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Amendment 101
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riskju għall-ambjent u għas-saħħa tal-bniedem għandu s-sors tiegħu mhux tant fis-sustanza 
attiva, fid-dawl tal-kwantitajiet żgħar użati f'kull prodott, imma fil-prodott innifsu u fl-użu 
tiegħu. Li jitqabblu biss dawk il-prodotti li fihom sustanza klassifikata bħala kandidat għas-
sostituzzjoni ftit ikollu rilevanza. Kull sena jinstabu biss ftit sustanzi attivi ġodda, li ma tantx 
jistgħu jissostitwixxu oħrajn qodma, u l-kandidati għas-sostituzzjoni se jibqgħu fis-suq għal 
żmien itwal minn dak mistenni. Biex nistimulaw l-inovazzjoni, huwa essenzjali li jiġu 
privileġġati biss l-aktar prodotti sikuri fis-suq.

Emenda 102
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 20 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Minħabba li l-prodotti użati għall-
preservazzjoni tal-ikel u l-għalf permezz 

imħassar
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tal-kontroll ta' organiżmi ta' ħsara, li 
qabel kienu koperti bit-tip ta' prodotti 
nru 20, huma koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 89/107/KEE u r-Regolament (KE) 
Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill, mhuwiex xieraq li dan it-tip 
ta' prodotti jinżamm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jinżammu l-prodotti bijoċidali tat-tip 20 (‘Preservattivi għall-ikel jew l-għalf’) mid-
Direttiva ta’ qabel 98/80/KE, iżda d-definizzjoni tagħhom hemm bżonn li tiġi emendata, 
peress li dawn il-prodotti mhumiex preservattivi iżda diżinfettanti (b'konsegwenza ta' dan, id-
definizzjoni l-qadima wasslet għall-konfużjoni). Pereżempju, prodotti li jintużaw biex 
jiddiżinfettaw l-għalf minn patoġeni tal-bnedmin bħas-Salmonella, ma jissodisfawx ir-
rekwiżiti tar-regolamenti dwar l-addittivi mal-ikel. Tabilħaqq, il-prodotti ma 'jaffettwawx l-
għalf pożittivament' u lanqas ma jtejbu l-prestazzjoni tiegħu.

Emenda 103
Cristian Silviu Buşoi

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. en

Emenda 104
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 24 
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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 
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.

(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 
Membri separati, il-Kummissjoni ddeċidiet
li tintroduċi proċedura ta’ awtorizzazzjoni
Komunitarja għall-prodotti bijoċidali 
kollha.

Or. en

Emenda 105
Cristian Silviu Buşoi

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 

(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 
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tadatta l-Annessi għall-progress tekniku u 
xjentifiku, li twettaq il-programm ta' ħidma 
u li tispeċifika d-drittijiet u l-obbligi 
relatati tal-awtoritajiet kompetenti u l-
parteċipanti fil-programm u testendi d-
dewmien tal-programm ta' ħidma għal 
perjodu determinat. Billi dawk il-miżuri 
huma ta' ambitu ġenerali u huma mfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament, inter alia, billi 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'elementi mhux essenzjali ġodda, dawn 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju pprovduta fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

relatati tal-awtoritajiet kompetenti u l-
parteċipanti fil-programm u testendi d-
dewmien tal-programm ta' ħidma għal 
perjodu determinat. Billi dawk il-miżuri 
huma ta' ambitu ġenerali u huma mfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament, inter alia, billi 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'elementi mhux essenzjali ġodda, dawn 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju pprovduta fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Or. en

Emenda 106
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Premessa 66 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel ma għandhomx ikuu koperti b'din il-proposta, minħabba 
li dan kieku jwassal għar-regolazzjoni u l-valutazzjoni doppji. Materjali ta’ kuntatt mal-ikel 
diġà huma rregolati bir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 dwar materjali u oġġetti maħsuba 
biex jiġu f'kuntatt mal-ikel. Jekk għandhom isiru xi tibdiliet fir-regoli li jirrigwardaw il-
materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel, għandhom jiġu indirizzati permezz ta' reviżjoni tal-
leġiżlazzjoni dwar il-kuntatt mal-ikel, mhux permezz tat-twessigħ tal-ambitu tal-RPB.
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Emenda 107
Evelyne Gebhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Prinċipju ta' prekawzjoni

Dan ir-Regolament jissejjes fuq il-
prinċipju ta' prekawzjoni.

Or. de

Emenda 108
Evelyne Gebhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1b
Għan ta' dan ir-Regolament

L-għan ta' dan ir-Regolament huwa livell 
għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem kif ukoll tal-ambjent. Għandha 
tingħata attenzjoni speċjali għall-
protezzjoni tat-tfal, tan-nisa tqal u tal-
morda.

Or. de

Emenda 109
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel ma għandhomx ikuu koperti b'din il-proposta, minħabba 
li dan kieku jwassal għar-regolazzjoni u l-valutazzjoni doppji. Materjali ta’ kuntatt mal-ikel 
diġà huma rregolati bir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 dwar materjali u oġġetti maħsuba 
biex jiġu f'kuntatt mal-ikel. Jekk għandhom isiru xi tibdiliet fir-regoli li jirrigwardaw il-
materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel, għandhom jiġu indirizzati permezz ta' reviżjoni tal-
leġiżlazzjoni dwar il-kuntatt mal-ikel, mhux permezz tat-twessigħ tal-ambitu tal-RPB.

Emenda 110
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Article 3 – paragraph 1 – point k

Text proposed by the Commission Amendment

k) 'materjal jew oġġett ittrattat' tfisser k) 'materjal jew oġġett ittrattat' tfisser

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

kwalunkwe sustanza, taħlita jew oġġett li 
tkun ġiet ittrattata bi jew tinkorpora prodott 
bijoċidali wieħed jew aktar bil-ħsieb li 
titwettaq il-karatteristika bijoċidali li 
għaliha huma maħsuba;

Or. it

Justification

Din l-emenda twessa' l-ambitu tal-materjali u oġġetti trattati biex jinkludu sew oġġetti bħaż-
żebgħat li ġew i ppreservati kif ukoll l-oġġetti b'effett estern, bħax-xbieki kontra l-insetti li 
jkun fihom prodott bijoċidali. Il-valutazzjoni għaldaqstant issir fil-livell kimiku.
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Emenda 111
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt s 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

s) 'materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel' 
tfisser

imħassar

kwalunkwe materjal jew oġġett maħsub 
biex jiġi f'kuntatt mal-ikel li mhux kopert 
bir-Regolament (KE) Nru 1935/20044343;
43 ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel ma għandhomx ikuu koperti b'din il-proposta, minħabba 
li dan kieku jwassal għar-regolazzjoni u l-valutazzjoni doppji. Materjali ta’ kuntatt mal-ikel 
diġà huma rregolati bir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 dwar materjali u oġġetti maħsuba 
biex jiġu f'kuntatt mal-ikel. Jekk għandhom isiru xi tibdiliet fir-regoli li jirrigwardaw il-
materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel, għandhom jiġu indirizzati permezz ta' reviżjoni tal-
leġiżlazzjoni dwar il-kuntatt mal-ikel, mhux permezz tat-twessigħ tal-ambitu tal-RPB.

