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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-għan tal-proposta għal regolament dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali hija 
r-reviżjoni tal-qafas regolatorju eżistenti tal-Unjoni Ewropea; dan bħalissa huwa pprovdut 
mid-Direttiva 98/8/KE, li b’konsegwenza tar-reviżjoni jkollha titħassar.

Il-bijoċidi huma prodotti li jkun fihom sustanza attiva waħda jew aktar, maħsuba biex jeqirdu, 
jiskoraġġixxu jew jirrendu mingħajr ħsara kwalunkwe organiżmu li jkun ta’ ħsara għas-saħħa 
tal-bniedem jew tal-annimali u għall-ambjent, biex jipprevjenu l-azzjoni tiegħu jew biex 
jeżerċitaw b’mod ieħor effett ta’ kontroll fuqu. Użati bil-galbu, il-bijoċidi jiffurmaw parti 
mill-ħajja ta’ kuljum tas-soċjetà tagħna billi jipprevjenu t-tixrid tal-mard u jgħinu biex 
jintlaħaq livell għoli ta’ iġjene f’ambjent b’densità għolja ta’ popolazzjoni. Xi wħud minn 
dawn il-prodotti jistgħu jkunu intrinsikament perikolużi. 

Is-suq tal-bijoċidi fl-Unjoni Ewropea huwa stmat għal madwar € 900 miljun fis-sena, u kull 
sena madwar 90 000 tunnellata ta’ prodotti qed jitqiegħdu fis-suq. Id-Direttiva 98/8/KE 
tikkostitwixxi l-ewwel qafas leġiżlattiv li kien jirregola t-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ dawn il-
prodotti. B’din il-proposta għal regolament, il-Kummissjoni introduċiet għadd ta’ miżuri ta’ 
titjib li jirrigwardaw diversi aspetti tal-qafas regolatorju, bħal pereżempju t-tul tal-proċeduri 
ta’ awtorizzazzjoni u ta’ evalwazzjoni ta’ sustanzi attivi u prodotti bijoċidali u n-nuqqas ta’ 
proċedura ċċentralizzata, ta’ regoli speċifiċi għall-kummerċ parallel u ta’ rekwiżit ta’ qsim ta’ 
studji fuq annimali vertebrati.  

Il-proposta għal regolament li qed tiġi eżaminata tirrespondi b’mod xieraq għall-ħtieġa li 
nħasset għal reviżjoni u simplifikazzjoni u tindirizza b’mod adegwat il-problemi eżistenti. 
Madankollu, ir-rapporteur tagħkom tqis li l-proposta fiha lok għal aktar titjib sabiex jinkisbu 
l-għanijiet li ġejjin:

- simplifikazzjoni massima tal-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni u ta’ evalwazzjoni ta’ sustanzi 
attivi u prodotti bijoċidali, tal-attivitajiet ta’ riċerka u ta’ żvilupp u tas-sistema tat-tariffi 
nazzjonali;

- aktar armonizzazzjoni tas-suq Ewropew u tal-approċċi regolatorji nazzjonali, primarjament 
permezz ta’ definizzjoni aktar ċara tal-proċeduri meħtieġa għar-rikonoxximent reċiproku, l-
awtorizzazzjoni ċentrali u l-protezzjoni ta’ dejta sensittiva;

- tnaqqis fl-ispejjeż u t-tneħħija ta’ ostakoli amministrattivi, speċjalment għall-intrapriżi żgħar 
u ta’ daqs medju, sabiex jiġi żgurat li jgawdu minn assistenza teknika, lingwistika u 
amministrattiva adegwata biex ma jintilfux ġo sistema li taf tkun kumplessa ħafna, 
speċjalment għal min ma jkollux l-esperjenza meħtieġa;

- aktar protezzjoni għall-konsumaturi bis-saħħa ta’ sistema adegwata ta’ tikettjar li tkun 
proporzjonata mal-livell ta’ riskju u twassal informazzjoni utli u pertinenti bil-għan tal-
ħarsien tas-saħħa tat-tipi kollha ta’ konsumaturi, speċjalment dawk li mhumiex esperti.

