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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Is-suq intern tad-deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ attwalment jinsab maqsum 
minħabba l-kontenut ta’ fosfati u komposti oħra ta' fosfru. Sabiex jikkontribwixxi għal 
funzjonament aħjar tas-suq intern tad-deterġenti hemm bżonn ta’ approċċ armonizzat.

Fl-assenza ta’ armonizzazzjoni tal-livelli ta’ kontenut ta’ fosfati u komposti oħra ta’ fosfru 
fid-deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ fil-livell tal-UE, l-Istati Membri għażlu fost id-
diversi approċċi. Xi Stati Membri adottaw miżuri nazzjonali biex jillimitaw l-użu tal-fosfati 
fid-deterġenti. Stati Membri oħra għażlu l-azzjoni volontarja mill-industrija biex jitnaqqas l-
użu ta’ fosfati fid-deterġenti; madankollu huwa possibbli li xi produtturi ma jħossuhomx 
marbuta bl-impenji volontarji. Barra minn dan, għaxar Stati Membri ma għandhom ebda 
restrizzjoni tal-livelli ta' fosfati fid-deterġenti. Tali varjetà ta’ approċċi waslet għal suq intern 
tad-deterġenti maqsum ħafna, u b’riżultat ta’ dan il-produtturi tad-deterġenti huma obbligati 
jikkonformaw ma’ regoli nazzjonali differenti u dan jikkawża telf ta’ ħin u spejjeż 
addizzjonali.

Barra minn dan fir-rigward tal-prodotti li mhumiex soġġetti għal leġiżlazzjoni ta’ 
armonizzazzjoni, il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku huwa applikabbli. Skont ir-
Regolament (KE) Nru 764/2008 dwar ir-rikonoxximent reċiproku1 l-Istati Membri huma 
meħtieġa jaċċettaw ukoll prodotti, u għalhekk deterġenti li għandhom livelli differenti ta’ 
fosfati wkoll, li huma legalment kummerċjalizzati fi Stat Membru ieħor sakemm ma jkunux 
jistgħu juru li hemm raġunijiet speċifiċi li jindikaw il-kuntrarju. Il-perjodu taż-żmien 
relattivament qasir sabiex l-amministrazzjonijiet tal-Istati Membri jieħdu deċiżjoni dwar ir-
rikonoxximent reċiproku jimplika piż konsiderevoli, partikolarment meta jikkonċerna ħafna 
prodotti.

Għaldaqstant sabiex jittejjeb il-moviment ħieles tad-deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ 
fis-suq intern huwa rrakkomandat li jiġu armonizzati r-regolamenti nazzjonali differenti 
rigward il-kontenut ta’ fosfati u komposti oħra ta' fosfru f’dawn id-deterġenti. Dan 
jikkontribwixxi barra minn hekk għall-eliminazzjoni ta’ spejjeż li jħallsu l-produtturi u l-
amministrazzjonijiet nazzjonali minħabba l-frammentazzjoni attwali fis-suq intern u jiġi evitat 
il-piż relatat mar-rikonoxximent reċiproku.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 764/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi l-
proċeduri relatati mal-applikazzjoni ta' ċerti regoli tekniċi nazzjonali għal prodotti legalment kummerċjalizzati fi 
Stat Membru (ĠU L 218, 13.08.2008, p. 21).
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Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Recital 1

Text proposed by the Commission Amendment

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

(1) Skont l-Artikolu 16 tar-Regolament 
(KE) Nru 648/2004 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 
2004 dwar id-diterġenti1, il-Kummissjoni 
evalwat l-użu tal-fosfati fid-deterġenti fir-
Rapport lill-Kunsill u lill-Parlament 
Ewropew li jikkonċerna l-użu tal-fosfati. 
Wara aktar analiżi, il-Kummissjoni 
kkonkludiet li l-użu tal-fosfati fid-
deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ 
għandu jkun ipprojbit sabiex titnaqqas il-
kontribuzzjoni tal-fosfati tad-deterġenti lir-
riskji tal-ewtrofikazzjoni u jitnaqqsu l-
ispejjeż tat-tneħħija tal-fosfati fl-impjanti 
tat-trattament tal-ilma morni. Dan l-
iffrankar tal-ispejjeż huwa ferm akbar mill-
ispiża tar-riformulazzjoni tad-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ bl-
alternattivi għall-fosfati. Barra minn dan, 
l-introduzzjoni ta’ projbizzjoni ta’ fosfati 
tikkontribwixxi għall-armonizzazzjoni tas-
suq intern tad-deterġenti domestiċi tal-
ħasil tal-ħwejjeġ u għaldaqstant ittejjeb il-
moviment ħieles ta’ dawn id-deterġenti.
_______
1  ĠU L 104, 8.4.2004, p. 1.