Emenda 112
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) l-esponiment tal-bnedmin għal dik is-
sustanza attiva fi prodott bijoċidali, taħt 
kundizzjonijiet ta' użu normali, tkun 
negliġibbli jew ġestita tajjeb permezz ta' 
miżuri ta' użu sostenibbli u bil-qies tal-
karatteristiċi intrinsiċi tas-sustanza attiva, 
partikolarment meta l-prodott jintuża 
f'sistemi magħluqa jew kundizzjonijiet 
kontrollati b'mod strett;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ġestjoni tajba tar-riskju tista' tnaqqas l-esponiment ta' utenti, sew dawk professjonali kif 
ukoll dawk li mhumiex, u fl-aħħar mill-aħħar tipproteġi l-ambjent u s-saħħa tal-utenti. 
Kwantità żgħira ħafna ta' sustanza attiva, anki waħda kklassifikata bħala CMR1, ġewwa 
kontenitur ta' lixka pestiċida, pereżempju, ma tirrappreżenta l-ebda riskju għas-saħħa tal-
bniedem ġaladarba l-prodott għandu disinn adegwat biex ma jippermettix użu ħażin. 
Għaldaqstant huma l-prodott u l-użu tiegħu li jiddeterminaw jekk hemmx riskju, ladarba f'dan 
il-każ hemm kwantità żgħira ħafna tas-sustanza attiva.

Emenda 113
Evelyne Gebhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-applikant għandu jissottometti 
applikazzjoni biex jinkludi sustanza attiva 
fl-Anness I, jew biex jagħmel emendi 
sussegwenti għall-kundizzjonijiet tal-
inklużjoni ta' sustanza attiva, lill-Aġenzija 
Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (minn hawn 
'il quddiem imsejħa 'l-Aġenzija') u 
jgħarrfilha isem l-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru li huwa jagħżel biex jevalwa
l-applikazzjoni tiegħu. Dik l-awtorità 
kompetenti (minn hawn 'il quddiem 
imsejħa 'l-awtorità kompetenti li tevalwa') 
għandha tkun responsabbli għall-
evalwazzjoni tal-applikazzjoni.

1. L-applikant għandu jissottometti 
applikazzjoni biex jinkludi sustanza attiva 
fl-Anness I, jew biex jagħmel emendi 
sussegwenti għall-kundizzjonijiet tal-
inklużjoni ta' sustanza attiva, lill-Aġenzija 
Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (minn hawn 
'il quddiem imsejħa 'l-Aġenzija'). L-
aġenzija tgħarraf isem l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru li hija tagħżel
biex tevalwa l-applikazzjoni. Dik l-awtorità 
kompetenti (minn hawn 'il quddiem 
imsejħa 'l-awtorità kompetenti li tevalwa') 
għandha tkun responsabbli għall-
evalwazzjoni tal-applikazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi evitat li jakkumulaw l-applikazzjonijiet għand uħud mill-Istati. B'dan għandu 
jkun garantit tqassim bilanċjat tax-xogħol bejn l-Istati Membri.

Emenda 114
Evelyne Gebhardt

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

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

3. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor 
fid-deċiżjoni għat-tiġdid tal-inklużjoni ta' 
sustanza attiva fl-Anness I, it-tiġdid tal-
inklużjoni għandu jkun eżaminat wara 
għaxar snin.

Or. de

Emenda 115
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-industrija teħtieġ aktar flessibbiltà fil-katina tal-provvista. Fil-fatt, mhuwiex rari li prodott 
jiġi importat f'pajjiż wieħed u jitqiegħed fis-suq taħt ir-responsabbiltà ta' distributur li ma 
jkunx id-detentur tal-awtorizzazzjoni jew, fil-każ ta' kumpaniji internazzjonali, li kull 
kumpanija sussidjarja tkun resonsabbli biex tqiegħed il-prodott fis-suq fil-pajjiż rispettiv 
tagħha. Jekk ikun stipulat li d-detentur tal-awtorizzazzjoni u l-persuna responsabbli għat-
tqegħid tal-prodott fis-suq għandhom ikunu l-istess persuna joħloq qafas ta' xogħol riġidu 
ħafna u xejn prattiku għall-industrija.

Emenda 116
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – parti introduttorja 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Prodott bijoċidali għandu jitqies bħala 
prodott bijoċidali ta' riskju baxx jekk tkun 
sodisfatta tal-anqas waħda mill-
kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-karattersitiċi intrinsiċi ta' sustanza attiva, weħidhom, ma għandhomx jiddeterminaw kemm 
hija tajba għal prodotti ta' riskju baxx, minħabba li r-riskju jista' jiġi aktar mill-esponiment 
għall-prodott milli mill-periklu tas-sustanza attiva fiha nnifisha. Ġaladarba xi bijoċidi 
jintużaw minn nies li mhumiex professjonali, huwa importanti li s-sikurezza ta' dawn il-
prodotti tkun garantita permezz ta' informazzjoni u prekawzjonijiet aħjar rigward l-użu 
tagħhom. Fl-aħħar nett, l-industrija jeħtieġ li tiġi mħeġġa biex ir-riċerka tagħha u l-isforzi li 
tagħmel għall-innovazzjoni tiffukahom fuq l-iżvilupp ta' prodotti b'riskju baxx.