Għaldaqstant, ir-rapporteur ipproponiet sensiela ta’ emendi għat-test propost mill-
Kummissjoni, li jaqblu max-xejriet deskritti hawn fuq u li jirrigwardaw kwistjonijet li għat-
trattament tagħhom il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur huwa kompetenti 
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b’mod konġunt, f’konformità mal-proċedura b’kumitati assoċjati (Artikolu 50 tar-Regoli ta’ 
Proċedura). B’żieda mat-tibdiliet proposti għall-Artikoli 25, 28, 44, 47, 54, 58 u 62, li jaqgħu 
taħt kompetenza konġunta, ir-rapporteur qieset xieraq li tressaq ukoll emendi li jtejbu partijiet 
oħra tat-test bil-għan li:

(a) jittejbu l-proċeduri u r-rekwiżiti għall-aċċess għad-dejta sabiex jinħolqu l-kundizzjonijiet 
adegwati għall-indirizzar tal-fenomenu tal-parassitiżmu, b’mod partikulari bit-tisħiħ tal-
Artikolu 83;

(b) jitnaqqas it-tul, u konsegwentement anki l-ispejjeż, tal-proċeduri għall-validazzjoni u 
għall-evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet, għat-teħid ta’ deċiżjonijiet mill-Kummissjoni u mill-
awtoritajiet kompetenti jew għat-tiġdid ta’ awtorizzazzjonijiet;

(c) jiġu definiti b’mod aktar ċar it-tibdiliet amministrattivi jew mhux sostanzjali fir-rigward 
tal-formulazzjonijiet ta’ qafas jew prodotti awtorizzati taħt l-istess formulazzjoni ta’ qafas;

(d) titneħħa d-diskriminazzjoni arbitrarja kontra dawk il-prodotti diżinfettanti li ma jistgħux
jibbenefikaw mill-kriterji ta’ esklużjoni deskritti fil-Artikolu 5;

(e) tiġi eżaminata l-adegwatezza tas-sostituzzjoni ta’ xi prodott malli tkun inkisbet l-
esperjenza meħtieġa permezz tal-użu tiegħu fil-prattika;

(f) jittejbu l-proċeduri għar-rikonoxximent reċiproku tal-awtorizzazzjonijiet nazzjonali;

(g) ikunu bbilanċjati l-kundizzjonijiet għall-kummerċ parallel ta’ prodotti li huma identiċi 
għax imsejsa fuq l-istess sors u l-istess koingredjenti;

(h) jittejjeb it-tikkettjar tal-oġġetti u l-materjali ttrattati, b’distinzjoni bejn dawk li jistgħu u 
dawk li ma jistgħux ixerrdu prodott bijoċidali; u barra l-post fejn għandha tidher it-tikketta, 
jiġu definiti b’mod aktar ċar id-dettalji li għandhom ikunu inklużi fiha sabiex tiġi pprovduta 
informazzjoni effikaċi u xierqa;

(i) tintlaħaq konformità tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament mal-leġiżlazzjoni eżistenti, 
b’enfasi partikulari fuq ir-REACH u r-regoli dwar il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u 
fejn jidħlu t-tneħħija tad-distinzjoni bejn dejta ġdida u dejta diġà eżistenti, id-dispożizzjonijiet 
dwar ir-riċerka u l-iżvilupp u l-irwol tal-Aġenzija.

Ir-rapporteur mhux se tinkludi f’din l-opinjoni t-tibdiliet neċessarji biex isir l-adattament 
għas-sistema l-ġdida tal-atti delegati li ġiet introdotta bis-saħħa tat-Trattat ta’ Lisbona peress 
li dawn se jsiru mill-kumitat responsabbli. 