Ġustifikazzjoni

Fl-assenza ta’ armonizzazzjoni fil-livell tal-UE tal-kontenut ta’ fosfati u komposti oħra ta' 
fosfru fid-deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ, l-Istati Membri adottaw diversi approċċi 
li konsegwentement wasslu għal suq intern tassew ifframmentat għal dawn id-deterġenti fir-
rigward tal-kontenut tal-fosfati. Sabiex tittejjeb il-libertà tal-moviment tad-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ fis-suq intern huwa meħtieġ li jiġu armonizzati r-regolamenti 
diverġenti nazzjonali.
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Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) Alternattivi effiċjenti għad-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ ibbażati fuq 
il-fosfati għandhom bżonn ta' komposti 
oħra tal-fosfru, jiġifieri fosfonati, li
għandhom funzjoni speċifika ħafna li hija 
differenti mill-fosfati u jintużaw fi 
kwantitajiet tant żgħar li ma 
jikkontribwixxu bl-ebda mod għall-
ewtrofikazzjoni.

Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-interazzjoni bejn il-fosfati u 
komposti oħra tal-fosfru teħtieġ għażla 
għaqlija tal-ambitu u l-livell tal-
limitazzjoni. Il-limitazzjoni għandha 
tapplika fuq l-komposti tal-fosfru kollha 
sabiex tipprekludi sostituzzjoni sempliċi 
tal-fosfati limitati b'komposti oħra tal-
fosfru. Il-limitazzjoni tal-kontenut tal-
fosfru għandu jkun baxx biżżejjed li 
effettivament tippreveni t-tqegħid fis-suq 
ta' formulazzjonijiet tad-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ ibbażati fuq 
il-fosfati, filwaqt li tkun għolja biżżejjed li 
tippermetti l-kwantità minima tal-fosfati 
meħtieġa għall-formulazzjonijiet 
alternattivi.

imħassar
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Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ġaladarba li l-għanijiet tal-azzjoni li 
trid tittieħed, jiġifieri li titnaqqas il-
kontribuzzjoni tal-fosfati tad-deterġenti lir-
riskji tal-ewtrofikazzjoni u li tnaqqas l-
ispejjeż tat-tneħħija tal-fosfati fl-impjanti 
tat-trattament tal-ilma mormi, ma setgħux
jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri peress li l-miżuri nazzjonali bi 
speċifikazzjonijiet tekniċi differenti ma 
jistgħux jinfluwenzaw il-kwalità tal-ilma li 
jaqsam il-fruntieri nazzjonali, u għalhekk 
jistgħu jintlaħqu aħjar fuq il-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista' taddotta miżuri, 
skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif 
previst fl-Artikolu 5 tat-Trattat tal-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif preskritt f'dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li hu meħtieġ biex jinkiseb 
dak il-għan.

(4) Ġaladarba li l-għanijiet tal-azzjoni li 
trid tittieħed, jiġifieri li titnaqqas il-
kontribuzzjoni tal-fosfati tad-deterġenti lir-
riskji tal-ewtrofikazzjoni,li tnaqqas l-
ispejjeż tat-tneħħija tal-fosfati fl-impjanti 
tat-trattament tal-ilma mormi u biex ikun 
żgurat il-funzjonament mingħajr xkiel 
tas-suq intern tad-deterġenti domestiċi tal-
ħasil tal-ħwejjeġ, ma jistgħux jintlaħqu 
b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri peress 
li l-miżuri nazzjonali bi speċifikazzjonijiet 
tekniċi differenti ma jistgħux jinfluwenzaw 
il-kwalità tal-ilma li jaqsam il-fruntieri 
nazzjonali, u għalhekk jistgħu jintlaħqu 
aħjar fuq il-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' 
taddotta miżuri, skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif previst fl-Artikolu 5 tat-
Trattat tal-Unjoni Ewropea. Skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif preskritt 
f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex 
jinkiseb dak il-għan.