Emenda 117
Cristian Silviu Buşoi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Madankollu, miżuri speċifiċi ta' użu 
sostenibbli bit-teknoloġiji adegwati għall-
kontroll tal-użu huma meħtieġa jekk 
prodott bijoċidali jissodisfa tal-anqas tnejn
mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-karattersitiċi intrinsiċi ta' sustanza attiva, weħidhom, ma għandhomx jiddeterminaw kemm 
hija tajba għal prodotti ta' riskju baxx, minħabba li r-riskju jista' jiġi aktar mill-esponiment 
għall-prodott milli mill-periklu tas-sustanza attiva fiha nnifisha. Ġaladarba xi bijoċidi 
jintużaw minn nies li mhumiex professjonali, huwa importanti li s-sikurezza ta' dawn il-
prodotti tkun garantita permezz ta' informazzjoni u prekawzjonijiet aħjar rigward l-użu 
tagħhom. Fl-aħħar nett, l-industrija jeħtieġ li tiġi mħeġġa biex ir-riċerka tagħha u l-isforzi li 
tagħmel għall-innovazzjoni tiffukahom fuq l-iżvilupp ta' prodotti b'riskju baxx.
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Emenda 118
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-karattersitiċi intrinsiċi ta' sustanza attiva, weħidhom, ma għandhomx jiddeterminaw kemm 
hija tajba għal prodotti ta' riskju baxx, minħabba li r-riskju jista' jiġi aktar mill-esponiment 
għall-prodott milli mill-periklu tas-sustanza attiva fiha nnifisha. Ġaladarba xi bijoċidi 
jintużaw minn nies li mhumiex professjonali, huwa importanti li s-sikurezza ta' dawn il-
prodotti tkun garantita permezz ta' informazzjoni u prekawzjonijiet aħjar rigward l-użu 
tagħhom. Fl-aħħar nett, l-industrija jeħtieġ li tiġi mħeġġa biex ir-riċerka tagħha u l-isforzi li 
tagħmel għall-innovazzjoni tiffukahom fuq l-iżvilupp ta' prodotti b'riskju baxx.

Emenda 119
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-applikant għal awtorizzazzjoni 
għandu, fiċ-ċikrustanzi definiti fil-
paragrafi 1 u 2, jagħti lill-awtoritajiet 
kompetenti:
(i) informazzjoni dwar punti speċifiċi tal-
bejgħ 
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(ii) istruzzjonijiet speċifiċi dwar l-użu ta' 
tagħmir ta' protezzjoni
(iii) fuljett dwar ir-riskji, il-benefiċċji u l-
użu responsabbli tal-prodott
(iv) rapport annwali dwar l-inċidenti, jekk 
ikun hemm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-karattersitiċi intrinsiċi ta' sustanza attiva, weħidhom, ma għandhomx jiddeterminaw kemm 
hija tajba għal prodotti ta' riskju baxx, minħabba li r-riskju jista' jiġi aktar mill-esponiment 
għall-prodott milli mill-periklu tas-sustanza attiva fiha nnifisha. Ġaladarba xi bijoċidi 
jintużaw minn nies li mhumiex professjonali, huwa importanti li s-sikurezza ta' dawn il-
prodotti tkun garantita permezz ta' informazzjoni u prekawzjonijiet aħjar rigward l-użu 
tagħhom. Fl-aħħar nett, l-industrija jeħtieġ li tiġi mħeġġa biex ir-riċerka tagħha u l-isforzi li 
tagħmel għall-innovazzjoni tiffukahom fuq l-iżvilupp ta' prodotti b'riskju baxx.

Emenda 120
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni 
nazzjonali li tinvolvi proċedura tar-
rikonoxximent reċiproku tista' titressaq 
lill-awtorità kompetenti bl-Ingliż, flimkien 
mad-dokumenti msemmija fil-
paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ta' importanza kritika li, fil-każ ta' applikazzjonijiet li jinvolvu proċeduri tar-
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rikonoxximent reċiproku sussegwenti, l-applikazzjonijiet u d-dokumenti relatati kollha jkunu 
aċċetati bl-Ingliż mill-awtorità kompetenti li tirċievi.  Dan huwa importanti ħafna biex ma 
jinħlewx ħin u spejjeż fuq proċeduri ta' traduzzjoni għall-istess dokumentazzjoni b'bosta 
lingwi Ewropej. 

Emenda 121
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riskju għall-ambjent u għas-saħħa tal-bniedem għandu s-sors tiegħu mhux tant fis-sustanza 
attiva, fid-dawl tal-kwantitajiet żgħar użati f'kull prodott, imma fil-prodott innifsu u fl-użu 
tiegħu. Kull sena jinstabu biss ftit sustanzi attivi ġodda, li ma tantx jistgħu jissostitwixxu 
oħrajn qodma, u l-kandidati għas-sostituzzjoni se jibqgħu fis-suq għal żmien itwal minn dak 
mistenni. Biex nistimulaw l-inovazzjoni, huwa essenzjali li jiġu privileġġati biss l-aktar 
prodotti sikuri fis-suq.

Emenda 122
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) għall-użi li ġew speċifikati fl-
applikazzjoni diġà jeżisti prodott bijoċidali 

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

ieħor awtorizzat, jew metodu ta’ kontroll 
jew ta’ prevenzjoni mhux kimiku, li 
jippreżenta riskju ferm aktar baxx jew 
imnaqqas għas-saħħa tal-bniedem jew tal-
annimali jew għall-ambjent;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riskju għall-ambjent u għas-saħħa tal-bniedem għandu s-sors tiegħu mhux tant fis-sustanza 
attiva, fid-dawl tal-kwantitajiet żgħar użati f'kull prodott, imma fil-prodott innifsu u fl-użu 
tiegħu. Kull sena jinstabu biss ftit sustanzi attivi ġodda, li ma tantx jistgħu jissostitwixxu 
oħrajn qodma, u l-kandidati għas-sostituzzjoni se jibqgħu fis-suq għal żmien itwal minn dak 
mistenni. Biex nistimulaw l-inovazzjoni, huwa essenzjali li jiġu privileġġati biss l-aktar 
prodotti sikuri fis-suq.

Emenda 123
Evelyne Gebhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu mħassar

Or. de

Emenda 124
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 33

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-kategoriji kollha tal-prodotti 
bijoċidali.

a) prodotti bijoċidali li jkun fihom 
sustanza attiva waħda jew aktar;
b) prodott bijoċidal ta' riskju baxx.
2. B'segwitu għar-rapport tal-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' 
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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.
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 72(4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistema ta’ awtorizzazzjoni ċentralizzata għandha benefiċċji ċari għall-funzjonament tas-suq 
intern billi tiżgura valutazzjonijiet konsistenti u implimentazzjoni armonizzata tar-rekwiżiti fl-
Istati Membri kollha, u tippromwovi l-aħjar prattiki u standards ugwali tal-protezzjoni tal-
konsumatur madwar l-Ewropa. Il-proċedura Komunitarja ta’ awtorizzazzjoni għalhekk 
għandha tkopri l-kategoriji kollha tal-prodotti. Madankollu, għandha tinżamm il-possibbiltà 
li kumpaniji li jikkumerċjalizzaw prodotti fi Stat Membru wieħed jew f'għadd limitat ta' Stati 
Membri japplikaw għall-awtorizzazzjoni tal-prodott direttament lill-Istati Membri.

