandu 
jingħata l-isem tal-applikanti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Referenza għall-isem tan-negozju li jkun applika għal sustanza attiva fl-Anness I huwa 
għodda xierqa u effikaċi sabiex jiġi evitat l-ikkupjar, peress li tippermetti malajr l-
identifikazzjoni tal-kumpanija li tkun appoġġat is-sustanza attiva. Dawn il-kumpaniji biss 
jistgħu joħolqu ittra ta' aċċess għal dossier tas-sustanza.

Emenda 37

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Meta tqis jekk tinkludix sustanza 
attiva fl-Anness I, l-Aġenzija għandha 
tassenja numru tal-applikazzjoni li jkun 
speċifiku għas-sustanza u għall-applikant. 



PE438.377v02-00 28/69 PR\805468MT.doc

MT

L-aġenzija tinforma l-applikant bin-
numru u bid-data tal-applikazzjoni 
minnufih. In-numru tal-applikazzjoni 
jintuża għall-korrispondenza sussegwenti 
kollha dwar is-sustanza attiva u għall-
awtorizzazzjoni tal-prodott skont il-
Kapitolu IV ta’ dan ir-Regolament.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Referenza għall-isem tan-negozju li jkun applika għal sustanza attiva fl-Anness I huwa 
għodda xierqa u effikaċi sabiex jiġi evitat l-ikkupjar, peress li tippermetti malajr l-
identifikazzjoni tal-kumpanija li tkun appoġġat is-sustanza attiva. Dawn il-kumpaniji biss 
jistgħu joħolqu ittra ta' aċċess għal dossier tas-sustanza.

Emenda 38

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) 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). Jekk il-
Kummissjoni tiddeċiedi li ġġedded l-
inklużjoni tas-sustanza attiva fl-Anness I,  
għandu jingħata l-isem tal-applikant.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Referenza għall-isem tan-negozju li jkun applika għal sustanza attiva fl-Anness I huwa 
għodda xierqa u effikaċi sabiex jiġi evitat l-ikkupjar, peress li tippermetti malajr l-
identifikazzjoni tal-kumpanija li tkun appoġġat is-sustanza attiva.
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Emenda 39

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 
serji li mhux qed ikun hemm konformità 
mar-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 4. Hi 
għandha tirrevedi l-inklużjoni wkoll fil-
każijiet fejn ikun hemm indikazzjonijiet li 
l-objettivi tal-Artikolu 4(1)(a)(iv) u b(i) u 
l-Artikolu 7(2) u (3) tad-Direttiva 
2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li 
tistabilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-
ilma1 jistgħu ma jintlaħqux. 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 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.

Or. de

Ġustifikazzjoni
Referenza għad-Direttiva Qafas tal-Ilma.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar



PE438.377v02-00 30/69 PR\805468MT.doc

MT

Or. de

Ġustifikazzjoni
L-ECHA għandha twettaq validazzjoni inizjali tal-applikazzjonijiet kollha.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
Komunitarja għandha tiġi sottomessa lill-
Aġenzija. 

Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
Komunitarja għandha tiġi sottomessa lill-
Aġenzija. L-applikant jista’, b'kunsens 
minn qabel ta' Stat Membru, jippermetti li 
ssir ir-reviżjoni minn dan l-Istat Membru; 
f'dan il-każ, huwa għandu jinforma l-
Aġenzija bl-isem tal-awtorità kompetenti 
li tevalwa, kif definit fl-Artikolu 22. 

Or. de

Ġustifikazzjoni
Sabiex tkun permessa kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali, b’mod partikulari għall-
SMEs, f’każijiet individwali. 

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) is-sustanzi attivi inklużi f'dan ir-rigward 
jiġu elenkati fl-Anness I bin-numru tal-
inklużjoni li kien assenjat skont l-Artikolu 
8(5)(a), u jkun hemm konformità ma' 
kwalunkwe kundizzjoni inkluża f'dak l-
Anness flimkien ma' dawk is-sustanzi 
attivi;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-fini ta’ konsistenza mal-proċedura ta' evalwazzjoni fl-Artikolu 8(5a).
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Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-terminu “natura” mhux definit b’mod ċar. It-terminu “l-identità kimika” jidher li 
jiddeskrivi aħjar is-sustanza attiva.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) meta jintużaw in-nanomaterjali fil-
prodotti bijoċidali, ir-riskju għall-ambjent 
u għas-saħħa jkun ġie analizzat 
separatament.

Or. de

Ġustifikazzjoni

In-nanomaterjali għandhom karatteristiċi differenti mill-istess sustanzi tal-forma non-nano. 
Ir-riskju tal-bijoċidi man-nanomaterjali għandhom għalhekk jiġu eżaminati separatament. 
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Emenda 45

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a)Fl-evalwazzjoni dwar jekk il-kriterji 
fil-paragrafu 1(b) ikunux ġew issodisfati, 
kull meta jkun possibbli, l-informazzjoni 
għandha tinġieb minn informazzjoni 
eżistenti dwar is-sustanzi preokkupanti li 
jkunu fil-prodott bijoċidali, sabiex 
jitnaqqas kemm jista' jkun l-ittestjar fuq l-
annimali. B'mod partikolari, id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 1999/45/KE 
jew tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 
għandhom kemm jista' jkun jintużaw 
sabiex jiġu determinati l-effetti dannużi 
tal-prodotti bijoċidali u l-valutazzjoni tar-
riskju sussegwenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi evitat l-ittestjar bla bżonn fuq annimali vertebrati. L-adattament għar-regoli dwar il-
limiti ta’ konċentrazzjoni għal rapport dwar is-sikurezza kimika.

Emenda 46

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) L-evalwazzjoni dwar jekk il-prodott 
bijoċidali jissodisfax il-kriterji fil-
paragrafu 1(b) u (c), ma għandhiex bżonn 
issir għal sustanza li tkun parti mill-
bijoċidi meta l-konċentrazzjoni tas-
sustanza fil-prodott bijoċidali tkun anqas 
mill-valur l-aktar baxx imsemmi fl-
Artikolu 14(2)(a) sa (f) tar-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006.

Or. de



PR\805468MT.doc 33/69 PE438.377v02-00

MT

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi evitat l-ittestjar bla bżonn fuq l-annimali vertebrati. L-adattament għar-regoli dwar 
il-limiti ta’ konċentrazzjoni għal rapport tas-sigurtà kimika.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Fil-każ ta' formulazzjoni ta' qafas, 
tnaqqis fil-perċentwali tas-sustanza attiva 
fil-prodott bijoċidali ta' referenza jista' 
jkun permess, u/jew tibdil fil-perċentwali 
tal-kompożizzjoni ta' sustanza mhux attiva 
waħda jew aktar, u/jew is-sostituzzjoni ta' 
sustanza mhux attiva waħda jew aktar 
b'oħrajn li joffru l-istess riskju jew riskju 
aktar baxx.

6. Fil-każ ta' formulazzjoni ta' qafas, il-
varjazzjonijiet li ġejjin huma possibbli li 
jiġu mkejla fil-kompożizzjoni ta’ prodott
bijoċidali ta’ referenza:

(a) l-awtorizzazzjoni ta’ sustanza attiva fil-
prodott bijoċidali ta’ referenza b'mill-
inqas żewġ ingredjenti attivi;
(b) tnaqqis fil-perċentwali tas-sustanzi
(c) l-awtorizzazzjoni ta’ sustanza jew 
sustanzi mhux attivi;
(d) tibdil fil-perċentwali fil-kompożizzjoni 
ta' sustanza jew sustanzi mhux attivi;
(e) is-sostituzzjoni ta’ sustanza jew 
sustanzi mhux attivi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Prodott bijoċidali jista' jkun fih aktar minn sustanza attiva waħda.