Ġustifikazzjoni

Fl-assenza ta’ armonizzazzjoni fil-livell tal-UE tal-kontenut ta’ fosfati u komposti oħra ta' 
fosfru fid-deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ, l-Istati Membri adottaw diversi approċċi 
li konsegwentement wasslu għal suq intern tassew ifframmentat għal dawn id-deterġenti fir-
rigward tal-kontenut tal-fosfati. Sabiex tittejjeb il-libertà tal-moviment tad-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ fis-suq intern huwa meħtieġ li jiġu armonizzati r-regolamenti 
diverġenti nazzjonali.

Emenda 5

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

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

(5) Mhux sewwa li tkun estiża l-
projbizzjoni tal-fosfati fid-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ għad-
deterġenti domestiċi tal-magni tal-ħasil tal-
platti jew jiġi limitat l-użu tal-fosfati 
f’dawk id-deterġenti minħabba li 
alternattivi teknikament u ekonomikament 
vijabbli għall-użu tal-fosfati f'dawk id-
deterġenti mhumiex disponibbli u 
minħabba li għadha mhijiex disponibbli 
valutazzjoni tal-impatt li tevalwa l-impatti 
tal-estensjoni tal-limitazzjonijiet għad-
deterġenti domestiċi tal-magni awtomatiċi 
tal-ħasil tal-platti, b'mod partikolari li 
tevalwa l-ispejjeż tar-riformulazzjoni u l-
impatt tas-sustanzi kimiċi użati fil-
formulazzjonijiet bla fosfati, il-konsum 
domestiku ta' ilma u ta' enerġija fil-fażi 
tal-użu mill-konsumatur (ċiklu tal-ħasil), 
u l-ispejjeż ekonomiċi għall-konsumaturi.

Ġustifikazzjoni

Il-Valutazzjoni tal-Impatt li saret qieset primarjament il-fosfati li jintużaw fid-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ. Bidliet possibbli fil-prestazzjoni tat-tindif li jirriżultaw minn 
bidla għal deterġenti domestiċi bla fosfati tal-magni awtomatiċi tal-ħasil tal-platti jista' 
potenzjalment ikollhom impatti ekonomiċi u ambjentali sinifikanti li jkunu differenti ħafna 
minn dawk tad-deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ: l-użu ta' sustanzi kimiċi differenti 
minflok oħrajn, l-għażla ta' programmi ta' ħasil aktar intensivi mill-konsumaturi b'impatti fir-
rigward tal-ispejjeż, l-ilma u l-enerġija (u għaldaqstant is-CO2).

Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Kummissjoni għandha tingħata l-
poter li taddotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-

(7) Il-Kummissjoni għandha tingħata l-
poter li taddotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
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Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għall-
iskop biex ikunu emendati l-Annessi ta' 
dan ir-Regolament.

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għall-
iskop biex ikunu emendati l-Annessi tar-
Regolament (KE) Nru 648/2004. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet adatti matul il-
ħidma preparatorja tagħha, anke fil-livell 
tal-esperti.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi żgurat li l-Kummissjoni tagħmel dawn il-konsultazzjonijiet. Barra 
minn dan, din il-formulazzjoni hija klawsola standard fl-Anness tal-Ftehim Komuni dwar 
arranġamenti prattiċi għall-użu tal-atti ddelegati.

Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

– il-limitazzjonijiet jew il-projbizzjonijiet
fuq il-kontenut tal-fosfati fid-deterġenti.
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Emenda 9

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 2 – punti 3 u 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Artikolu 2, il-punt 3 jinbidel b'dan li
ġej:

(2) L-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a) il-punt 3 jinbidel b’dan li ġej:

“3. 'Ħasil' tfisser il-proċess li bih titneħħa l-
ħamrija-trab mis-substrat u tinġieb fi stat 
ta' taħlil jew tifrix."

“3. 'Ħasil' tfisser il-proċess li bih titneħħa l-
ħamrija-trab mis-substrat u tinġieb fi stat 
ta' taħlil jew tifrix."

(b) il-punt 9 jinbidel b'dan li ġej:

“9. ‘Tqegħid fis-suq’ tfisser li tipprovdi 
jew li b’hekk isir disponibbli għal parti 
terza, kemm jekk bi ħlas u kemm jekk 
b’xejn. Importazzjoni għandha tiġi 
meqjusa bħala tqegħid fis-suq.”

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiżgura ċertezza legali u użu armonizzat tat-termi huwa xieraq li tiġi allineata t-tifsira 
"tqegħid fis-suq" mat-tifsiriet rispettivi li hemm fir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 
(REACH) u r-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (CLP), minħabba li l-għan ewlieni tat-tliet 
Regolamenti kollha huma sostanzi u taħlitiet.