Emenda 125
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 33

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'xejriet ta' użu u kundizzjonijiet tal-użu 
li jkunu sostanzjalment jixtiebhu:
Awtorizzazzjoni Komunitarja tirrikjedi l-
adozzjoni ta' miżuri ta' użu sostenibbli 
kull fejn ikun xieraq li madwar l-Unjoni 
kollha kemm hi jkun żgurat l-istess livell 
ta' saħħa umana u tal-protezzjoni tal-
ambjent. Dawk il-miżuri jistgħu jvarjaw 
skont it-tip ta' prodott.

a) prodotti bijoċidali li jkun fihom 
sustanza attiva waħda jew aktar;
b) prodott bijoċidal ta' riskju baxx.
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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.
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 72(4).

Or. en

Justification

Il-parti l-kbira tal-Istati Membri m'għandhomx sistema għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti 
bijoċidali. Għalhekk huwa f'loku li l-proċedura ta' awtorizzazzjoni tinġieb direttament fil-
livell tal-UE biex niżguraw li ċ-ċittadini kollha tal-UE jkunu ugwali fir-rigward tas-saħħa 
umana u l-protezzjoni tal-ambjent. Barra minn hekk, il-maġġoranza tas-sustanzi attivi 
eżistenti sa dak iż-żmien ikunu laħqu ġew ivvalutati. Fl-aħħar nett, jeħtieġ li l-industrija tal-
bijoċidi tingħata inċentiv biex tkun innovattiva. Dan jirrikjedi proċedura simplifikata bi 
skadenzi iqsar ta' żmien, bħala sinjal ta' Regolazzjoni Aħjar. 

Emenda 126
Ashley Fox, Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) prodotti bijoċidali maħsuba biex 
jintużaw mill-konsumaturi f'kuntest 
domestiku, jew minn utenti professjonali, 
skont kundizzjonijiet u istruzzjonijiet tal-
użu li jixtiebhu fi ħdan l-Unjoni Ewropea, 
u li jissodisfaw il-kriterji elenkati fl-
Artikolu 33 a.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Waħda mill-miri ewlenin tas-sistema ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija li tiżgura 
valutazzjonijiet konsistenti tas-sikurezza tal-prodotti, standards ugwali tal-protezzjoni tal-
konsumaturi u implimentazzjoni armonizzata tar-rekwiżiti fl-Istati Membri kollha. Il-prodotti 
bijoċidali, li jintużaw b'modi simili madwar l-UE kollha kemm hi, għandhom igawdu minn 
skema ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni. Dawn il-prodotti jintużaw f'kuntesti domestiċi jew 
professjonali bħala mezz prammatiku u ekonomiku għall-protezzjoni tas-saħħa pubblika, u 
b'hekk inaqqsu r-riskju ta' mard li jittieħed. Dawn il-prodotti għandhom istruzzjonijiet 
sempliċi u ċari.

Emenda 127
Ashley Fox, Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 33 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'konformità mal-punt (ba) tal-
Artikolu 33(1), prodott għandu jitqies 
bħala prodott bijoċidali b'kundizzjonijiet 
ta' użu simili jekk jintlaħqu l-kriterji 
kollha li ġejjin: 
(i) għandu kundizzjonijiet ta' użu simili 
madwar l-Unjoni Ewropea kollha kemm 
hi, skont l-istruzzjonijiet tal-użu;
(ii) diġà mqiegħed jew maħsub li 
jitqiegħed fis-suq f'tal-anqas [...] Stat(i) 
Membru/i fi żmien sentejn mill-għoti tal-
awtorizzazzjoni;
(iii) ma jeħtieġx tagħmir persunali 
protettiv f'kundizzjonijiet tal-użu skont l-
Anness VI, u jissodisfa r-rekqiżiti fl-
Artikolu 16(1) meta jintuża taħt 
kundizzjonijiet normali jew 
raġonevolment prevedibbli.
Biex tiddefinixxi jew tadatta l-għadd ta' 
Stati Membri msemmi fil-punt (iii), il-
Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu [....].    

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kriterji huma bbażati fuq l-applikazzjoni u l-użu mmirati u konsistenti ta' dawk it-tipi ta' 
prodotti madwar l-UE kollha kemm hi, (l-għadd ta' Stati Membri għandu jkun speċifikat) kif 
ukoll fuq il-kontribut pożittiv li jagħmlu għall-protezzjoni tas-saħħa umana u dik tal-annimali. 
L-Anness VI jistabbiixxi l-prinċipji għall-evalwazzjoni ta' dossiers għall-prodotti bijoċidali 
biex jiżguraw livell għoli armonizzat ta' protezzjoni tal-bnedmin u tal-ambjent. Dan jinvolvi 
valutazzjoni dettaljata tar-riskji tal-prodotti matul l-użu tagħhom. Jekk riskju jiġi individwat, 
jkun jeħtieġ li jiġi speċifikat it-tagħmir ta' protezzjoni personali. L-Assenza ta' PPE 
għaldaqstant huwa indikazzjoni ta' riskju limitat.

Emenda 128
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk id-Deċiżjoni msemmija fil-
paragrafu 4 tirrifjuta li tagħti 
awtorizzazzjoni Komunitarja lil prodott 
bijoċidali minħabba li ma jissodisfax il-
kriterji għal prodott bijoċidali ta' riskju 
baxx skont l-Artikolu 17, l-applikant jista' 
japplika, jekk dan ikun rilevanti, għal 
awtorizzazzjoni Komunitarja skont il-
punt (a) tal-Artikolu 33(1) jew 
awtorizzazzjoni nazzjonali skont il-
Kapitolu V.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu se jsir żejjed jekk tiġi adottata l-emenda għall-Artikolu 33.

Emenda 129
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Emenda għal awtorizzazzjoni eżistenti 
għandha taqa' f’waħda mill-kategoriji li 
ġejjin, imsemmija fil-punti (ua), (ub) u 
(uc) tal-Artikolu 3: 
a) bidla amministrattiva,
b) bidla minuri, jew
c) bidla kbira.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test leġiżlattiv għandu jiddeskrivi ċar il-prinċipji ewlenin li għandhom ikunu applikati meta 
jsiru emendi tal-awtorizzazzjonijiet, minkejja li d-dettalji tal-proċeduri jistgħu jkunu 
speċifikati fil-miżuri implimentattivi. B'mod partikolari, jeħtieġ li jkunu speċifikati l-bidliet li 
jistgħu jsiru fl-awtorizzazzjonijiet eżistenti tal-prodotti.

Emenda 130
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Permess għall-kummerċ parallel għandu 
jingħata fi żmien xahrejn mis-sottomissjoni 
ta' applikazzjoni. L-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru tal-introduzzjoni tista' 
titlob lill-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tal-oriġini tagħrif addizzjonali 
meħtieġ biex tiddetermina jekk il-prodott 
huwiex sostanzjalment identiku għall-
prodott ta' referenza. L-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru tal-oriġini għandha 
tipprovdi t-tagħrif mitlub fi żmien xahar 
minn meta tkun irċeviet it-talba.