Emenda 48

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-Kummissjoni għandha, skont il-
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proċedura msemmija fl-Artikolu 72(2),  
tipprovdi linji gwida tekniċi u xjentifiċi 
għall-awtorizzazzjoni tal-prodott, b'enfasi 
partikolari fuq ir-rekwiżiti ta' data 
armonizzata, il-proċeduri ta’ evalwazzjoni 
u d-deċiżjonijiet tal-Istati Membri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura l-implimentazzjoni konsistenti tar-Regolament.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tinħtieġ emenda minħabba d-definizzjonijiet il-ġodda.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) għall-prodotti l-oħra għajr dawk li 
huma ta' riskju baxx, dossier jew ittra ta' 
aċċess għal dossier li jissodisfa r-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Anness II għal kull sustanza 
attiva fil-prodott bijoċidali u n-numru tal-
inklużjoni assenjat skont l-Artikolu 8(5a);

Or. de

Ġustifikazzjoni
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Għall-konsistenza mal-proċedura ta' evalwazzjoni fl-Artikolu 8(5a) il-prodotti b’riskju baxx li 
huma bbażati fuq sustanzi attivi inklużi fl-Anness I jew li qed jiġu evalwati bil-ħsieb li 
jiddaħħlu fl-Anness I għandu jkollhom aċċess għad-data għas-sustanzi attivi. Il-protezzjoni 
tal-proprjetà u tad-data għas-sustanzi attivi li ġew inklużi fl-Anness I m’għandhomx jiġu 
mfixkla.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jekk is-sustanza attiva b’riskju baxx 
li tkun fi prodott bijoċidali tkun inkluża fl-
Anness I, jeħtieġ li jingħata wkoll in-
numru tal-inklużjoni. Għandha tiġi 
sottomessa ittra ta’ aċċess jekk il-perjodi 
xierqa ta’ protezzjoni tal-informazzjoni 
skont l-Artikolu 49 ma jkunux skadew.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-konsistenza mal-proċedura ta' evalwazzjoni fl-Artikolu 8(5a) il-prodotti b’riskju baxx li 
huma bbażati fuq sustanzi attivi inklużi fl-Anness I jew li qed jiġu evalwati bil-ħsieb li 
jiddaħħlu fl-Anness I għandu jkollhom aċċess għad-data għas-sustanzi attivi. Il-protezzjoni 
tal-proprjetà u tad-data għas-sustanzi attivi li ġew inklużi fl-Anness I m’għandhomx jiġu 
mfixkla.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Tinħtieġ emenda minħabba d-definizzjonijiet il-ġodda.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk l-applikazzjonijiet kollha jiġu sottomessi u vvalidati mill-ECHA, l-Aġenzija tkun l-unika 
awtorità kompetenti riċeventi. Lingwa uffiċjali waħda tal-Istat Membru għandha tkun 
bizzejjed.Kull referenza oħra fil-proposta tal-Kummissjoni għall-awtorità kompetenti 
għandha tinbidel b'referenzi għall-Aġenzija.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Kummissjoni, skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 72(2), għandha 
tfassal noti tekniċi li jservu ta' gwida sabiex 
tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-punt (d) 
tal-paragrafu (1). In-noti tekniċi għandhom 
jiġu ppubblikati fis-serje 'C' ta' Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(5) Il-Kummissjoni, skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 72(2), għandha 
tfassal noti tekniċi li jservu ta' gwida sabiex 
tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-punt (d) 
tal-paragrafu (1). Il-Kummissjoni 
għandha, skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 72(2), tagħti gwida u għodod 
tekniċi u xjentifiċi, b’mod partikulari 
għall-appoġġ tal-applikazzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni skont l-Artikoli 18, 19 u 
20, l-aktar għall-SMEs. In-noti tekniċi 
għandhom jiġu ppubblikati fis-serje 'C' ta' 
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħraf il-fatt li l-parir u l-gwida għall-SMEs mill-Kummissjoni huma ta’ valur 
partikulari, minħabba li l-SMEs jista’ ma jkollhomx ir-riżorsi u l-kompetenza meħtieġa biex 
ikunu konformi ma’ dan ir-Regolament.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

e) il-kompożizzjoni kwalitattiva u 
kwantitattiva f'termini ta' sustanzi attivi u li 
mhumiex attivi, meta jitqiesu l-limiti ta’ 
konċentrazzjoni fl-Artikolu 16(2b)(ġdid) u 
sakemm din l-informazzjoni thun 
meħtieġa għall-użu kif xieraq tal-prodott 
bijoċidali;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-restrizzjoni għandha tgħin tnaqqas il-kxif ta’ informazzjoni kunfidenzjali.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(g) il-manifatturi tas-sustanzi attivi 
(ismijiet u indirizzi inkluż il-lok tal-
manifattturi) u n-numru tal-inklużjoni 
tas-sustanza skont l-Artikolu 8(5a);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sakemm il-manifattur tas-sustanzi attivi jkun awtorizzat skont l-inklużjoni tal-Anness I, il-lok 
tal-manifattura għandu jkun kunfidenzjali u mhux neċessarjament parti mill-awtorizzazzjoni 
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tal-prodott bijoċidali. Għall-fini ta’ konsistenza mal-proċedura ta' evalwazzjoni fl-Artikolu 
8(5a).

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fi żmien xahar wara li tirċievi l-
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
nazzjonali msemmija fl-Artikolu 15, l-
awtorità kompetenti li tirċievi għandha 
tivvalida l-applikazzjoni jekk din tkun 
konformi mar-rekwiżiti li ġejjin:
a) it-tagħrif imsemmi fl-Artikolu 18 ġie 
sottomess;
b) tkun akkumpanjata bl-imposti pagabbli 
taħt l-Artikolu 70.
Il-validazzjoni ma għandhiex tinkludi 
valutazzjoni tal-kwalità jew tal-
adegwatezza ta' kwalunkwe dejta jew 
ġustifikazzjonijiet għall-adattament tar-
rekwiżiti tad-dejta sottomessi.

(1) Min ikun responsabbli għat-tqegħid 
fis-suq ta' prodott bijoċidali, jew ir-
rappreżentant tiegħu, għandu jissottometti 
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
nazzjonali jew Komunitarja lill-Aġenzija 
u jgħarraf lill-Aġenzija b'isem l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru li jkun 
għażel li għandha tkun responsabbli 
għall-evalwazzjoni tal-applikazzjoni 
(minn hawn 'il quddiem "l-awtorità 
kompetenti li tevalwa"). L-Aġenzija 
għandha fi żmien tliet ġimgħat wara li 
tkun irċeviet l-applikazzjoni, tinnotifika 
lill-awtorità kompetenti li tevalwa li l-
applikazzjoni hija disponibbli fil-bażi tad-
data tal-Aġenzija.

Or. de

Ġustifikazzjoni
L-ECHA għandha twettaq validazzjoni inizjali tal-applikazzjonijiet kollha fl-Unjoni, sabiex l-
awtoritajiet kompetenti li jevalwaw jkunu jistgħu jikkonċentraw fuq l-evalwazzjoni nnifisha 
tal-applikazzjonijiet. Attwalment, fejn tidħol il-kunsiderazzjoni tal-aspetti amministrattiv kif 
ukoll dawk xjentifiċi mill-awtoritajiet kompetenti ta’ evalwazzjoni, kien hemm inkonsistenzi fl-
approċċ tagħhom. L-Aġenzija għandha tosserva l-istess skeda għall-validazzjoni tal-
applikazzjonijiet bħal dawk stabbiliti fir-REACH (l-Artikolu 20)

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Jekk l-awtorità kompetenti li tirċievi 
tqis li l-applikazzjoni mhijiex kompluta, 
għandha tgħarraf lill-applikant dwar 

(2) Fi żmien tliet ġimgħat minn meta tkun 
waslet l-applikazzjoni, l-Aġenzija 
għandha tivvalida l-applikazzjoni jekk din 
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liema tagħrif addizzjonali huwa meħtieġ 
għall-validazzjoni tal-applikazzjoni u 
għandha tiffissa limitu ta' żmien 
raġonevoli għas-sottomissjoni ta' dak it-
tagħrif. L-awtorità kompetenti li tirċievi 
għandha, fi żmien xahar minn meta tkun 
irċeviet it-tagħrif addizzjonali, 
tiddetermina jekk it-tagħrif addizzjonali li 
jkun ġie sottomess huwiex biżżejjed biex l-
applikazzjoni tiġi vvalidata. L-awtorità 
kompetenti li tirċievi għandha tirrifjuta l-
applikazzjoni jekk l-applikant jonqos milli 
jissottometti t-tagħrif mitlub fi żmien l-
iskadenza u lill-applikant għandha 
tgħarrfu dwar dan.

tkun konformi mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a) it-tagħrif imsemmi fl-Artikolu 18 ikun 
ġie sottomess;
(b) tkun akkumpanjata bl-imposti 
pagabbli taħt l-Artikolu 70. Il-validazzjoni 
ma għandhiex tinkludi valutazzjoni tal-
kwalità jew tal-adegwatezza ta' 
kwalunkwe data jew ġustifikazzjonijiet 
għall-adattament tar-rekwiżiti tad-data 
sottomessi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ECHA għandha twettaq validazzjoni inizjali tal-applikazzjonijiet kollha fl-Unjoni, sabiex l-
awtoritajiet kompetenti li jevalwaw jkunu jistgħu jikkonċentraw fuq l-evalwazzjoni nnifisha 
tal-applikazzjonijiet. Attwalment, fejn tidħol il-kunsiderazzjoni tal-aspetti amministrattiv kif 
ukoll dawk xjentifiċi mill-awtoritajiet kompetenti ta’ evalwazzjoni, kien hemm inkonsistenzi fl-
approċċ tagħhom. L-Aġenzija għandha tosserva l-istess skeda għall-validazzjoni tal-
applikazzjonijiet bħal dawk stabbiliti fir-REACH (l-Artikolu 20) .