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel biex, bħala l-kumitat responsabbli, jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Bil-għan li jintlaħaq l-ogħla livell 
ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u 
tal-annimali u l-ambjent, ikun xieraq li l-
Kummissjoni tadotta, fi żmien sentejn 
mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, 
proposta għal direttiva dwar l-użu 
sostenibbli tal-prodotti bijoċidali. Dik il-
proposta jkollha tkopri mill-inqas il-
kwistjonijiet li jirrigwardaw it-taħriġ, iċ-
ċertifikazzjoni, u ċ-ċertifikazzjoni mill-
ġdid tal-utenti professjonali; il-provvista 
ta’ punti ta’ informazzjoni ddedikati 
għall-utenti mhux professjonali; l-
adozzjoni ta’ pjanijiet nazzjonali għat-
tnaqqis tar-riskji marbuta mal-użu tal-
prodotti bijoċidali; l-użu tal-aħjar 
teknoloġiji disponibbli; ir-rekwiżit li l-
inċidenti jiġu nnotifikati lill-awtoritajiet 
kompetenti; l-użu tat-tagħmir meħtieġ u 
miżuri oħra li jnaqqsu r-riskji; l-iżvilupp 
ta’ indikaturi tar-riskji għal kull 
kategorija ta’ prodotti; miżuri kontra l-
prodotti illegali; linji gwida għall-ħżin; ir-
riċiklaġġ u r-rimi tal-prodotti; ir-reklamar 
u t-tikkettjar responsabbli; il-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-arja; u 
l-użu f’żoni b’popolazzjoni densa jew 
dawk b’konċentrazzjoni għolja ta’ riżorsi 
tal-ikel.

Or. it

Ġustifikazzjoni

F’ħafna prodotti bijoċidali, meta mqabbla ma’ prodotti kimiċi oħra, il-konċentrazzjoni u l-
kwalità tas-sustanzi attivi huma baxxi ħafna. Madankollu, jista’ jkun hemm riskji potenzjali 
marbuta mal-prodotti bijoċidali, dovuti mhux għall-perikli intrinsiċi kkawżati mis-sustanza 
attiva, iżda għall-użu tagħhom. Ikun xieraq li l-Kummissjoni tipproponi regoli ġodda dwar l-
użu sikur u sostenibbli tal-prodotti bijoċidali, f’konformità ma’ dawk stabbiliti għall-użu tal-
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, fuq kollox anki biex jiġu kkunsidrati t-teknoloġji diġà 
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eżistenti jew dawk li qed jiġu żviluppati bil-għan li jitnaqqas ir-riskju marbut mal-użu 
tagħhom. 

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Fid-dawl tal-benefiċċji għas-suq intern 
u għall-konsumatur, huwa mixtieq li jiġu 
stabbiliti regoli armonizzati għall-kummerċ 
parallel ta’ prodotti bijoċidali li 
sostanzjalment huma identiċi li huma 
awtorizzati fl-Istati Membri differenti.

(45) Fid-dawl tal-benefiċċji għas-suq intern 
u għall-konsumatur, huwa mixtieq li jiġu 
stabbiliti regoli armonizzati għall-kummerċ 
parallel ta’ prodotti bijoċidali identiċi li 
huma awtorizzati fl-Istati Membri 
differenti.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Bis-saħħa tar-restrizzjoni fuq l-awtorizzazzjoni għall-kummerċ parallel ta’ prodotti li huma 
identiċi peress li huma bbażati fuq l-istess sors ta’ sustanzi attivi u koingredjenti, jintlaħaq 
bilanċ aktar raġonevoli bejn il-kummerċ ħieles ta’ prodotti u ambjent kummerċjali sikur. L-
istess approċċ intuża għat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tintlaħaq ċarezza ikbar, jiswa li tiġi inserita referenza għad-Direttiva 98/8/KE 
sabiex ma jkunux esklużi dawk li jkunu investew skont il-qafas regolatorju eżistenti.

Emenda 4

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas 
biex jintlaħaq moviment ħieles tal-
prodotti bijoċidali fis-suq intern u biex 
ikun żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem u tal-annimali kif 
ukoll tal-ambjent.

Or. it.

Emenda 5

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1a. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament huma msejsa fuq il-prinċipju 
ta’ prekawzjoni bil-għan li jkun żgurat li 
s-sustanzi attivi jew il-prodotti li 
jitqiegħdu fis-suq ma jaffettwawx ħażin 
is-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew 
l-ambjent. B’mod partikulari, l-Istati 
Membri m’għandhomx jitwaqqfu milli 
japplikaw il-prinċipju ta’ prekawzjoni fejn 
ikun hemm inċertezza xjentifika fir-
rigward tar-riskji għas-saħħa tal-bniedem 
jew tal-annimali jew għall-ambjent 
ikkawżati mill-prodotti bijoċidali jew dawk 
għall-protezzjoni tal-pjanti li jkunu se jiġu 
awtorizzati fit-territorju tagħhom. 