2. Permess għall-kummerċ parallel għandu 
jingħata fi żmien xahrejn mis-sottomissjoni 
ta' applikazzjoni. L-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru tal-introduzzjoni tista' 
titlob lill-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tal-oriġini tagħrif addizzjonali 
meħtieġ biex tiddetermina jekk il-prodott 
huwiex identiku għall-prodott ta' referenza. 
L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
tal-oriġini għandha tipprovdi t-tagħrif 
mitlub fi żmien xahar minn meta tkun 
irċeviet it-talba.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex jintlaħaq bilanċ adegwat bejn il-kummerċ ħieles tal-prodotti u suq sikur, dan l-artikolu 
dwar il-kummerċ parallel għandu jkun limitat għal prodotti identiċi bbażati fuq l-istess 
speċifikazzjoni u l-istess kontenut ta' sustanzi attivi u koformulanti.

Emenda 131
Evelyne Gebhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Prodott bijoċidali għandu jiġi kkunsidrat 
bħala sostanzjalment identiku għall-prodott 
ta' referenza jekk tiġi ssodisfata waħda 
mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

3. Prodott bijoċidali għandu jiġi kkunsidrat 
bħala sostanzjalment identiku għall-prodott 
ta' referenza jekk ikunu ssodisfati l-
kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. de

Emenda 132
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 F'każ ta' riċerka u żvilupp xjentifiċi, il-
persuna li għandha l-ħsieb twettaq l-
esperiment jew it-test għandha tgħarraf lill-
awtorità kompetenti qabel ma tibda. Il-
persuna għandha tfassal u żżomm reġistri 
bil-miktub li jagħtu deskrizzjoni tal-
identità tal-prodott bijoċidali jew is-
sustanza attiva, id-dejta fuq it-tikketta, il-
kwantitajiet ipprovduti u l-ismijiet u l-
indirizzi ta’ dawk il-persuni li jirċievu l-
prodott bijoċidali jew is-sustanza attiva, u 
għandhom jikkompilaw dossier li jkun fih 
id-dejta kollha disponibbli dwar l-effetti 
possibbli fuq is-saħħa tal-bniedem jew tal-
annimali jew dwar l-impatt fuq l-ambjent. 
Il-persuni konċernati għandhom, jekk 
jintalbu, iqiegħdu dan it-tagħrif għad-

F'każ ta' riċerka u żvilupp xjentifiċi, 
inklużi r-riċerka u l-iżvilupp orjentati lejn 
il-prodotti u l-proċessi, il-persuna li 
għandha l-ħsieb twettaq l-esperiment jew 
it-test għandha tgħarraf lill-awtorità 
kompetenti qabel ma tibda. Il-persuna 
għandha tfassal u żżomm reġistri bil-
miktub li jagħtu deskrizzjoni tal-identità 
tal-prodott bijoċidali jew is-sustanza attiva, 
id-dejta fuq it-tikketta u l-kwantitajiet
ipprovduti, u għandhom jikkompilaw 
dossier li jkun fih id-dejta kollha 
disponibbli dwar l-effetti possibbli fuq is-
saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew 
dwar l-impatt fuq l-ambjent. Il-persuni 
konċernati għandhom, jekk jintalbu, 
iqiegħdu dan it-tagħrif għad-dispożizzjoni 
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dispożizzjoni tal-awtoritajiet kompetenti. tal-awtoritajiet kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-rekwiżit għal awtorizzazzjoni nazzjonali jikkostitwixxi b'mod ċar ostaklu għall-
innovazzjoni, billi jimplika perjodu ta' stennija twil ħafna qabel ma t-test jista' jsir. Minflok 
qed jiġi propost li, filwaqt li tinżamm il-ħtieġa għal evalwazzjoni preċedenti mill-awtorità 
kompetenti, ikun stabbilit perjodu ta' 30 jum biex din tivvaluta jekk it-test/l-esperiment 
propost iqajjimx xi tħassib, u biex toħroġ l-opinjoni tagħha. Fl-aħħar nett, meta test jitwettaq 
fi Stat Membru wieħed, in-notifika tal-Kummissjoni u tal-Awtoritajiet Kompetenti l-oħra ma 
taqdi l-ebda għan ċar u ma tipprovdi l-ebda benefiċċju.

Emenda 133
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każ ta' riċerka u żvilupp orjentati lejn 
il-prodott u l-proċess, il-persuna li 
għandha l-ħsieb twettaq l-esperiment jew 
it-test għandha, qabel ma tqiegħed il-
prodott bijoċidali jew is-sustanza attiva 
fis-suq, tinnotifika t-tagħrif meħtieġ skont 
it-tieni paragrafu lill-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru fejn iseħħ it-tqegħid fis-
suq.

imħassar

Or. en

Justification

Dan ir-rekwiżit għal awtorizzazzjoni nazzjonali jikkostitwixxi b'mod ċar ostaklu għall-
innovazzjoni, billi jimplika perjodu ta' stennija twil ħafna qabel ma t-test jista' jsir. Minflok 
qed jiġi propost li, filwaqt li tinżamm il-ħtieġa għal evalwazzjoni preċedenti mill-awtorità 
kompetenti, ikun stabbilit perjodu ta' 30 jum biex din tivvaluta jekk it-test/l-esperiment 
propost iqajjimx xi tħassib, u biex toħroġ l-opinjoni tagħha. Fl-aħħar nett, meta test jitwettaq 
fi Stat Membru wieħed, in-notifika tal-Kummissjoni u tal-Awtoritajiet Kompetenti l-oħra ma 
taqdi l-ebda għan ċar u ma tipprovdi l-ebda benefiċċju.
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Emenda 134
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Prodott bijoċidali mhux awtorizzat jew 
sustanza attiva għall-użu esklussiv fi 
prodott bijoċidali, ma jistgħux jitqiegħdu 
fis-suq għall-finijiet ta' kwalunkwe 
esperiment jew test li jista' jinvolvi, jew 
jirriżulta fir-rilaxx tal-prodott bijoċidali fl-
ambjent għajr jekk l-awtorità kompetenti 
ma tkunx ivvalutat id-dejta sottomessa 
mill-persuna interessata li tqiegħed it-tali 
prodott fis-suq u li ħarġet awtorizzazzjoni 
nazzjonali għal dan il-għan li tillimita l-
kwantitajiet li għandhom jiġu użati u ż-
żoni li għandhom jiġu ttrattati u li jistgħu 
jimponu aktar kundizzjonijiet. L-awtorità
kompetenti għandha minnufih tgħarraf 
lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet 
kompetenti l-oħra dwar l-awtorizzazzjoni 
nazzjonali li tkun inħarġet.