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Jekk l-awtorità kompetenti li tirċievi, 
abbażi tal-validazzjoni li tkun saret skont 
il-paragrafu 1, tqis li l-applikazzjoni hija 
kompluta, għandha minnufih tgħarraf 

(3) Jekk l-Aġenzija tikkunsidra li l-
applikazzjoni mhijiex kompluta, għandha 
tgħarraf lill-applikant dwar liema tagħrif 
addizzjonali huwa meħtieġ għall-
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lill-applikant dwar dan. validazzjoni tal-applikazzjoni u għandha 
tiffissa limitu ta' żmien raġonevoli għas-
sottomissjoni ta' dak it-tagħrif. L-Aġenzija 
għandha, fi żmien tliet ġimgħat minn 
meta tkun irċeviet it-tagħrif addizzjonali, 
tiddetermina jekk it-tagħrif addizzjonali li 
jkun ġie sottomess huwiex biżżejjed biex l-
applikazzjoni tiġi vvalidata. L-Aġenzija 
għandha tirrifjuta l-applikazzjoni jekk l-
applikant jonqos milli jimla l-
applikazzjoni kollha fi żmien l-iskadenza 
u għandha tgħarraf lill-applikant u lill-
awtorità kompetenti li tevalwa dwar dan. 
F'każijiet ta' dan it-tip parti mill-imposta 
mħallsa lill-Aġenzija skont l-Artikolu 70 
għandha tiġi rrimborżata.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ECHA għandha twettaq validazzjoni inizjali tal-applikazzjonijiet kollha fl-Unjoni, sabiex l-
awtoritajiet kompetenti li jevalwaw jkunu jistgħu jikkonċentraw fuq l-evalwazzjoni nnifisha 
tal-applikazzjonijiet. Attwalment, fejn tidħol il-kunsiderazzjoni tal-aspetti amministrattiv kif 
ukoll dawk xjentifiċi mill-awtoritajiet kompetenti ta’ evalwazzjoni, kien hemm inkonsistenzi fl-
approċċ tagħhom. L-Aġenzija għandha tosserva l-istess skeda għall-validazzjoni tal-
applikazzjonijiet bħal dawk stabbiliti fir-REACH (l-Artikolu 20)

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Jista' jitressaq appell, skont l-
Artikolu 67, kontra d-deċiżjonijiet tal-
Aġenzija taħt it-tielet subparagrafu tal-
paragrafu 3.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ECHA għandha twettaq validazzjoni inizjali tal-applikazzjonijiet kollha fl-Unjoni, sabiex l-
awtoritajiet kompetenti li jevalwaw jkunu jistgħu jikkonċentraw fuq l-evalwazzjoni nnifisha 
tal-applikazzjonijiet. Attwalment, fejn tidħol il-kunsiderazzjoni tal-aspetti amministrattiv kif 
ukoll dawk xjentifiċi mill-awtoritajiet kompetenti ta’ evalwazzjoni, kien hemm inkonsistenzi fl-
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approċċ tagħhom.
L-Aġenzija għandha tosserva l-istess skeda għall-validazzjoni tal-applikazzjonijiet bħal dawk 
stabbiliti fir-REACH (l-Artikolu 20) .

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Jekk l-Aġenzija, abbażi tal-
validazzjoni li tkun saret skont il-
paragrafu 2, tqis li l-applikazzjoni hija 
mimlija kollha, għandha tgħarraf 
minnufih lill-applikant u lill-awtorità 
kompetenti li tevalwa dwar dan.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ECHA għandha twettaq validazzjoni inizjali tal-applikazzjonijiet kollha fl-Unjoni, sabiex l-
awtoritajiet kompetenti li jevalwaw jkunu jistgħu jikkonċentraw fuq l-evalwazzjoni nnifisha 
tal-applikazzjonijiet. Attwalment, fejn tidħol il-kunsiderazzjoni tal-aspetti amministrattiv kif 
ukoll dawk xjentifiċi mill-awtoritajiet kompetenti ta’ evalwazzjoni, kien hemm inkonsistenzi fl-
approċċ tagħhom.
L-Aġenzija għandha tosserva l-istess skeda għall-validazzjoni tal-applikazzjonijiet bħal dawk 
stabbiliti fir-REACH (l-Artikolu 20) .

Emenda 62

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Jekk prodott bijoċidali jkollu 
sustanza li tkun diġà ġiet irreġistrata 
għall-użu fi prodott bijoċidali skont ir-
Regolament (KE) Nru 1907/2006, l-
awtorità kompetenti li tevalwa ma 
għandhiex terġa' tevalwa dik is-sustanza.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Biex jiġi evitat l-iddupplikar ta’ spejjeż bla bżonn.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li tinkiseb awtorizzazzjoni Komunitarja għat-tipi kollha ta’ prodotti, 
jiġifieri fosthom il-prodotti li għandhom sustanzi attivi biss. Minn naħa waħda, l-ispiża 
amministrattiva kemm min-naħa tal-applikant kif ukoll mill-Istati Membri hija sostanzjalment 
imnaqqsa. Min-naħa l-oħra, l-estensjoni tas-sistema b’dan il-mod ma tkunx ta’ piż żejjed 
fuqha minħabba li l-inklużjoni ta’ sustanzi attivi fl-Anness I hija marbuta mal-programm ta’ 
reviżjoni.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Dawk il-miżuri, mfassla sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissuplementawh, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 72(4).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li tinkiseb awtorizzazzjoni Komunitarja għat-tipi kollha ta’ prodotti, 
jiġifieri fosthom il-prodotti li għandhom sustanzi attivi biss. Minn naħa waħda, l-ispiża 
amministrattiva kemm min-naħa tal-applikant kif ukoll mill-Istati Membri hija sostanzjalment 
imnaqqsa. Min-naħa l-oħra, l-estensjoni tas-sistema b’dan il-mod ma tkunx ta’ piż żejjed 
fuqha minħabba li l-inklużjoni ta’ sustanzi attivi fl-Anness I hija marbuta mal-programm ta’ 
reviżjoni.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 34
Sottomissjoni u validazzjoni tal-

applikazzjoni

(1) Min ikun responsabbli għat-tqegħid 
fis-suq ta' prodott bijoċidali, jew ir-
rappreżentant ta' min ikun responsabbli 
għandu jissottometti applikazzjoni għal 
awtorizzazzjoni Komunitarja lill-Aġenzija 
u jgħarraf lill-Aġenzija b'isem l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru li jkun 
għażel li għandha tkun responsabbli 
għall-evalwazzjoni tal-applikazzjoni 
(minn hawn 'il quddiem 'l-awtorità 
kompetenti li tevalwa'). L-Aġenzija 
għandha fi żmien xahar wara li tkun 
irċeviet l-applikazzjoni, tinnotifika lill-
awtorità kompetenti li tevalwa li l-
applikazzjoni hija disponibbli fil-bażi ta' 
dejta tal-Aġenzija.
(2) Fi żmien xahrejn minn meta tkun 

imħassar
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irċeviet applikazzjoni, l-Aġenzija għandha 
tivvalida l-applikazzjoni jekk din tkun 
konformi mar-rekwiżiti li ġejjin: Il-
validazzjoni ma għandhiex tinkludi 
valutazzjoni tal-kwalità jew tal-
adegwatezza ta' kwalunkwe dejta jew 
ġustifikazzjonijiet għall-adattament tar-
rekwiżiti tad-dejta sottomessi.
(3) Jekk l-Aġenzija tikkunsidra li l-
applikazzjoni mhijiex kompluta, għandha 
tgħarraf lill-applikant dwar liema tagħrif 
addizzjonali huwa meħtieġ għall-
validazzjoni tal-applikazzjoni u għandha 
tiffissa limitu ta' żmien raġonevoli għas-
sottomissjoni ta' dak it-tagħrif. L-Aġenzija 
għandha, fi żmien xahrejn minn meta 
tkun irċeviet it-tagħrif addizzjonali, 
tiddetermina jekk it-tagħrif addizzjonali li 
jkun ġie sottomess huwiex biżżejjed biex l-
applikazzjoni tiġi vvalidata.  
(4) Jista' jitressaq appell, skont l-
Artikolu 67, kontra d-deċiżjonijiet tal-
Aġenzija taħt it-tielet subparagrafu tal-
paragrafu 3.
(5) Jekk l-Aġenzija, abbażi tal-
validazzjoni li tkun saret skont il-
paragrafu 2, tqis li l-applikazzjoni hija 
kompluta, għandha tgħarraf minnufih 
lill-applikant u lill-awtorità kompetenti li 
tevalwa dwar dan.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 22 il-ġdid jipprovdi għall-istess regoli għall-governanza tas-sottomissjoni u l-
validazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni nazzjonali u dik Komunitarja. L-
Artikolu 34 tal-proposta għalhekk tiġi nulla.