Emenda 10

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 2 – punt 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 2, jiżdied il-punt li ġej:

“12a. ‘Valutazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja’ 
tfisser il-valutazzjoni tal-effetti ambjentali 
ta’ prodott fl-istadji kollha, mill-
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produzzjoni tal-materji primi, għall-
manifatturazzjoni tal-prodott u l-
ippakkjar, it-trasport lejn ħwienet tal-
bejgħ bl-imnut u l-użu sussegwenti tiegħu 
kif ukoll ir-rimi tal-prodott mill-
konsumatur.”

Ġustifikazzjoni

Minħabba li Emendi 19 u 21 jirreferu għall-“valitazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja” huwa xieraq li 
dan it-terminu jiġi ddefinit.

Emenda 11

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 4 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deterġenti elenkati fl-Anness VIa li ma 
jikkonformawx mal-limitazzjonijiet tal-
kontenut tal-fosfati u ta' komposti oħra 
tal-fosfru stabbiliti f'dak l-Anness 
m'għandhomx jitqegħdu fis-suq mid-data 
ffissata f'dak l-Anness.

Id-deterġenti elenkati fl-Anness VIa li ma 
jikkonformawx mal-limitazzjonijiet tal-
kontenut tal-fosfati stabbiliti f'dak l-Anness 
m'għandhomx jitqiegħdu fis-suq mid-data 
ffissata f'dak l-Anness.

Emenda 12

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 4 a – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deterġenti elenkati fl-Anness VIa li 
jitqiegħdu fis-suq qabel id-data stabbilita 
fl-Anness jistgħu jibqgħu disponibbli fis-
suq sa …* mingħajr ma jkollhom 
għalfejn jikkonformaw mal-
limitazzjonijiet tal-kontenut ta' fosfati 
stabbiliti f'dan l-Anness.
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_______________________
*ĠU – jekk jogħġbok daħħal id-data: sentejn wara 
d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tranżitorja se tiżgura li d-deterġenti li jkunu disponibbli fis-suq 
f'konformità mal-leġiżlazzjoni attwali jkunu jistgħu jkomplu jkunu disponibbli fis-suq għal 
sentejn oħra wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament. B’din id-dispożizzjoni, ir-rekwiżiti l-ġodda 
dwar il-kontenut ta’ fosfati u komposti oħra ta' fosfru stabbiliti f’dan ir-Regolament ma 
għandhom jirriżultaw f’piż fir-rigward tad-deterġenti li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni 
attwali.

Emenda 13

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 a (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 11, il-Paragrafu 4 
jinbidel b'li ġej:
"4. Barra dan, il-pakketti tad-diterġenti 
mibjugħa lill-pubbliku ġenerali 
maħsuba għall-użu bħala diterġenti 
għall-ħasil għandu jkollhom l-
informazzjoni prevista fl-Annessi VII B 
u VII Ba."

Emenda 14

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 b (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 11 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Fl-Artikolu 11, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"6a. Sabiex jiġu evitati distorsjonijiet tal-
kompetittività ambjentali, il-manifatturi 
m'għandhomx jagħmlu dikjarazzjonijiet 
ambjentali dwar attributi li sempliċement 
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jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni."

Ġustifikazzjoni

Manifatturi għandhom jinżammu milli jikkonfondu lill-konsumaturi b’attributi tal-prodott li 
huma sempliċement meħtieġa bil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Pereżempju, ma għandha titħalla l-
ebda dikjarazzjoni dwar il-fatt li m’hemmx kontenut ta’ fosfat għal kategoriji ta’ prodotti li 
diġà hija fis-seħħ il-projbizzjoni tal-fosfati.

Emenda 15

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' taddotta, permezz 
ta' att iddelagat skont l-Artikoli 13a, 13b u 
13c, emendi fl-Annessi ta' dan ir-
Regolament fir-rigward ta' deterġenti 
ibbażati fuq is-solventi.

2. Il-Kummissjoni tista' taddotta, permezz 
ta' att iddelagat skont l-Artikoli 13a, 13b u
13c, emendi fl-Annessi I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII ta' dan ir-Regolament fir-rigward 
ta' deterġenti bbażati fuq is-solventi.

Ġustifikazzjoni

L-Anness VIa tar-Regolament fih elementi essenzjali, għaldaqstant l-emendi għal dawn l-
elementi għandhom jiġu adottati mil-leġiżlatur permezz ta' proċedura leġiżlattiva milli 
permezz ta' atti delegati.