2. Prodott bijoċidali mhux awtorizzat jew 
sustanza attiva għall-użu esklussiv fi 
prodott bijoċidali, ma jistgħux jitqiegħdu 
fis-suq għall-finijiet ta' kwalunkwe 
esperiment jew test li jista' jinvolvi, jew 
jirriżulta fir-rilaxx tal-prodott bijoċidali fl-
ambjent għajr jekk l-awtorità kompetenti 
ma tkunx ivvalutat id-dejta sottomessa 
mill-persuna interessata li tqiegħed it-tali 
prodott fis-suq u li ħarġet opinjoni 
pożittiva għal dan il-għan li tista' timponi
aktar kundizzjonijiet. Fin-nuqqas ta' 
opinjoni mill-awtorità kompetenti fi żmien 
30 jum min-notifika tal-informazzjoni 
rikjesta fil-paragrafu 1, il-prodott 
bijoċidali jew is-sustanza attiva jista'/tista' 
jitqiegħed/titqiegħed fis-suq għall-finijiet 
tal-esperiment jew it-test notifikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-rekwiżit għal awtorizzazzjoni nazzjonali jikkostitwixxi b'mod ċar ostaklu għall-
innovazzjoni, billi jimplika perjodu ta' stennija twil ħafna qabel ma t-test jista' jsir. Minflok 
qed jiġi propost li, filwaqt li tinżamm il-ħtieġa għal evalwazzjoni preċedenti mill-awtorità 
kompetenti, ikun stabbilit perjodu ta' 30 jum biex din tivvaluta jekk it-test/l-esperiment 
propost iqajjimx xi tħassib, u biex toħroġ l-opinjoni tagħha. Fl-aħħar nett, meta test jitwettaq 
fi Stat Membru wieħed, in-notifika tal-Kummissjoni u tal-Awtoritajiet Kompetenti l-oħra ma 
taqdi l-ebda għan ċar u ma tipprovdi l-ebda benefiċċju.

Emenda 135
Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta kwalunkwe esperiment jew test 
jitwettaq fi Stat Membru għajr l-Istat 
Membru fejn iseħħ it-tqegħid fis-suq tal-
prodott bijoċidali, l-applikant għandu 
jikseb awtorizzazzjoni għall-esperiment 
jew it-test mill-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru li fit-territorju tiegħu se 
jitwettqu l-esperimenti jew it-testijiet.

3. Meta kwalunkwe esperiment jew test 
jitwettaq fi Stat Membru għajr l-Istat 
Membru fejn iseħħ it-tqegħid fis-suq tal-
prodott bijoċidali, l-applikant għandu 
jinnotifika lill-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru li fit-territorju tiegħu se jitwettqu 
l-esperimenti jew it-testijiet. L-applikant 
għandu jikteb u jżomm rekords bil-miktub 
li jiddettaljaw l-identità tal-prodott 
bijoċidali jew tas-sustanza attiva, id-dejta 
dwar it-tikkettar u l-kwantitjiet fornuti, u 
għandu jiġbor fajl li jkun fih id-dejta 
kollha disponibbli dwar l-effetti possibbli 
fuq is-saħħa umana jew tal-annimali jew 
dwar l-impatt fuq l-ambjent. Jekk jintalab, 
l-applikant għandu jagħmel din l-
informazzjoni disponibbli għall-awtorità 
kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The rules on conducting tests/experiments on the territory of a Member State, other than the 
one on whose market the biocidal products shall be placed, should be same as those in 
paragraph one of the same article.

Emenda 136
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Oġġetti jew materjali ttrattati li 
jinkorporaw prodott bijoċidali wieħed jew 
aktar ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq 
sakemm il-prodotti bijoċidali użati għat-
trattament tal-materjali jew l-oġġetti ma 
jkunux awtorizzati għal dan l-użu fil-
Komunità jew tal-anqas fi Stat Membru 
wieħed.

1. Oġġetti jew materjali ttrattati li 
jinkorporaw prodott bijoċidali wieħed jew 
aktar ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq 
sakemm il-prodotti bijoċidali użati għat-
trattament tal-materjali jew l-oġġetti ma 
jkunux awtorizzati għal dan l-użu fil-
Komunità jew tal-anqas fi Stat Membru 
wieħed, jew il-prodott bijoċidali ma jkunx 
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preżenti f'dawk l-oġġetti f'konċentrazzjoni 
ta' anqas minn 0,01 % bil-piż. Fejn dan 
ikun xieraq, il-Kumitat dwar il-Prodotti 
Bijoċidali jista' jipproponi livelli minimi 
differenti għal prodotti bijoċidali speċifiċi 
jew għal gruppi ta' prodotti bijoċidali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi prodotti bijoċidali li mhumiex awtorizzati fl-UE jintużaw faċilment f'pajjiżi barra mill-UE: 
il-possibbiltà tal-kontaminazzjoni reċiproka tal-oġġetti għaldaqstant ma tistax tkun eliminata 
għal kollox. Għaldaqstant jeħtieġ li jkun stabbilit livell minimu ġenerali għal dawn il-prodotti 
bijoċidali, bil-possibiltà li l-Kumitat dwar il-Prodotti Bijoċidali jistabbilixxi livelli differenti, 
jekk ikun hemm bżonn.

Emenda 137
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – 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, kull fejn 
possibbli bl-użu ta’ nomenklatura komuni 
(eż. INCI), tas-sustanzi attivi kollha li 
ntużaw biex jittrattaw l-oġġett jew il-
materjali jew li ġew inkorporati fl-oġġetti 
jew fil-materjali, fejn rilevanti għas-
sustanzi attivi kollha maħsuba biex  jiġu 
rilaxxati mill-oġġett jew materjal ittrattat 
taħt kundizzjonijiet normali jew 
prevedibbli tal-użu, sakemm ma jkunx 
hemm diġà fil-leġiżlazzjoni speċifika 
għas-settur rekwiżiti tat-tikkettar jew 
mezzi alternattivi biex jinqdew ir-rekwiżiti 
tal-informazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet tat-tikkettar għall-oġġetti u l-materjali m’għandhomx iwasslu għal 
rekwiżiti għal informazzjoni żejda u m’għandhomx jisporġu mar-rekwiżiti eżistenti skont il-



AM\809157MT.doc 27/36 PE439.908v01-00

MT

leġiżlazzjoni settorjali. Il-leġiżlazzjoni settorjali eżistenti u r-rekwiżiti ta’ informazzjoni 
tagħhom (e.g. it-tikkettar, il-Fuljett tad-Dejta tas-Sikurezza) għandhom dejjem jittieħdu 
inkunsiderazzjoni. Pereżempju, skont ir-Regolament dwar id-Deterġenti, l-isem INCI tal-
preservattiv għandu jingħata fit-tikketta fuq il-prodotti għall-pubbliku ġenerali u għandu jiġi 
rrappurtat fl-SDS. Għalhekk, m’hemm bżonn l-ebda rekwiżit addizzjonali tat-tikkettar.