Emenda 66

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Jekk prodott bijoċidali jkollu 
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sustanza li tkun diġà ġiet irreġistrata 
għall-użu fi prodott bijoċidali skont ir-
Regolament (KE) Nru 1907/2006, l-
awtorità kompetenti li tevalwa ma 
għandhiex terġa' tevalwa dik is-sustanza.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi evitat l-iddupplikar ta’ spejjeż bla bżonn.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Disa’ xhur huma żmien twil wisq biex l-Aġenzija tipprepara u tagħti opinjoni, dejjem jekk l-
opinjonijiet huma ppreparati fuq il-bażi ta’ evalwazzjonijiet eżistenti mwettqa mill-awtorità 
ta’ evalwazzjoni. Tliet xhur għandhom ikunu żmien xieraq.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 37 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37a
Awtorizzazzjonijiet duplikati

1. Id-detenturi ta’ awtorizzazzjoni 
primarja jew l-applikanti għal 
awtorizzazzjoni primarja jistgħu japplikaw 
mal-Aġenzija għal awtorizzazzjoni 
duplikata rigward l-istess prodott 
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bijoċidali.
2. L-applikanti għal awtorizzazzjoni 
duplikata għandhom jissottomettu, mal-
applikazzjoni tagħhom, l-informazzjoni u 
d-dokumentazzjoni li ġejja: 
a) In-numru tal-awtorizzazzjoni primarja 
jew, fil-każ ta’ awtorizzazzjoni primarja 
pendenti, in-numru tal-applikazzjoni; 
b) l-isem kummerċjali tal-prodott 
bijoċidali; 
c) Il-kompożizzjoni kwalitattiva u 
kwantitattiva fosthom is-sustanzi attivi u 
mhux attivi, meta wieħed iqis il-limiti ta’ 
konċentrazzjoni skont l-Artikolu 
16(2)(b)(ġdid) u sa fejn din l-
informazzjoni tkun ta’ importanza 
fundamentali għall-użu xieraq tal-prodott 
bijoċidali; 
d) l-applikazzjoni tad-dożi u l-
istruzzjonijiet għall-użu; 
e) il-kategorija tal-utenti.
3. L-Aġenzija għandha tivvalida l-
applikazzjoni skont l-Artikolu 22.
4. Jekk l-Aġenzija, abbażi tal-validazzjoni 
li tkun saret skont il-paragrafu 3, tqis li l-
applikazzjoni hija kompluta, għandha 
tgħarraf minnufih lill-applikant, lill-
awtorità kompetenti li tevalwa li tkun 
ħarġet l-awtorizzazzjoni primarja, jew –
jekk l-applikazzjoni tkun għal 
duplikazzjoni ta’ awtorizzazzjoni 
Komunitarja – lill-Kummissjoni, dwar 
dan mingħajr dewmien.
5. Fil-każ ta’ awtorizzazzjoni primarja 
eżistenti, l-awtorità kompetenti li tevalwa, 
jew, fil-każ ta' duplikazzjoni ta' 
awtorizzazzjoni Komunitarja, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar l-
applikazzjoni fi żmien xahar wara l-
validazzjoni. Fil-każ ta’ awtorizzazzjoni 
primarja pendenti, l-awtorità kompetenti 
li tevalwa, jew, fil-każ ta' duplikazzjoni ta' 
awtorizzazzjoni Komunitarja, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar l-
applikazzjoni fi żmien xahar wara l-
awtorizzazzjoni primarja.
6. Fil-każ li jkun hemm bżonn ta’ 
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informazzjoni addizzjonali għall-
evalwazzjoni tas-similarità tal-prodott 
bijoċidali, l-awtorità kompetenti li 
tevalwa, jew – fil-każ ta’ duplikazzjoni ta’ 
awtorizzazzjoni Komunitarja – il-
Kummissjoni, għandhom jitlobu lill-
applikant bjiex jagħti din l-informazzjoni. 
Il-perjodu ta' żmien ta’ xahar imsemmi 
fil-paragrafu 5 għandu jiġi sospiż mill-
jum li fih tkun saret it-talba sal-jum li fih 
ikun wasal it-tagħrif.
7. Hekk kif l-awtorità kompetenti li 
tevalwa, jew – fil-każ ta’ duplikazzjoni ta’ 
awtorizzazzjoni Komunitarja – il-
Kummissjoni, ikunu approvaw id-
duplikazzjoni ta’ awtorizzazzjoni 
primarja, għandha toħroġ numru ta’ 
awtorizzazzjoni separat u għandha tniżżel 
fir-Reġistru Komunitarju għall-Prodotti 
Bijoċidali d-deċiżjonijiet amministrattivi li 
ttieħdu rigward l-applikazzjoni.
8. Mingħajr preġudizzju għall-
informazzjoni mogħtija skont il-paragrafu 
2, il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni 
promarja għat-tqegħid fis-suq u l-użu tal-
prodott bijoċidali għandhom japplikaw 
ukoll għall-awtorizzazzjoni duplikata.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’xi Stati Membri tal-UE l-prattika ġenerali attwali ta’ awtorizzazzjoni hi li tiġi permessa u 
ffaċilitata l-kummerċjalizzazzjoni tal-istess prodotti taħt isem differenti u minn kumpaniji 
differenti permezz ta’ sistema ta’ tipi differenti ta’ awtorizzazzjoi. Minħabba n-natura ta’ 
awtorizzazzjonijiet duplikati u supplimentari hija purament amministrattiva u teknika, 
m’hemmx bżonn għal evalwazzjoni mill-ġdid tal-effetti fuq is-saħħa umana u fuq l-ambjent.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 37 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37b
Awtorizzazzjonijiet supplimentari
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(1) Awtorizzazzjoni supplimentari tista’ 
tinħareġ fuq il-bażi ta’ awtorizzazzjoni 
primarja.
(2) Meta wieħed japplika għal 
awtorizzazzjoni supplimentari, l-applikant 
għandu jagħti l-applikazzjoni lill-
Aġenzija.
(3) L-applikanti għal awtorizzazzjoni 
supplimentari għandhom jissottomettu, 
mal-applikazzjoni tagħhom, l-
informazzjoni u d-dokumentazzjoni li 
ġejja:
(a) In-numru tal-awtorizzazzjoni primarja 
jew, fil-każ ta’ awtorizzazzjoni primarja 
pendenti, in-numru tal-applikazzjoni;
(b) l-isem u l-indirizz tal-applikant;
(c) il-ftehim bil-miktub tad-detentur tal-
awtorizzazzjoni primarja;
(d) il-kompożizzjoni kwalitattiva u 
kwantitattiva fosthom is-sustanzi attivi u 
mhux attivi, meta wieħed iqis il-limiti ta’ 
konċentrazzjoni skont l-Artikolu 
16(2)(b)(ġdid) u sa fejn din l-
informazzjoni tkun ta’ importanza 
fundamentali għall-użu xieraq tal-prodott 
bijoċidali;
(e) l-applikazzjoni tad-dożi u l-
istruzzjonijiet għall-użu;
(f) il-kategorija tal-utenti.
(4) L-Aġenzija għandha tivvalida l-
applikazzjoni skont l-Artikolu 22.
(5) Jekk l-Aġenzija, abbażi tal-
validazzjoni li tkun saret skont il-
paragrafu 4, tqis li l-applikazzjoni hija 
kompluta, għandha tgħarraf minnufih 
lill-applikant, lill-awtorità kompetenti li 
tevalwa li tkun ħarġet l-awtorizzazzjoni 
primarja, jew – jekk l-applikazzjoni tkun 
għal awtorizzazzjoni Komunitarja 
supplimentari – lill-Kummissjoni, dwar 
dan mingħajr dewmien.
(6) Fil-każ ta’ awtorizzazzjoni primarja 
eżistenti, l-awtorità kompetenti li tevalwa, 
jew, fil-każ ta' awtorizzazzjoni 
Komunitarja supplimentari, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar l-
applikazzjoni fi żmien xahar wara l-
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validazzjoni. Fil-każ ta’ awtorizzazzjoni 
primarja pendenti, l-awtorità kompetenti 
li tevlwa, jew, fil-każ ta' awtorizzazzjoni 
Komunitarja supplimentari, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar l-
applikazzjoni fi żmien xahar wara l-
awtorizzazzjoni primarja.
(7) Fil-każ li jkun hemm bżonn ta’ 
informazzjoni addizzjonali għall-
evalwazzjoni tas-similarità tal-prodott 
bijoċidali, l-awtorità kompetenti li 
tevalwa, jew – fil-każ ta’ awtorizzazzjoni 
supplimentari għal awtorizzazzjoni 
Komunitarja – il-Kummissjoni għandhom 
jitlobu lill-applikant bjiex jagħti din l-
informazzjoni. Il-perjodu ta' żmien ta’ 
xahar imsemmi fil-paragrafu 6 għandu 
jiġi sospiż mid-data tal-ħruġ tat-talba sad-
data meta jiġi riċevut it-tagħrif.
(8) Hekk kif l-awtorità kompetenti li 
tevalwa, jew – fil-każ ta’ awtorizzazzjoni 
supplimentari għal awtorizzazzjoni 
Komunitarja – il-Kummissjoni jkunu 
approvaw l-awtorizzazzjoni supplimentari, 
għandha toħroġ numru ta’ 
awtorizzazzjoni separat u għandha tniżżel 
fir-Reġistru Komunitarju għall-Prodotti 
Bijoċidali d-deċiżjonijiet amministrattivi li 
jkunu ttieħdu rigward l-applikazzjoni.
(9) Mingħajr preġudizzju għall-
informazzjoni mogħtija skont il-paragrafu 
3, għandhom japplikaw il-kundizzjonijiet 
tal-awtorizzazzjoni primarja għat-tqegħid 
fis-suq u l-użu tal-prodott bijoċidali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’xi Stati Membri tal-UE l-prattika ġenerali attwali ta’ awtorizzazzjoni hi li tiġi permessa u 
ffaċilitata l-kummerċjalizzazzjoni tal-istess prodotti taħt isem differenti u minn kumpaniji 
differenti permezz ta’ sistema ta’ tipi differenti ta’ awtorizzazzjoi. Minħabba n-natura ta’ 
awtorizzazzjonijiet duplikati u supplimentari hija purament amministrattiva u teknika, 
m’hemmx bżonn għal evalwazzjoni mill-ġdid tal-effetti fuq is-saħħa umana u fuq l-ambjent.