Or. it.
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ‘sustanza ta’ tħassib’ tfisser
kwalunkwe sustanza, għajr is-sustanza 
attiva, li għandha kapacità inerenti li 
tikkawża effett negattiv fuq il-bnedmin, l-
annimali jew l-ambjent u li tkun preżenti 
jew prodotta f’konċentrazzjoni biżżejjed 
sabiex toħloq riskji b’dan it-tip ta’ effett;

(f) ‘sustanza ta’ tħassib’ tfisser
kwalunkwe sustanza, għajr is-sustanza 
attiva, li għandha kapaċità inerenti li 
tikkawża effett negattiv fuq il-bnedmin, l-
annimali jew l-ambjent u li tkun preżenti 
jew prodotta f’konċentrazzjoni biżżejjed 
sabiex toħloq riskji b’dan it-tip ta’ effett.

Għajr jekk ikun hemm raġunijiet ta’
tħassib oħra, tali sustanza normalment 
għandha tkun sustanza kklassifikata 
bħala perikoluża fis-sens tad-Direttiva 
67/548/KEE u preżenti fil-prodott 
bijoċidali f’konċentrazzjoni li twassal biex 
il-prodott ikun jitqies perikoluż fis-sens 
tad-Direttiva 1999/45/KE jew tar-
Regolament (KE) Nru 1272/2008;

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-test addizzjonali jirrifletti d-definizzjoni diġà inkluża fid-Direttiva 98/8/KE u ġie inserit u 
aġġornat bi qbil mal-leġiżlazzjoni eżistenti sabiex jiġu żgurati aktar ċarezza u konsistenza.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt q

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(q) ‘ittra ta’ aċċess’ tfisser
dokument oriġinali, iffirmat mis-sid jew 
mis-sidien tat-tagħrif, li jiddikjara li t-
tagħrif jista’ jintuża mill-awtoritajiet 
kompetenti, l-Aġenzija Ewropea għas-
Sustanzi Kimiċi, jew il-Kummissjoni għall-

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

jew il-Kummissjoni għall-finijiet ta’
evalwazzjoni ta’ sustanza attiva jew l-
għotja ta’ awtorizzazzjoni għall-benefiċċju 
ta’ parti terza;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-kjarifiki inseriti fit-test ta’ dan il-punt huma intiżi biex tittejjeb id-definizzjoni tal-‘ittra ta’
aċċess’.

Emenda 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ua) ‘tibdila amministrattiva’ tfisser
tibdila f’awtorizzazzjoni eżistenti li tkun 
ta’ natura purament amministrattiva, li 
ma tinvolvix valutazzjoni mill-ġdid tar-
riskju kkawżat lis-saħħa pubblika jew lill-
ambjent jew tal-effikaċja tal-prodott; 

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-tipi tat-tibdiliet li jistgħu jsiru fuq prodott bijoċidali diġà awtorizzat (tibdila fl-indirizz, 
tibdila ta’ isem il-produttur eċċ.) għandhom jiġu definiti.
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Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ub) ‘tibdila ta’ importanza sekondarja’
tfisser
tibdila f’awtorizzazzjoni eżistenti li ma 
tistax titqies bħala tibdila amministrattiva
peress li tirrikjedi valutazzjoni mill-ġdid, 
għalkemm limitata, tar-riskju kkawżat lis-
saħħa pubblika jew lill-ambjent u/jew tal-
effikaċja tal-prodott u ma tħallix effetti 
negattivi fuq il-livell tar-riskju kkawżat 
lis-saħħa pubblika jew lill-ambjent u l-
effikaċja tal-prodott;

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-tipi tat-tibdiliet li jistgħu jsiru fuq prodott bijoċidali diġà awtorizzat għandhom jiġu definiti.

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(uc) ‘tibdila ta’ importanza primarja’
tfisser
tibdila f’awtorizzazzjoni eżistenti li ma 
tistax titqies bħala tibdila amministrattiva 
jew tibdila ta’ importanza sekondarja.