Emenda 138
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) fejn rilevanti, il-proprjetà bijoċidali 
attribwita lill-oġġetti jew il-materjali 
ttrattati, jekk il-prodott bijoċidali li jkun 
fihom huwa maħsub li jiġi f’kuntatt dirett 
ma’ persuni jew mal-ambjent;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn ir-rekwiżiti tat-tikkettar għandhom jikkonċernaw biss oġġetti li ġew ittrattati bi prodott 
bijoċidali li jista' jiġi f'kuntatt ma' persuni u mal-ambjent, ladarba dawn biss jistgħu tassew 
ikunu perikolużi.

Emenda 139
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Barra minn hekk, hemm ir-riskju li tikkettar addizzjonali li ma jipprovdix gwida dwar l-użu 
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sikur jista' jagħti lok għal tħassib u allarm bla ħtieġa fost il-konsumaturi; għaldaqstant, it-
tikkettar addizzjonali għandu jkun rikjest biss meta jkun rilevanti.

Emenda 140
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) in-numru tal-awtorizzazzjoni tal-
prodotti bijoċidali kollha li ntużaw għat-
trattament jew li ġew inkorporati fl-oġġetti 
jew il-materjali;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni fit-tikketta tal-prodott tan-numru tal-awtorizzazzjoni tal-prodott bijoċidali użat 
għat-trattament tal-oġġett jikxef ir-relazzjoni bejn ir-riċevitur u l-fornitur u, barra minn hekk, 
jillimita biċ-ċar il-flessibbiltà li formulatur ikollu biex jeqleb minn fornitur għall-ieħor, 
minħabba li kull bidla tkun tirrikjedi bidla tad-disinn u l-istampar tat-tikketta. Barra minn 
hekk, l-inklużjoni tan-numru tal-awtorizzazzjoni ma ġġib magħha l-ebda benefiċċji ta' 
sikurezza għall-konsumaturi. Għall-finijiet tal-infurzar mill-awtoritajiet kompetenti, in-numru 
tal-awtorizzazzjoni jista' jinkiseb b'mezzi oħra.

Emenda 141
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – 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 huwa maħsub 
biex jiġi f’kuntatt dirett ma’ persuni jew 
mal-ambjent.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dawn ir-rekwiżiti tat-tikkettar għandhom jikkonċernaw biss oġġetti li ġew ittrattati bi prodott 
bijoċidali li jista' jiġi f'kuntatt ma' persuni u mal-ambjent, ladarba dawn biss jistgħu tassew 
ikunu perikolużi.

Emenda 142
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

d) biss għall-oġġetti trattati u fejn ikun 
rilevanti, kwalunkwe dikjarazzjoni dwar 
periklu jew dikjarazzjoni ta' prekawzjoni 
stabbilita fl-awtorizzazzjoni għall-prodott 
bijoċidali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Barra minn hekk, hemm ir-riskju li tikkettar addizzjonali li ma jipprovdix gwida dwar l-użu 
sikur jista' jagħti lok għal tħassib u allarm bla ħtieġa fost il-konsumaturi; għaldaqstant, it-
tikkettar addizzjonali għandu jkun rikjest biss meta jkun rilevanti.

Emenda 143
Evelyne Gebhardt

Proposal for a regulation
Artikolu 54 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull tliet snin, mill-2013 'il quddiem, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jissottomettu rapport lill-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament fit-territorji rispettivi tagħhom. 
Ir-rapport għandu jinkludi:

3. Kull sena, mill-2013 'il quddiem, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jissottomettu rapport lill-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament fit-territorji rispettivi tagħhom. 
Ir-rapport għandu jinkludi:

Or. de
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Emenda 144
Evelyne Gebhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) tagħrif dwar kwalunkwe avvelenament li 
kien jinvolvi prodotti bijoċidali.

b) tagħrif dwar kwalunkwe avvelenament li 
kien jinvolvi prodotti bijoċidali kif ukoll 
dwar effetti fuq is-saħħa ta' persuni 
vulnerabbli bħalma huma t-tfal, in-nisa 
tqal jew il-morda.

Or. de

Emenda 145
Evelyne Gebhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 3 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) tagħrif dwar effetti fuq l-ambjent;

Or. de

Emenda 146
Evelyne Gebhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 3 – punt b b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

bb) tagħrif dwar miżuri possibbli għat-
tnaqqis tar-riskju kemm jista' jkun u dwar 
l-iżvilupp ta' alternattivi.

Or. de
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Emenda 147
Evelyne Gebhardt

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 2019 u sussegwentement kull 
tliet snin. Il-Kummissjoni għandha 
tissottometti r-rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. de

Emenda 148
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Matul il-programm ta' ħidma, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi skont il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 72(4) li 
sustanza attiva għandha tiġi inkluża fl-
Anness I ta' dan ir-Regolament u taħt tali 
kundizzjonijiet, jew, f'każijiet fejn ir-
rekwiżiti tal-Artikolu 4 ma jiġux issodisfati 
jew fejn it-tagħrif u dejta meħtieġa ma 
jkunux ġew sottomessi fiż-żmien stipulat, 
li t-tali sustanza attiva ma għandhiex tiġi 
inkluża fl-Anness I ta' dan ir-Regolament. 
Id-deċiżjoni għandha tispeċifika d-data li 
fiha l-inklużjoni fl-Anness I issir effettiva.

Matul il-programm ta' ħidma, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi skont il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 72(4) li 
sustanza attiva għandha tiġi inkluża fl-
Anness I ta' dan ir-Regolament u taħt tali 
kundizzjonijiet, jew, f'każijiet fejn ir-
rekwiżiti tal-Artikolu 4 ma jiġux issodisfati 
jew fejn it-tagħrif u dejta meħtieġa ma 
jkunux ġew sottomessi fiż-żmien stipulat, 
li t-tali sustanza attiva ma għandhiex tiġi 
inkluża fl-Anness I ta' dan ir-Regolament. 
Id-deċiżjoni għandha tispeċifika d-data li 
fiha l-inklużjoni fl-Anness I issir effettiva, 
li għandha tkun sentejn wara l-adozzjoni 
tad-deċiżjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-test leġiżlattiv għandu jistipula biċ-ċar l-iskeda ta' żmien applikabbli. L-Awtoritajiet 
Kompetenti qablu preċedentement fuq sentejn.

Emenda 149
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rimi, il-ħżin u l-użu ta' stokkijiet 
eżistenti ta' prodotti bijoċidali li għalihom 
l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
tkun irrifjutat applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni mressqa skont il-
paragrafu 3 jew iddeċidiet li ma toħroġx l-
awtorizzazzjoni huma permessi sa 18-il 
xahar wara t-tali rifjut jew deċiżjoni.