PE438.377v02-00 50/69 PR\805468MT.doc

MT

Emenda 70

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) tibdil fis-sors jew fil-kompożizzjoni
tas-sustanza attiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bidla fis-sors ta’ sustanza attiva użata fi prodott bijoċidali jeħtieġ li tiġi rrappurtata 
minħabba li tista’ taffettwa s-sikurezza tal-prodott.

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-awtorità kompetenti li tat l-
awtorizzazzjoni għandha tħassar l-
awtorizzazzjoni fuq talba tad-detentur 
tagħha, li għandu jiddikjara r-raġunijiet 
għat-tali talba. Jekk it-tali talba tikkonċerna 
awtorizzazzjoni Komunitarja, id-
duplikazzjoni ta’ awtorizzazzjoni 
Komunitarja jew awtorizzazzjoni 
supplimentari għal awtorizzazzjoni 
Komunitarja għandhom jiġu sottomessi
lill-Aġenzija.

Or. de

Emenda 72

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Bidla fl-awtorizzazzjoni primarja 
magħmula fuq talba tad-detentur tal-
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awtorizzazzjoni primarja għandha 
tapplika wkoll għal awtorizzazzjonijiet 
duplikati u supplimentari bbażati fuqha.

Or. de

Emenda 73

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-kriterji u l-proċeduri skont il-
paragrafu 1 ta’ dan l-artikolu għandhom 
ikunu bbażati fuq il-prinċipju li tipi 
differenti ta’ proċeduri ta’ emenda 
għandhom jintużaw skont l-ammont ta’ 
tibdil maħsub, fejn proċedura sempliċi ta’ 
notifika għandha tapplika rigward:
(a) tibdil amministrattiv tal-
awtorizzazzjoni;
(b) tibdil fi prodott bijoċidali magħmul fl-
ambitu tat-tibdil permess kif definit skont 
il-formulazzjoni ta' qafas awtorizzat u 
eżistenti;
(c) il-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodott 
bijoċidali ġdid li jidħol fil-formulazzjoni 
ta’ qafas eżistenti;
(d) it-tibdil insinifikanti għal prodott 
bijoċidali li ma għandux effetti negattivi 
fuq il-livell ta’ riskju jew fuq l-effikaċja 
tal-prodott;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Importanti li jkun ċar il-fatt li għandhom jintużaw tipi differenti ta' proċeduri ta' emenda, 
jiddependi mil-livell u s-sinifikanza għall-prodott bijoċidali maħsub (kemm jekk ikunu żgħar 
jew relattivament kbar) – il-punt ta’ tqabbil ikun l-awtorizzazzjoni oriġinali.
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Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) Prodotti jew materjali ttrattati 
għandhom jiġu ttikkettati bit-tagħrif li ġej:

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-traduzzjoni Germaniża tat-terminu Ingliż "article" issa taqbel mal-Artikolu 3(3) tar-
Regolament REACH Nru 1907/2006.

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-traduzzjoni Germaniża tat-terminu Ingliż "article" issa taqbel mal-Artikolu 3(3) tar-
Regolament REACH Nru 1907/2006.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – ittra b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) il-proprjetà bijoċidali attribwita lill-
materjali jew lill-prodotti ttrattati, jekk il-
prodott bijoċidali li jkun fihom jiġi 
f’kuntatt dirett ma’ persuni jew mal-
ambjent; 



PR\805468MT.doc 53/69 PE438.377v02-00

MT

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-fatt li l-materjal trattat li għandu effetti esterni huwa suġġġett għal 
rekwiżiti ta’ ttikkettar aktar stretti.

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) kwalunkwe dikjarazzjoni dwar periklu 
jew dikjarazzjoni ta' prekawzjoni stabbilita 
fl-awtorizzazzjoni għall-prodott bijoċidali, 
jekk il-prodott bijoċidali jiġi f’kuntatt 
dirett ma’ persuni jew mal-ambjent.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-fatt li l-materjal u prodotti trattati li għandhom effetti esterni huma 
suġġġett għal rekwiżiti ta’ ttikkettar aktar stretti.

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tikkettar għandu jkun jidher b'mod ċar, 
jinqara faċilment u jservi għal żmien 
xieraq. Fejn dan ikun xieraq minħabba d-
daqs jew il-funzjoni tal-oġġett jew il-
materjal ittrattat, it-tikkettar għandu jkun 
stampat fuq l-imballaġġ, fuq l-
istruzzjonijiet għall-użu jew fuq il-
garanzija tal-oġġett jew il-materjal ittrattat.

It-tikkettar għandu jkun jidher b'mod ċar, 
jinqara faċilment, iservi għal żmien xieraq 
u għandu jkun stampat fuq l-imballaġġ, fuq 
l-istruzzjonijiet għall-użu jew fuq il-
garanzija tal-materjal jew tal-prodotti 
ttrattati.

Or. de

Ġustifikazzjoni
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Din l-emenda tiċċara l-fatt li l-materjal trattat li għandu effetti esterni huwa suġġġett għal 
rekwiżiti ta’ ttikkettar aktar stretti.

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) l-applikant sussegwenti għandu ftehim 
bil-miktub f'forma ta' ittra għall-aċċess 
mill-ewwel applikant skont l-Artikolu 50, 
li jista' juża dak it-tagħrif,

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ewwel applikant mhux neċessarjament ikun id-detentur tal-informazzjoni. Barra minn hekk, 
għandha tkun permessa l-għażla għat-tieni applikant jew għat-tieni kumpanija li għandha jew 
li hija f’pożizzjoni li takkwista l-informazzjoni bħala riżultat tal-iżvilupp ta’qsim ta’ 
informazzjoni jew ta’ informazzjoni konġunta. Il-parteċipanti involuti bl-inklużjoni ta’ 
sustanzi fl-Anness I, li diġà huma intitolati li jirreferu għal informazzjoni kontenuta fl-
applikazzjonijiet, m’għandhomx ikunu meħtieġa li kull darba jagħtu prova jekk humiex id-
detenturi attwali tad-data jew le.

Emenda 80

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-applikant sussegwenti huwa wkoll 
is-sid tal-informazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ewwel applikant mhux neċessarjament ikun id-detentur tal-informazzjoni. Barra minn hekk, 
għandha tkun permessa l-għażla għal tieni applikant jew tieni kumpanija li għandha jew li 
hija f’pożizzjoni li takkwista l-informazzjoni bħala riżultat tal-iżvilupp ta’qsim ta’ 
informazzjoni jew ta’ informazzjoni konġunta. Il-parteċipanti involuti bl-inklużjoni ta’ 
sustanzi fl-Anness I, li diġà huma intitolati li jirreferu għal informazzjoni kontenuta fl-
applikazzjonijiet, m’għandhomx ikunu meħtieġa li kull darba jagħtu prova jekk humiex id-
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detenturi attwali tad-data jew le.

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) Kull informazzjoni fil-lista li għaliha 
qed jirreferi l-paragrafu 2 għandha tkun 
identifikata minn kodiċi uniku u 
tiddaħħal mill-Aġenzija – bid-dettalji 
rilevanti kollha u marbuta mal-identità 
tal-applikant inizjali u mas-sid tal-
informazzjoni – fir-Reġistru tal-Qsim tad-
Data dwar is-Sustanzi Bijoċidali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni jew id-dokumenti kollha li huma fil-lista għandhom jinżammu fir-reġistru. 
Kull dokument sottomess li jingħata numru ta’ identifikazzjoni ikun meżż utli biex tiġi evitata 
l-konfużjoni rigward titli simili, bidliet fl-istudji jew informazzjoni inedita dwar l-istudji. Bl-
infomazzjoni li tiġi marbuta mal-informazzjoni tad-detenturi u mal-applikazzjonijiet jiġi 
żgurat li d-drittijiet tal-proprjetà jkunu rikonoxxuti.