Emenda 16

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 13b – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-deċiżjoni ta' revoka għandha ġġib fit-
tmiem id-delegazzjoni tal-poteri speċifikati 
f'dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-
seħħ immedjatament jew mhux aktar tard 
mid-data speċifikata hemmhekk. Din 

3. Id-deċiżjoni ta' revoka għandha ġġib fit-
tmiem id-delegazzjoni tal-poteri speċifikati 
f'dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-
seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni ta’ din id-
deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
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m'għandhiex tieħu l-validità tal-atti 
ddelegati diġà fis-seħħ. Din għandha tkun 
ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata 
hemmhekk. Din m'għandhiex tieħu l-
validità tal-atti ddelegati diġà fis-seħħ. Din 
għandha tkun ippubblikata f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali huwa meħtieġ li jiġi speċifikat b’mod preċiż it-tul ta' 
żmien. Barra minn dan, din il-formulazzjoni hija klawsola standard fl-Anness tal-Ftehim 
Komuni dwar arranġamenti prattiċi għall-użu tal-atti ddelegati.

Emenda 17

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 13 c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li hemm biżżejjed żmien għall-iskrutinju tal-miżura hemm bżonn tal-itwal 
żmien possibbli ta' estensjoni. Barra minn dan, perjodu ta’ xahrejn hija l-kwalsola standard 
proposta għall-Anness tal-Ftehim Komuni dwar arranġamenti prattiċi għall-użu tal-atti 
ddelegati.

Emenda 18

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament bla tfixkil u jiġu evitati aktar frammenti tas-suq intern tad-
deterġenti, l-Isati Membri ma għandhomx jiġu mħeġġa jistabbilixxu regoli nazzjonali ġodda 
rigward il-limitazzjonijiet tal-kontenut tal-fosfati u komposti oħra tal-fosfru fid-deterġenti. 
Barra minn dan, huwa meħtieġ li t-terminu “restrizzjonijiet” jiġi ssostitwit permezz tat-
terminu “limitazzjonijiet" sabiex tiġi żgurata l-konsistenza u ċ-ċarezza tat-termini użati fit-
test.

Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sal-31 ta' Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tevalwa, 
tissottometti rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-użu tal-
fosfati u komposti oħra tal-fosfru fid-
deterġenti domestiċi tal-magni tal-ħasil tal-
platti b’segwitu għal studju bbażat fuq il-
valutazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja tad-
deterġenti tal-magna awtomatika 
domestika tal-ħasil tal-platti, l-alternattivi 
disponibbli, il-prestazzjoni tagħhom, l-
effiċjenza tal-ispejjeż tagħhom u l-limiti 
f’termini ta’ aċċess għat-teknoloġija u, 
jekk iġġustifikat, tippreżenta proposta 
leġiżlattiva bil-ħsieb li jkunu eleminati bil-
mod il-mod jew li jkunu limitati għal 
applikazzjonijiet speċifiċi.
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat eżami sħiħ tal-użu ta’ fosfati u komposti oħra tal-fosfru tad-deterġenti tal-
magna awtomatika domestika tal-ħasil tal-platti l-Kummissjoni għandha b'mod partikulari 
tikkummissjona studju biex jiġi analizzat iċ-ċiklu ta’ ħajja tad-deterġenti tal-magna 
awtomatika domestika tal-ħasil tal-platti, l-alternattivi disponibbli, il-prestazzjoni tagħhom, l-
effiċjenza tal-prezz tagħhom u l-limiti f’termini ta’ aċċess għat-teknoloġija. Dawn il-punti 
huma essenzjali sabiex tiġi kkunsidrata azzjoni ġejjiena fir-rigward tal-użu tal-fosfati u 
komposti oħra tad-deterġenti tal-magna awtomatika domestika tal-ħasil tal-platti.

Emenda 20

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni 
għandha wkoll tevalwa u tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar il-prospettivi tekniċi, 
ekonomiċi u rigward l-iżvilupp sostenibbli 
għall-irkupru u r-riċiklaġġ tal-fosfati mid-
drenaġġ domestiku, id-demel tal-annimali 
u l-iskart industrijali, filwaqt li jitqiesu l-
ġestjoni tar-riżorsi u l-aspetti ġeopolitiċi 
tar-riżervi tal-fosforit u filwaqt li jiġu 
vvalutati l-implikazzjonijiet għall-użu u r-
riċiklaġġ possibbli tal-fosfati fid-
deterġenti.