Or. en

Emenda 150
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rimi, il-ħżin u l-użu ta' stokkijiet 
eżistenti ta' prodotti bijoċidali li mhumiex 
awtorizzati għal-użu rilevanti mill-
awtorità kompetenti jew mill-Kummissjoni 
huma permessi sa 12-il xahar wara d-data 
tad-deċiżjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 80(2) jew sa 12-
il xahar wara d-data msemmija fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 80(2), skont 
liema tkun l-aħħar.

Or. en
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Emenda 151
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rimi, il-ħżin u l-użu ta' stokkijiet 
eżistenti ta' prodotti bijoċidali li mhumiex 
awtorizzati għal-użu rilevanti mill-
awtorità kompetenti jew mill-Kummissjoni 
huma permessi sa 12-il xahar wara d-data 
tad-deċiżjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 80(2) jew sa 12-
il xahar wara d-data msemmija fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 80(2), skont 
liema tkun l-aħħar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta' dan il-paragrafu meħud mill-Artikolu 80 jiżgura miżuri konsistenti għall-prodotti 
ġodda li sejrin ikunu koperti bir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali.

Emenda 152
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 82 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 82
Miżuri tranżizzjonali li jikkonċernaw 

materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel

imħassar

1. Applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni 
tal-prodotti bijoċidali li huma materjali li 
jiġu f'kuntatt mal-ikel u li kienu 
disponibbli fis-suq fi [ĠU: daħħal id-data 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 85] għandhom jiġu sottomessi 
tal-anqas fl-1 ta' Jannar 2017.
Materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel li kienu 
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disponibbli fis-suq fi [ĠU: daħħal id-data 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 85] li għalihom ġiet sottomessa 
applikazzjoni skont il-paragrafu 1 jistgħu 
jibqgħu jitqiegħdu fis-suq sad-data tad-
deċiżjoni li tagħti l-awtorizzazzjoni jew li 
tirrifjuta li tagħti l-awtorizzazzjoni. F'każ 
li l-għotja ta' awtorizzazzjoni biex it-tali 
prodott bijoċidali jitqiegħed fis-suq tiġi 
rrifjutata, it-tali prodott bijoċidali ma 
għandux jibqa' jitqiegħed fis-suq fi żmien 
sitt xhur wara t-tali deċiżjoni.
Materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel li kienu 
disponibbli fis-suq fi [ĠU: daħħal id-data 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 85] li għalihom ma ġietx 
sottomessa applikazzjoni skont il-
paragrafu 1 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-
suq sa sitt xhur wara d-data msemmija fil-
paragrafu 1.
2. Ir-rimi, il-ħżin u l-użu ta' ħażniet 
eżistenti ta' prodotti bijoċidali li mhumiex 
awtorizzati għall-użu rilevanti mill-
awtorità kompetenti jew il-Kummissjoni 
huma permessi sa tnax-il xahar wara d-
data tad-deċiżjoni msemmija fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 1 jew tnax-il 
xahar wara d-data msemmija fit-tielet 
subparagrafu tal-paragrafu 1, skont liema 
minnhom tiġi l-aktar tard.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel ma għandhomx ikunu koperti b'din il-proposta, minħabba 
li dan kieku jwassal għar-regolazzjoni u l-valutazzjoni doppji. Materjali ta’ kuntatt mal-ikel 
diġà huma rregolati bir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 dwar materjali u oġġetti maħsuba 
biex jiġu f'kuntatt mal-ikel. Jekk għandhom isiru xi tibdiliet fir-regoli li jirrigwardaw il-
materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel, għandhom jiġu indirizzati permezz ta' reviżjoni tal-
leġiżlazzjoni dwar il-kuntatt mal-ikel, mhux permezz tat-twessigħ tal-ambitu tal-RPB.
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Emenda 153
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Anness III – Titolu 1 - punt 3.7 – sottopunt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istabbiltà fil-ħżin u t-tul ta' 
konservazzjoni fuq l-ixkaffa ġeneralment 
jiġu determinati abbażi tal-istabbiltà tas-
sustanza attiva. Fil-każ ta' sustanzi attivi 
li jiddekomponu faċilment, l-istabbiltà fil-
ħżin u t-tul ta' konservazzjoni fuq l-
ixkaffa jistgħu jiġu determinati b'mezzi 
xjentifiċi validi oħra, bħalma hija l-
estrapolazzjoni tad-dejta analitika tas-
sustanza attiva minn esperimenti dwar l-
effetti taż-żmien fuq il-prodotti sakemm 
ma jintlaħaq il-livell minimu ta' effikaċja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tests standard tal-istabbiltà li jibbażaw fuq il-kejl u l-kwantifikazzjoni tas-sustanza attiva 
mhumiex adegwati għal prodotti li fihom sustanzi attivi li jiddekomponu faċilment, bħas-
sodium hypochlorite. Huwa magħruf li dawn is-sustanzi jiddekomponu lil hinn mil-linji gwida 
aċċettati (limiti tal-FAO u d-WHO). Għalhekk, f'każijiet bħal dawn, huwa aktar f'loku li l-
istabbiltà u t-tul tal-konservazzjoni fuq l-ixkaffa jkunu determinati b'mezzi oħra, bħalma hija 
l-estrapolazzjoni tad-dejta analitika tas-sustanza attiva minn esperimenti dwar l-effetti taż-
żmien fuq il-prodotti sakemm ma jintlaħaq il-livell minimu ta' effikaċja

Emenda 154
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Anness V

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Tip ta' prodott 20: -  Tip ta' prodott 20: Disinfettanti tal-ikel u 
tal-għalf
Prodotti użati biex jiddiżinfettaw l-ikel u l-
għalf permezz tal-kontroll ta' organiżmi 
ta' ħsara.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jinżammu l-prodotti bijoċidali tat-tip 20 (‘Preservattivi għall-ikel jew l-għalf’) mid-
Direttiva ta’ qabel 98/80/KE, iżda d-definizzjoni tagħhom hemm bżonn li tiġi emendata, 
peress li dawn il-prodotti mhumiex preservattivi iżda diżinfettanti (b'konsegwenza ta' dan, id-
definizzjoni l-qadima wasslet għall-konfużjoni). Pereżempju, prodotti li jintużaw biex 
jiddiżinfettaw l-għalf minn patoġeni tal-bnedmin bħas-Salmonella, ma jissodisfawx ir-
rekwiżiti tar-regolamenti dwar l-addittivi mal-ikel. Tabilħaqq, il-prodotti ma 'jaffettwawx l-
għalf pożittivament' u lanqas ma jtejbu l-prestazzjoni tiegħu.