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tagħrif sottomess għall-finijiet tad-
Direttiva 98/8/KE jew ta' dan ir-
Regolament għandu jibbenifika mill-
protezzjoni tad-dejta taħt il-kundizzjonijiet 
stipulati f'dan l-Artikolu. il-perjodu ta' 
protezzjoni għal dan it-tagħrif għandu jibda 
meta jiġi sottomess it-tagħrif.

1. It-tagħrif sottomess għall-finijiet tad-
Direttiva 98/8/KE jew ta' dan ir-
Regolament għandu jibbenifika mill-
protezzjoni tad-dejta taħt il-kundizzjonijiet 
stipulati f'dan l-Artikolu. il-perjodu ta' 
protezzjoni għal dan it-tagħrif għandu jibda 
meta jiġi sottomess it-tagħrif.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju tal-protezzjoni tad-data skont id-Direttiva 98/8/KE qatt ma kien stabbilit b'mod 
ċar.
Id-data li fiha tiġi sottomessa applikazzjoni għandha tkun ukoll id-data ta’ dħul ta’ ħafna 
partijiet ta’ informazzjoni iżda sottomissjonijiet aktar tard u żviluppi oħra jirriżultaw f’għadd 
ta’ dati ta’ sottomissjoni. Li wieħed idaħħal id-dati ta’ sottomissjoni għal kull dokument 
individwali jirrifletti korrettament is-sitwazzjoni. L-istabiliment ta’ kull parti ta’ 
informazzjoni li tkun koperta mill-protezzjoni tad-data huwa ġġustifikat minħabba li kull parti 
tkun involviet investiment mill-parti tas-sid tal-informazzjoni.

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

It-tagħrif protett taħt id-Direttiva 98/8/KE 
jew taħt dan l-Artikolu jew li l-perjodu ta' 
rpotezzjoni tiegħu skada taħt id-
Direttiva 98/8/KE jew taħt dan l-Artikolu 
għandu, bl-applikazzjoni, jerġa' jiġi 
protett.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju tal-protezzjoni tad-data skont id-Direttiva 98/8/KE qatt ma kien stabbilit b'mod 
ċar.
Id-data li fiha tiġi sottomessa applikazzjoni għandha tkun ukoll id-data ta’ dħul ta’ ħafna 
partijiet ta’ informazzjoni iżda sottomissjonijiet aktar tard u żviluppi oħra jirriżultaw f’għadd 
ta’ dati ta’ sottomissjoni. Li wieħed idaħħal id-dati ta’ sottomissjoni għal kull dokument 
individwali jirrifletti korrettament is-sitwazzjoni. L-istabiliment ta’ kull parti ta’ 
informazzjoni li tkun koperta mill-protezzjoni tad-data huwa ġġustifikat minħabba li kull parti 
tkun involviet investiment mill-parti tas-sid tal-informazzjoni.

Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tiġi stabbilita b'mod individwali 
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data ta’ dħul għal kull dokument li jkun 
ingħata kodiċi uniku skont l-Artikolu 48.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju tal-protezzjoni tad-data skont id-Direttiva 98/8/KE qatt ma kien stabbilit b'mod 
ċar.
Id-data li fiha tiġi sottomessa applikazzjoni għandha tkun ukoll id-data ta’ dħul ta’ ħafna 
partijiet ta’ informazzjoni iżda sottomissjonijiet aktar tard u żviluppi oħra jirriżultaw f’għadd 
ta’ dati ta’ sottomissjoni. Li wieħed idaħħal id-dati ta’ sottomissjoni għal kull dokument 
individwali jirrifletti korrettament is-sitwazzjoni. L-istabiliment ta’ kull parti ta’ 
informazzjoni li tkun koperta mill-protezzjoni tad-data huwa ġġustifikat minħabba li kull parti 
tkun involviet investiment mill-parti tas-sid tal-informazzjoni.

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) B'deroga mill-ewwel subparagrafu tal-
paragrafu 2, il-perjodu ta' protezzjoni 
għat-tagħrif sottomess lil Stat Membru 
taħt sistemi nazzjonali jew prattiki għall-
approvazzjoni tal-prodotti bijoċidali, qabel 
ma ġie sottomess għall-finijiet tad-
Direttiva 98/8/KE jew ta' dan ir-
Regolament, għandu jintemm meta jiskadi 
kwalunkwe perjodu li jkun baqa' li għalih 
hemm provvediment taħt regoli nazzjonali 
jew fl-14 ta' Mejju 2014, skont liema data 
tasal l-ewwel, sakemm dan it-tagħrif ikun 
ġie ġġenerat wara l-14 ta' Mejju 2000.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

M’hemmx ġustifikazzjoni f'li wieħed jiddistingwi bejn informazzjoni ġdida u dik eżistenti.



PE438.377v02-00 58/69 PR\805468MT.doc

MT

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) Ir-revoka ta' ittra ta' aċċess qabel id-
data ta' skadenza tagħha għandha tinvalida 
l-awtorizzazzjoni maħruġa abbażi tal-ittra 
ta' aċċess inkwistjoni b’effett immedjat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tippermetti lil min japprofitta ruħu għax kumpanija li tkun tat 
ittra ta' aċċess tista' faċilment taqleb għal fornitur ieħor. Id-detenturi tal-informazzjoni u/jew 
il-parteċipanti ma jkunux f'pożizzjoni li jiġbru l-ispejjeż tagħhom.
Bħala regola, l-ittri ta’ aċċess jinħarġu bla ħlas f’konnessjoni ma’ ftehim ta’ forniment. Il-
provvediment għar-revokazzjoni tal-ittri tal-aċċess fil-każ ta’ ksur ta’ ftehim hija mezz biex l-
investiment tas-sid tal-informazzjoni jiġi mħares.

Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fejn dawk it-testijiet jew l-istudji jkunu 
diġà ġew sottomessi b'rabta ma' 
applikazzjoni preċedenti, l-awtorità 
kompetenti jew l-Aġenzija għandha 
tevalwa l-ekwivalenza teknika f’relazzjoni 
mas-sors ta’ tqabbil mingħajr dewmien. 
Jekk il-valutazzjoni tal-ekwivalenza 
teknika tkun pożittiva l-awtorità 
kompetenti jew l-Aġenzija għandha 
minnufih tikkomunika l-isem u d-dettalji 
tal-kuntatt tas-sid tat-tagħrif lill-applikant 
prospettiv.

Or. de

Ġustifikazzjoni
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Qabel l-istudji jiġu suġġetti għal skambju tad-data, għandha tiġi aċċertata l-ekwivalenza 
teknika. Jekk le, mhux possibbli li jiġi aċċertat jekk id-data disponibbli tkunx applikabbli 
għall-oġġett għall-eżami tal-applikant sussegwenti.

Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) Fejn ma jintlaħaq l-ebda tali ftehim fi 
żmien xahrejn wara li tkun saret it-talba 
skont l-Artikolu 51(2), kemm is-sid tad-
data kif ukoll l-applikant prospettiv 
għandu minnufih jgħarraf lill-Aġenzija 
dwar dan. Fi żmien xahrejn minn meta 
tkun tgħarrfet dwar in-nuqqas tal-ilħiq ta' 
ftehim, l-Aġenzija għandha tagħti lill-
applikant prospettiv id-dritt li tirreferi 
dawn it-testijiet jew studji li jinvolvu 
testijiet fuq annimali vertebrati. Korp 
arbitrarju tal-Unjoni għandu jiddeċiedi 
dwar il-qsim proporzjonat tal-ispejjeż 
kollha marbuta mal-produzzjoni u l-użu 
tal-informazzjoni li l-applikant prospettiv 
għandu jħallas lis-sid tad-dejta.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba li t-tentattiv li jintlaħaq ftehim bejn żewġ partijiet (jiġifieri s-sid u l-applikant 
sussegwenti) jista’ jfalli, iż-żewġ partijiet għandhom jinfurmaw l-Aġenzija. Ma jagħmilx sens 
li l-applikant sussegwenti jinforma s-sid, minħabba li dan tal-aħħar ikun wieħed mill-partijiet 
fil-ftehim fallut. Sabiex jiġi żgurat li l-iskambju obbligatorju tad-data jkompli għaddej b’mod 
armonizzat fil-livell tal-UE, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi korp arbitrarju għall-
Unjoni.
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Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) Fil-każ ta' prodott bijoċidali li jkun diġà 
ġie awtorizzat skont l-Artikoli 15, 25 jew 
28, u fejn il-perjodi kollha ta' protezzjoni 
ta' tagħrif skont l-Artikolu 49 skadew, l-
awtorità kompetenti li tirċievi jew l-
Aġenzija tista' taqbel li applikant 
sussegwenti għal awtorizzazzjoni jista' 
jirreferi għad-dejta pprovduta mill-ewwel 
applikant, u jekk il-perjodi ta’ protezzjoni 
ta’ informazzjoni skont l-Artikolu 49 ma 
jkunux skadew, l-awtorità kompetenti li 
tirċievi d-data jew l-Aġenzija jistgħu 
jaqblu li applikant sussegwenti għall-
awtorizzazzjoni jista’ jirreferi għad-data 
provduta mill-ewwel applikant skont l-
Artikolu 52, fiż-żewġ każijiet sakemm l-
applikant sussegwenti jkun jista' jipprovdi 
evidenza li l-prodott bijoċidali huwa simili 
għal u s-sustanzi attivi tiegħu huma 
teknikament ekwivalenti għal dak li kien 
ġie awtorizzat qabel, inklużi l-grad tal-
purità u n-natura tal-impuritajiet. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-similarità u l-ekwivalenza teknika għandhom jintwerew ukoll fejn il-protezzjoni tal-
informazzjoni tkun għadha ma skadietx iżda fejn applikant sussegwenti jkun jixtieq jaqsam id-
data.

Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħmlu kontrolli uffiċjali sabiex jiżguraw 
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li l-manifatturi ta’ sustanzi attivi li 
jitqiegħdu fis-suq għall-użu fi prodotti 
bijoċidali jkunu ssottomettew l-
informazzjoni lill-Kummissjoni dwar is-
sustanza attiva li għaliha hemm referenza 
fl-Anness II jew f’ittra ta’ aċċess għal 
dossier li tkun konformi mar-rekwiżiti tal-
Anness II.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sorveljanza tas-suq għandha tapplika wkoll għal sustanzi attivi li jitqiegħdu fis-suq għall-
użu ta’ prodotti bijoċidjali. Skont ir-regolament, il-manifatturi huma mitluba li jikkonformaw 
ma’ ħafna regoli sabiex jiksbu l-livell ta’ rispett li għandu jiġi ggarantit fil-livell nazzjonali.

Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament u, b'mod partikolari, dwar il-
funzjonament tal-proċedura tal-
awtorizzazzjoni Komunitarja u r-
rikonixximent reċiproku, sal-
1 ta' Jannar 2023. Il-Kummissjoni għandha 
tissottometti r-rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Fuq il-bażi ta’ dan 
ir-rapport, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel valutazzjoni sabiex tivverifika 
jekk ir-regolament jeħtieġx jiġi emendat 
jew le.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport li tfassal il-Kummissjoni għandu primarjament ikun għal proċess ta’ reviżjoni 
aktar wiesa' li d-diffikultajiet ewlenin ikunu jistgħu jiġu identifikati kmieni kemm jista' jkun u 
r-regolament ikun jista’ jiġi emendat f’ħin xieraq jekk ikun neċessarju.
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Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu għandu japplika wkoll għal informazzjoni dwar il-prodotti bijoċidali.

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) soġġett għall-Artikolu 24 tar-
Regolament (KE) Nru 1272/2008, l-isem 
fin-nomenklatura IUPAC għas-sustanzi 
attivi msemmija fil-paragrafu 1(a) ta' dan 
l-Artikolu li jintużaw biss bħala wieħed 
jew aktar minn dawn li ġejjin:
i) fir-riċerka u l-iżvilupp xjentifiċi;
ii) fir-riċerka u l-iżvilupp orjentati lejn il-
prodott u l-proċess.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni dwar ir-riċerka u l-iżvilupp għandha tkun kunfidenzjali.
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Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 61 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 61a
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-utenti professjonali, id-distributuri u l-
konsulenti kollha jkollhom aċċess xieraq 
għall-informazzjoni dwar l-użu, ir-riskju 
u l-applikazzjoni sikura tal-prodotti 
bijoċidali. 
2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jagħtu lill-pubbliku 
l-infomazzjoni dwar l-użu u r-riskji 
marbuta mal-prodotti bijoċidali u l-modi 
ta’ kif għandu jitnaqqas l-użu tagħhom. 

Or. de

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda għandha tgħin lill-utenti professjonali u l-konsumaturi jiksbu tagħrif dwar l-użu 
sikur tal-prodotti u dwar l-alternattivi kompatibbli u l-prodotti bijoċidali li ma jagħmlux 
ħsara.

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għandha titħallas imposta annwali 
mill-persuni li jqiegħdu l-prodotti 
bijoċidali fis-suq bl-eċċezzjoni tal-SMEs;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-imposti għandhom ikunu relatati max-xogħol meħtieġ li jkun sar b’mod xieraq u f’waqtu. 
Għalhekk imposta annwali mhijiex aċċettabbli mingħajr ġustifikazzjoni, u l-imposti 
għandhom isiru meta jkun meħtieġ b’mod ġenwin.
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Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

M'hemmx bżonn perjodi twal, minħabba li l-utenti għandhom ikunu jafu l-obbligi tagħhom u 
l-istatus tat-testijiet tas-sustanza attiva.

Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni 
ta' sustanzi, taħlitiet u apparati meqjusa 
bħala prodotti bijoċidali skont it-tieni 
sentenza tal-punt (a) tal-Artikolu 3(1) li 
kienu disponibbli fis-suq fi ... [ĠU: daħħal 
id-data msemmija fl-ewwel subparagrafu 
tal-Artikolu 85] għandhom jiġu sottomessi 
tal-anqas sal-1 ta' Jannar 2017.

1. Applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni 
ta' sustanzi, taħlitiet u apparati meqjusa 
bħala prodotti bijoċidali skont it-tieni 
sentenza tal-punt (a) tal-Artikolu 3(1) li 
kienu disponibbli fis-suq fi ... [ĠU: daħħal 
id-data msemmija fl-ewwel subparagrafu 
tal-Artikolu 85] għandhom jiġu sottomessi 
tal-anqas sal-1 ta' Jannar 2017. Dan il-
paragrafu ma għandux japplika għal 
sustanzi attivi ġġenerati in situ sabiex jiġi 
ddiżinfettat l-ilma tajjeb għax-xorb. 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Id-diżinfezzjoni tal-ilma tax-xorb hija regolata b’mod adegwat mid-Direttiva Ewropea dwar 
l-Ilma Tajjeb għax-Xorb (98/83/KE) u r-Regolament REACH.

Emenda 98

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a). Mill-1 ta’ Jannar 2014, kull 
manifattur ta’ sustanza attiva eżistenti li 
tkun fis-suq għall-użu fi prodotti 
bijoċidali għandu jitfa' applikazzjoni lill-
Aġenzija għall-inklużjoni tas-sustanza 
attiva fl-Anness I. L-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jagħmlu kontrolli 
uffiċjali kif stipulat fl-Artikolu 54(1). 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Negozji li jikkontribwixxu għas-sistema biss għandhom jitħallew jimmanifatturaw u 
jikkummerċjalizzaw sustanzi attiv intiżi għall-użu fi prodotti bijoċidali. Kontrolli xierqa fis-
suq għal sustanzi attivi huma l-aħjar mod biex tingħeleb il-problema ta’ min japprofitta ruħu. 
L-Istati Membri għandhom ikunu meħtieġa jaċċertaw liema prodotti bijoċidali jeżistu fis-suq 
tagħhom u jekk il-manifatturi tas-sustanza attiva jkunux issottomettew dossier għall-
inklużjoni fl-Anness I, u għandhom jieħdu r-responsabilità għall-implimentazzjoni xierqa.

Emenda 99

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħmlu kontrolli uffiċjali kif stipulat fl-
Artikolu 54(1). 

Or. de

Ġustifikazzjoni
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Negozji li jikkontribwixxu għas-sistema biss għandhom jitħallew jimmanifatturaw u 
jikkummerċjalizzaw sustanzi attiv intiżi għall-użu fi prodotti bijoċidali. Kontrolli xierqa fis-
suq għal sustanzi attivi huma l-aħjar mod biex tingħeleb il-problema ta’ min japprofitta ruħu. 
L-Istati Membri għandhom ikunu meħtieġa jaċċertaw liema prodotti bijoċidali jeżistu fis-suq 
tagħhom u jekk il-manifatturi tas-sustanza attiva jkunux issottomettew dossier għall-
inklużjoni fl-Anness I, u għandhom jieħdu r-responsabilità għall-implimentazzjoni xierqa.

Emenda 100

Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta jkun possibbli, l-informazzjoni 
għandha tinħareġ minn data eżistenti 
sabiex jitnaqqas in-numru ta’ testijiet fuq 
l-annimali. B’mod partikulari, għandhom 
japplikaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
1999/45/KE jew tar-Regolament (KE) Nru 
1272/2008.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu evitati testijiet żejda fuq l-annimali vertebrati.

Emenda 101

Proposta għal regolament
Anness III – Titolu 1 – punt 2.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2.2 Tagħrif dettaljat kwantitattiv u 
kwalitattiv dwar il-kompożizzjoni tal-
prodott bijoċidali, eż. is-sustanza/i attiva/i, 
l-impuritajiet, l-addittivi, il-komponenti 
inerti, filwaqt li jitqiesu l-
konċentrazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 
16(2b) (ġdid)

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-emenda hi meħtieġa fl-interessi tal-kompatibilità mal-emenda li ddaħħal l-Artikolu 16(2b) 
(ġdid).