Ġustifikazzjoni

Il-fosfati huma riżorsa li ma tiġġeddidx, li ma tistax tiġi sostitwita biex tintema' l-popolazzjoni 
tad-dinja, kif ukoll f'applikazzjonijiet mediċi u industrijali. L-UE hija essenzjalment 
dipendenti mill-importazzjonijiet, bili r-riżervi huma konċentrati fiċ-Ċina u l-Punent tas-
Saħara. Min-naħa l-oħra, l-implimentazzjoni tad-direttivi tal-UE dwar il-ħarsien tal-ilma se 
jwasslu biex jiżdiedu l-istallazzjonijiet għat-tneħħija tal-fosfati. Dan jipprovdi opportunità 
kbira biex jiġu żviluppati l-irkupru u r-riċiklaġġ tal-fosfru, filwaqt li fluss ta' skart jinbidel 
f'riżorsa potenzjali, mhux importata.
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Emenda 21

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sal-31 ta' Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha tevalwa, 
tissottometti rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-użu tal-
fosfati u komposti oħra tal-fosfru fid-
deterġenti industrijali u istituzzjonali u 
tipi oħra ta’ deterġenti b'segwitu għal 
studju bbażat fuq il-valutazzjoni taċ-ċiklu 
tal-ħajja tad-deterġenti industrijali u 
istituzzjonali, l-alternattivi disponibbli, il-
prestazzjoni tagħhom, l-effiċjenza tal-
ispejjeż tagħhom u l-limiti f’termini ta’ 
aċċess għat-teknoloġija u, jekk 
iġġustifikat, tippreżenta proposta 
leġiżlattiva bil-ħsieb li jkunu eleminati bil-
mod il-mod jew li jkunu limitati għal 
applikazzjonijiet speċifiċi.

Ġustifikazzjoni

Jidher li jkun xieraq li jiġi eżaminat l-użu ta' fosfati u komposti oħra ta’ fosfru fid-deterġenti 
istituzzjonali u industrijali sabiex jiġi żgurat approċċ koerenti lejn l-użu tal-fosfati fid-diversi 
tiġi ta’ prodotti tad-deterġenti. Attwalment ma jeżistu ebda alternattivi tekniċi jew ekonomiċi 
vijabbli, madankollu s-sitwazzjoni fil-futur tista’ tevolvi u għandha għaldaqstant tiġi 
mmonitorjata mill-viċin.

Emenda 22

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 648/2004
Anness VI a – titolu u kolonna 2 – ringiela 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

KONTENUT TAL-FOSFATI

M'għandux jitqiegħed fis-suq jekk il-
kontenut totali tal-fosfru huwa ugwali 
għal jew akbar minn 0,5 % bl-użin.

M'għandux jitqiegħed fis-suq jekk ikun fih 
fosfati miżjuda

Emenda 23

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 a (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 648/2004
Anness VII – Taqsima B a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Fl-Anness VII, tiddaħħal it-taqsima 
li ġejja:
Ba. Informazzjoni dwar l-użu sostenibbli
Bla ħsara għad-Direttiva 2006/114/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Diċembru 2006 dwar reklamar 
qarrieqi u komparattiv (verżjoni 
kodifikata)1, it-tikketti tad-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ:

 għandu jkun fihom informazzjoni 
rilevanti, permezz ta' logo u/jew test, dwar 
it-tħeġġiġ tal-użu sostenibbli tad-
deterġenti tal-ħasil tal-ħwejjeġ, bħal 
rakkomandazzjonijiet biex il-magni tal-
ħasil ma jintużawx jekk ma jkunux 
mimlijin għalkollox, biex wieħed jagħti 
kas l-istruzzjonijiet dwar id-dożaġġ, biex 
il-ħasil isir b'temperatura baxxa u biex l-
imballaġġ jerġa' jimtela jew jiġi rriċiklat, 
u

 għandu jkun fihom referenzi għal sorsi 
eżistenti, bħal websajts fl-internet, b’iktar 
informazzjoni għall-konsumaturi, sabiex 
ikun jista' jkollhom aċċess għal 
rakkomandazzjonijiet, suġġerimenti u 
pariri utli li jħeġġu l-użu sostenibbli 
tagħhom.
__________
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1 ĠU L 376, 27. 12.2006, p. 21."
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