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Emenda 14
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) Skont l-Artikolu 16 tar-Regolament 
(KE) Nru 648/2004, il-Kummissjoni 
evalwat l-użu tal-fosfati fid-deterġenti fir-
Rapport lill-Kunsill u lill-Parlament 
Ewropew li jikkonċerna l-użu tal-fosfati. 
Wara aktar analiżi, il-Kummissjoni 
kkonkludiet li l-użu tal-fosfati fid-
deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ 
għandu jkun 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 mormi. Dan l-
iffrankar tal-ispejjeż huwa ferm akbar mill-
ispiża tar-riformulazzjoni tad-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ bl-
alternattivi għall-fosfati.

Or. en

Emenda 15
Heide Rühle

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Skont l-Artikolu 16 tar-Regolament 
(KE) Nru 648/2004, il-Kummissjoni 
evalwat l-użu tal-fosfati fid-deterġenti fir-
Rapport lill-Kunsill u lill-Parlament 
Ewropew li jikkonċerna l-użu tal-fosfati. 
Wara aktar analiżi, il-Kummissjoni 
kkonkludiet li l-użu tal-fosfati fid-
deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ

(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 għandu jkun limitat 
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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.

sabiex titnaqqas il-kontribuzzjoni tal-
fosfati tad-deterġenti lir-riskji tal-
ewtrofikazzjoni u jitnaqqsu l-ispejjeż tat-
tneħħija tal-fosfati fl-impjanti tat-
trattament tal-ilma mormi. Dan l-iffrankar 
tal-ispejjeż huwa ferm akbar mill-ispiża 
tar-riformulazzjoni tad-deterġenti 
domestiċi bl-alternattivi għall-fosfati.

Or. en

Emenda 16
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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 mid-deterġenti u jintużaw fi 
kwantitajiet tant żgħar li ma 
jikkontribwixxu bl-ebda mod għall-
ewtrofikazzjoni.

Or. en

Emenda 17
Heide Rühle

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 

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

akbar jistgħu jkunu ta' tħassib għall-
ambjent.

Or. en

Emenda 18
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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

Or. en

Emenda 19
Heide Rühle

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Mhux sewwa li jkunu estiżi l-
limitazzjonijiet tal-użu tal-fosfati u 
komposti oħra tal-fosfru fid-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ għad-

imħassar
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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.

Or. en

Emenda 20
Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Marc Tarabella

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(5) Mhux 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 
istituzzjonali 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.

Or. en

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 
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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 21
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(5) Mhux sewwa li tiġi estiża l-projbizzjoni 
fuq il-fosfati fid-deterġenti domestiċi tal-
ħasil tal-ħwejjeġ għad-deterġenti domestiċi 
tal-magni tal-ħasil tal-platti jew għad-
deterġenti industrijali u istituzzjonali jew li 
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.

Or. en

Emenda 22
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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 

(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 
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ikunu minimizzati l-ispejjeż. ikunu minimizzati l-ispejjeż.

Or. en

Emenda 23
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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.

Or. en

Emenda 24
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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.

Or. en
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Emenda 25
Marc Tarabella

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."

Or. en

Emenda 26
Marc Tarabella, Heide Rühle

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 jiddikjaraw li l-prestazzjoni 
tad-deterġent, meta jkun sempliċement 
qed jikkonforma mal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni, hija valur addizzjonali."

Or. en
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Emenda 27
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri jistgħu jżommu regoli 
nazzjonali li jikkonċernaw ir-
restrizzjonijiet tal-kontenut tal-fosfati 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.

Or. en

Emenda 28
Heide Rühle

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-Artikolu 16 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:

imħassar

“Artikolu 16
Rapport
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 
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jkunu limitati għal applikazzjonijiet 
speċifiċi."

Or. en

Emenda 29
Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Sa din id-data, 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.

Or. en

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-
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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.

Emenda 30
Marc Tarabella, Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Heide Rühle

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 
Ba 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."
__________
1 ĠU L 376, 27. 12.2006, p. 21.

Or. en
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Emenda 31
Amalia Sartori, Marc Tarabella, Ashley Fox

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Fl-Anness VII, tiddaħħal it-taqsima 
Ba 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 tal-
ħasil tal-ħwejjeġ għandu jkun fihom 
referenzi għal informazzjoni rilevanti li 
tista' tinstab f'sorsi eżistenti, bħal websajts 
fl-internet, għall-konsumaturi, sabiex 
ikun jista' jkollhom aċċess għal 
rakkomandazzjonijiet, suġġerimenti u 
pariri utli li jħeġġu l-użu sostenibbli 
tagħhom."
__________
1 ĠU L 376, 27. 12.2006, p. 21.

Or. en

Emenda 32
Heide Rühle

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness
Regolament (KE) Nru 648/2004
Anness VI a – kolonna 1 – ringiela 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ Deterġenti domestiċi
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Or. en

Emenda 33
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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-
KONTENUT TAL-FOSFATI U 

KOMPOSTI OĦRA TAL-FOSFRU

IL-LIMITAZZJONIJIET TAL-
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'għandhomx jitqiegħdu fis-suq jekk 
ikun fihom fosfati miżjuda

Or. en