Emenda 102

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 22 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22 a) Sabiex jitnaqqas in-numru ta’ 
testijiet fuq l-annimali, fejn ikun possibbli 
għandhom jiġu studjati l-effetti negattivi 
fuq il-bażi tal-informazzjoni dwar is-
sustanza attiva u l-informazzjoni eżistenti 
dwar dawk is-sustanzi li jinsabu fil-
prodott bijoċidali li jqajmu tħassib. B’mod 
partikulari, għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 1999/45/KE 
jew tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 
sabiex jiġu aċċertati l-effetti negattivi tal-
prodott bijoċidali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu evitati testijiet żejda fuq l-annimali vertebrati.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-prodotti bijoċidali huma parti miċ-ċivilizzazzjoni tagħna u l-mod tal-għejxien tagħna 
jiddependi minnhom. Huma meħtieġa sabiex jinżammu livelli għoljin ta’ saħħa u ta’ iġjene li 
tant ninsistu dwarhom. Minħabba fid-densità għolja tal-popolazzjoni u l-mobilità 
internazzjonali, is-soċjetà tagħna teħtieġ forom partikulari ta’ iġjene sabiex jiġu evitati milli 
jiġu trażmessi l-mikrobi u l-mard. Il-prodotti bijoċidali għandhom ikunu effettivi, u dan ħafna 
drabi jagħmilhom perikolużi. Għalhekk hemm bżonn ta’ sensittività speċjali biex jiġu 
indirizzati dawn is-sustanzi. 
Fl-istess ħin ir-Regolament il-ġdid dwar il-prodotti bijoċidali jiżgura li l-manifatturi, li l-
maġġoranza tagħhom huma kumpaniji ta’ daqs medju, jistgħu japplikaw ir-regolamenti fil-
produzzjoni tagħhom mingħajr ma jaqgħu fi żvantaġġ kompetittiv, minħabba li xi drabi jista’ 
jirriżulta wkoll li xi materja prima jew xi prodotti ma jibqgħux disponibbli fis-suq.

L-għan ta’ dan ir-Regolament hu li jgħaqqad il-leġiżlazzjoni Ewropea eżistenti u jaġġornaha 
bl-aħjar mod. Kemm il-konusmatur kif ukoll il-manifatturi tal-prodotti bijoċidali jew tal-
prodotti li jkollhom il-bijoċidi għandhom ikunu jistgħu joqogħdu fuq standards minimi li 
jkunu applikabbli fl-UE kollha. 

Ir-rapporteur iqis li l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament jeħtiġilha titjib kbir sabiex 
tikseb l-għanijiet dikjarati, bħall-eliminazzjoni tan-nuqqasijiet fid-direttiva eżistenti, it-titjib 
tal-proċedura ta’ awtorizzazzjoni u s-simplifikazzjoni fit-teħid tad-deċiżjonijiet filwaqt li tiġi 
żviluppata aktar il-protezzjoni ta’ livell għoli.
Ir-regolament il-ġdid għandu jqis tliet oqsma essenzjali: il-protezzjoni ambjentali, il-
protezzjoni tal-konsumatur u l-implimentazzjoni sikura u prattika mill-manifatturi.

Dwar l-ambjent:

Il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni, il-kummerċjalizzazzjoni u l-użu tal-prodotti bijoċidali 
għandhom jaqblu mal-prinċipju ta’ prekawzjoni u mal-kriterji ċari ta’ esklużjoni. B’hekk biss 
jista’ jintlaħaq l-ogħla standard possibbli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali 
u jkun jista' jiġi preservat il-ħolqien kollu. 
Ir-regoli ta’ awtorizzazzjoni msemmija fir-regolament għandhom jippermettu wkoll aktar 
żvilupp tekniku tas-sustanzi attivi, pereżempju in-nanomaterjali, li l-użu tagħhom qiegħed 
jinfirex dejjem aktar. Sabiex jiġi garantit standard għoli ta’ protezzjoni għall-ġejjieni kif ukoll 
ċertezza legali għal-manifatturi, għalhekk, ir-rapporteur jikkunsidra li għandha tiġi fformulata 
d-definizzjoni uniformi tan-nanomaterjali u li t-test tar-regolament għandu jkun aġġornat 
b’mod regolari fid-dawl tal-iżviluppi tekniċi. 

Dwar il-protezzjoni tal-konsumatur:

Il-konsumaturi għandhom ikunu jistgħu joqogħdu fuq is-suppożizzjoni li l-prodotti li jixtru 
jikkonformaw mal-istandards minimi fis-suq intern tal-UE irrispettivament f’liema Stat 
Membru jkunu xtraw il-prodott. Sabiex ma jkunx hemm min jaħrab dawn l-istandards, jeħtieġ 
ukoll li l-prodotti tal-manifatturi mhux Ewropej u l-materjali u s-sustanzi attivi li jużaw ikunu 
konformi mal-istandards tal-UE. L-ittikkettar ċar tal-materjali proċessati u tal-prodotti huwa 
meħtieġ daqs kemm hija meħtieġa awtorizzazzjoni xierqa tal-prodotti bijoċidali, kemm jekk 
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ikunu manifatturati fl-Unjoni Ewropea kif ukoll jekk barra minnha.

Barra minn hekk l-utenti professjonali u l-konsumaturi tal-prodotti bijoċidali għandhom jiġu 
infurmati wkoll dwar kif għandhom jużawhom b’mod sikur, dwar l-alternattivi kompatibbli 
kif ukoll li ma jagħmlux ħsara. F’kull każ dan għandu jinvolvi l-istħarriġ tal-gruppi rilevanti, 
għall-inqas fost l-utenti professjonali.

Rigward l-applikazzjoni prattika u l-infurzar tar-regolament:

Sabiex wieħed jaħseb għar-rekwiżiti stretti li huma applikabbli għal prodotti bijoċidali, mhux 
biss il-produzzjoni nnifisha hija importanti iżda wkoll, b’mod partikulari, ir-riċerka u l-
iżvilupp. Madankollu, l-industrija tal-prodotti bijoċidali li b'mod partikolari jeħtiġilha 
tgħaqqad kwantitajiet żgħar tal-prodott ma’ proċessi kumplessi tal-manifattura u mal-
proċeduri ta’ awtorizzazzjoni. Dan ifisser li r-reġistrazzjoni u l-awtorizzazzjoni tal-prodotti 
bijoċidali jinvolvu ammonti proporzjonati ta’ amministrazzjoni, kundizzjonijiet ugwali u 
spejjeż aċċettabbli mingħajr ma jitneħħa l-inċentiv għan-negozji biex ikomplu jiżviluppaw il-
prodotti eżistenti u jirriċerkaw oħrajn ġodda.

F’dan ir-rigward, l-introduzzjoni ta' sistema Komunitarja ta’ awtorizzazzjoni hija pass 
sinifikanti lejn l-armonizzazzjoni tas-suq Ewropew għall-prodotti bijoċidali. Hija l-aħjar 
sistema u l-aktar effiċjenti għat-titjib tad-disponibilità ta’ dawn il-prodotti, u tipprovdi 
inċentivi għall-innovazzjoni u toħloq valur miżjud għas-saħħa tal-bniedem u għall-
konservazzjoni tan-natura. Sistema ċentrali ta’ awtorizzazzjoni bla dubju jkollha wkoll effett 
pożittiv fuq is-suq intern minħabba li din tiffaċilita l-valutazzjoni konsistenti u l-infurzar 
uniformi tar-rekwiżiti fl-Istati Membri kollha. B’mod partikulari, dan itejjeb ukoll il-
protezzjoni tal-konsumatur. Il-proċedura Komunitarja ta’ awtorizzazzjoni għalhekk għandha 
tiġi estiża għall-kategoriji kollha tal-prodotti.

Hu importanti li l-proċedura ta’ awtorizzazzjoni titfassal biex ma tħallix lil min japprofitta 
ruħu u jgawdi minn fuq dahar ħaddieħor, pereżempju rigward l-informazzjoni dwar il-prodotti 
jew is-sigrieti tan-negozju. Ir-regolament futur se jipprovdi għal proċedura ssimplifikata 
għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti li tkun soġġetta għal ċerti kundizzjonijiet sabiex jiġu evitati 
spejjeż bla bżonn u ħlasijiet eċċessivi. Għandu jiġi ċċarat ukoll li għandhom jiġu applikati 
proċeduri differenti, skont l-ammont ta’ tibdiliet propost għall-prodott bijoċidali meta 
jitqabbel ma’ dak li oriġinarjament kien ġie awtorizzat. Tibdiliet żgħar fil-prodott bijoċidali 
għalhekk ikun jeħtiġilhom biss proċedura ssimplifikata iktar milli proċedura kkumplikata u li 
tieħu ħafna ħin, sakemm dan ma jkunx ta’ detriment kemm għall-valutazzjoni tar-riskju kif 
ukoll għall-effikaċja tal-prodott.