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-tipi tat-tibdiliet li jistgħu jsiru fuq prodott bijoċidali diġà awtorizzat għandhom jiġu definiti.
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
1. Applikant prospettiv għall-inklużjoni 
ta’ sustanza attiva fl-Anness I għandu 
jressaq inkjesta lill-Aġenzija dwar jekk:
(a) is-sustanza attiva hijiex inkluża fl-
Anness I;
(b) tressqitx diġà applikazzjoni għall-
inklużjoni tal-istess sustanza attiva fl-
Anness I;
(c) l-istess sustanza hijiex irreġistrata 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006.
2. L-applikant prospettiv għandu jibgħat 
lill-Aġenzija t-tagħrif li ġej mal-
applikazzjoni tiegħu:
(a) it-tagħrif ġenerali dwar l-identità tal-
applikant kif stipulata fit-taqsima 1 tal-
Anness VI tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006, bl-eċċezzjoni tal-punti 1.2 
u 1.3;
(b) l-identità tas-sustanza attiva kif 
stipulata fl-Anness VI tar-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006;
(c) liema talbiet għal informazzjoni se 
jitolbu studji ġodda fuq annimali 
vertebrati;
(d) liema talbiet għal informazzjoni se 
jitolbu studji ġodda oħrajn.
3. Jekk l-istess sustanza attiva mhijiex 
inkluża fl-Anness I jew mhijiex 
irreġistrata skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006, l-Aġenzija għandha 
tinforma dwar dan lill-applikant 
prospettiv, jew inkella l-Aġenzija 
għandha, mingħajr dewmien, tipprovdi 
lill-applikant prospettiv l-ismijiet u l-
indirizzi tal-applikanti u r-reġistranti 
preċedenti u s-sommarji tal-istudji diġà 
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pprovduti.  
4. Fl-istess waqt l-Aġenzija għandha 
tinforma lill-applikant jew reġistrant 
preċedenti bl-isem u l-indirizz tal-
applikant prospettiv li qed jitlob l-
inklużjoni fl-Anness I. L-istudji 
disponibbli fuq annimali vertebrati 
għandhom jinqasmu mal-applikant 
prospettiv kif stabbilit fil-Kapitolu XI ta’
dan ir-Regolament.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-proċeduri deskritti huma neċessarji sabiex tiġi evitata t-tennija ta’ testijiet fuq annimali 
vertebrati u biex jinqdew it-talbiet għal informazzjoni relatata mal-Anness II. L-obbligu li 
tingħata l-informazzjoni skont ir-Regolament REACH isir reċiproku peress li l-Aġenzija se 
jkollha l-infrastruttura u l-esperjenza meħtieġa biex tiġi applikata din il-proċedura.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sustanza attiva għandha tiġi inkluża fl-
Anness I għal perjodu inizjali mhux itwal 
minn 10 snin jekk il-prodotti bijoċidali li 
jkun fihom dik is-sustanza attiva 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fil-
punt (b) tal-Artikolu 16(1).

1. Sustanza attiva għandha tiġi inkluża fl-
Anness I għal perjodu inizjali mhux itwal 
minn 10 snin jekk mill-inqas wieħed mill-
prodotti bijoċidali li jkun fihom dik is-
sustanza attiva jissodisfa l-kundizzjonijiet 
stipulati fil-punt (b) tal-Artikolu 16(1)..

Or. it

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda proposta tirrifletti b’mod aktar ċar il-kunċett tal-inklużjoni fl-Anness I. Waqt l-
inklużjoni d-dossier għandu jiġi sottomess għal tal-anqas prodott bijoċidali rappreżentattiv 
wieħed li s-sustanza attiva tiegħu tissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati.
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Sustanza attiva u dikjarazzjoni tas-sors 
ta’ referenza tas-sustanza attiva, għad-
determinazzjoni tal-ekwivalenza teknika li 
għaliha jirreferi l-Artikolu 3(1)(u), 
għandhom, fejn xieraq, jiġu inklużi fl-
Anness I flimkien ma’ kwalunkwe 
kundizzjoni minn dawn li ġejjin:

Or. it

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza mat-tagħrif inkluż fid-dossier sottomess mal-applikazzjoni 
għall-inklużjoni, għad-determinazzjoni tal-ekwivalenza teknika huwa neċessarju li jiġi 
speċifikat is-sors tas-sustanza attiva li se tiġi inkluża. Sabiex tintlaħaq aktar konsistenza, 
huwa importanti li s-sustanza kimika deskritta fl-Anness I tingħaqad mad-dejta sottomessa 
biex tappoġġja l-inklużjoni fl-Anness. 

Emenda 14

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 preskritti, tkun 
negliġibbli jew ikkontrollat b’mod 
adegwat, bil-kunsiderazzjoni tal-perikli 
intrinsiċi kkawżati mis-sustanza, meta l-
prodott jintuża f’sistemi magħluqa jew 
kundizzjonijiet kontrollati b’mod strett;

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-esklużjoni għandha tiġi deċiża abbażi ta’ analiżi tar-riskji (b’kombinazzjoni tan-natura 
perikoluża mal-esponiment). Jekk ikun ippruvat xjentifikament li r-riskji kollha marbuta mal-
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użu ta’ dawn il-prodotti huma kkontrollati b’mod adegwat, is-sustanzi attivi għandhom jiġu 
awtorizzati. 

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-tħassir tad-dispożizzjoni li tiddiskrimina kontra ċerti tipi ta’ prodotti mingħajr ma jkun 
hemm bażi xjentifika li tiġġustifika dan jikkostitwixxi kwistjoni importanti. L-esklużjoni 
preventiva hija kontraproduttiva għall-kummerċ, u fuq kollox għall-innovazzjoni, peress li 
tillimita l-firxa tas-sustanzi li potenzjalment jistgħu jintużaw bħala bijoċidali fil-futur. 
Prodotti bħal dawn, li jvarjaw minn rodentiċidi sa diżinfettanti u insettiċidi, huma ta’ 
benefiċċju kbir, b’mod partikulari f’ċerti reġjunijiet tal-Ewropa fejn hija vitali l-ġlieda kontra 
l-infestazzjoni mill-firien jew l-insetti għal raġunijiet ta’ iġjene jew relatati mal-ambjent.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) sustanzi attivi identifikati taħt l-
Artikolu 57(f) tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 bħala sustanzi bi 
proprjetajiet li jfixklu s-sistema 
endokrinali. Għandhom japplikaw il-
kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni 
tal-proprjetajiet li jfixklu s-sistema 
endokrinali, kif stabbiliti mir-Regolament
(KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru
2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti 
għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-
Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 
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91/414/KEE1.
______

ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1

Or. it

Ġustifikazzjoni

Peress li bħalissa ma jeżistux kriterji għall-approvazzjoni ta’ sustanzi bi proprjetajiet li 
jfixklu s-sistema endokrinali, dawn għandhom jiġu adottati f’konformità mar-Regolament 
(KE) Nru 1107/2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li daħal 
fis-seħħ fl-24 ta’ Novembru 2009.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punti a u b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) dossier jew, fejn xieraq, ittra ta’
aċċess, għas-sustanza attiva li jissodisfa r-
rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II;

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

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jista’ jkun li xi applikanti ma jkunux fil-pussess leġittimu tad-dejta kollha li tappoġġja l-
applikazzjoni: jagħmel sens li jkun hemm il-possibilità li tintuża ittra ta’ aċċess għal din id-
dejta.

Emenda 18

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Aġenzija għandha talloka lil kull 
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applikazzjoni numru ta’ referenza, li
għandu jintuża f’kull korrispondenza 
dwar l-applikazzjoni sakemm is-sustanza 
attiva tiġi inkluża fl-Anness I, u data tas-
sottomissjoni li tkun tikkorrispondi għad-
data li fiha l-applikazzjoni tkun waslet 
għand l-Aġenzija.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Numru ta’ referenza allokat lil kull applikazzjoni jagħmel possibbli l-identifikazzjoni ċara tal-
proċedura amministrattiva rilevanti, u b’hekk jippermetti li din tinstab mingħajr dewmien u li 
jkun hemm aċċess, fejn meħtieġ, għad-dejta u t-tagħrif rilevanti.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – l-ewwel subparagrafu – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien xahrejn wara li tkun irċeviet 
applikazzjoni, l-Aġenzija għandha 
tivvalida l-applikazzjoni jekk din tkun 
konformi mar-rekwiżiti li ġejjin:

3. Fi żmien tliet ġimgħat wara li tkun 
irċeviet applikazzjoni, l-Aġenzija għandha 
tivvalida l-applikazzjoni jekk din tkun 
konformi mar-rekwiżiti li ġejjin:

Or. it

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata aktar konsistenza mal-leġiżlazzjoni eżistenti, l-Aġenzija għandha żżomm 
mal-istess skadenzi li huma stipulati fir-Regolament REACH (Artikolu 20) għall-validazzjoni 
tal-applikazzjonijiet.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha, fi żmien xahrejn
wara li tkun irċeviet it-tagħrif addizzjonali, 
tiddetermina jekk it-tagħrif addizzjonali li 
jkun ġie sottomess huwiex biżżejjed biex l-

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jista’ jingħata aktar ħin biex tiddaħħal id-dejta kollha fir-reġistru Komunitarju, iżda dan 
m’għandux idewwem l-evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet.

Emenda 21

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fi żmien tliet ġimgħat wara li tkun 
irċeviet applikazzjoni, l-Aġenzija għandha 
tirreġistra kull parti tat-tagħrif inkluż fid-
dossier taħt kodiċi ta’ identifikazzjoni 
uniku.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Flimkien mal-inklużjoni tal-prinċipji attivi u ta’ isem id-ditta fl-Anness 1, ir-reġistrazzjoni ta’
kull parti tat-tagħrif hija mezz ieħor adegwat u effikaċi għall-prevenzjoni tal-parassitiżmu. Ir-
reġistrazzjoni ta’ dan it-tagħrif se tipprovdi wkoll għat-trasperenza u l-qsim tad-dejta. 

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Malli tirċievi l-opinjoni tal-Aġenzija, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
dwar l-applikazzjoni biex tinkludi s-
sustanza attiva fl-Anness I. Dik id-
deċiżjoni, imfassla biex temenda l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
tissupplimentah, għandha tiġi adottata 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 

5. Malli tirċievi l-opinjoni tal-Aġenzija, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
dwar l-applikazzjoni biex tinkludi s-
sustanza attiva fl-Anness I. Dik id-
deċiżjoni, imfassla biex temenda l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
tissupplimentah, għandha tiġi adottata 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
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msemmija fl-Artikolu 72(4). msemmija fl-Artikolu 72(4). Malli l-
Kummissjoni tiddeċiedi li tinkludi s-
sustanza attiva fl-Anness I, għandu jiġi 
indikat isem l-applikant(i).

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-prinċipju attiv fl-Anness 1, flimkien ma’ isem id-ditta, hija mezz adegwat u 
effikaċi għall-prevenzjoni tal-parassitiżmu billi tagħmel possibbli l-identifikazzjoni mingħajr 
dewmien tad-ditta li tkun appoġġjat is-sustanza. L-inklużjoni ta’ xi sustanza fl-Anness 1 
dejjem hija r-reżultat ta’ applikazzjoni sottomessa minn applikant. F’konformità mar-
REACH, il-prinċipju li ‘bla dejta ma mmexxux’ għandu japplika anki għal dan ir-regolament.

Emenda 23

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Mad-deċiżjoni li s-sustanza attiva tiġi 
inkluża fl-Anness I, l-Aġenzija għandha 
talloka lis-sustanza inkwistjoni numru ta’ 
reġistrazzjoni speċifiku għas-sustanza u l-
applikant. L-Aġenzija għandha, bla 
dewmien, tinnotifika lill-applikant in-
numru u d-data ta’ reġistrazzjoni. Dan in-
numru ta’ reġistrazzjoni għandu jintuża 
f’kull korrispondenza futura li 
tirrigwarda s-sustanza attiva u għall-
awtorizzazzjoni ta’ prodotti kif imsemmija 
fil-Kapitolu IV ta’ dan ir-Regolament.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-prinċipju attiv fl-Anness 1, flimkien ma’ isem id-ditta, hija mezz adegwat u 
effikaċi għall-prevenzjoni tal-parassitiżmu billi tagħmel possibbli l-identifikazzjoni mingħajr 
dewmien tad-ditta li tkun appoġġjat is-sustanza. Dawk id-ditti biss li jkunu talbu inklużjoni ta’ 
sustanza attiva fl-Anness 1 huma awtorizzati biex joħorġu ittri ta’ aċċess għad-dossier tas-
sustanza li tkun. F’konformità mar-REACH, il-prinċipju li ‘bla dejta ma mmexxux’ għandu 
japplika anki għal dan ir-regolament.
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sustanza attiva li tissodisfa tal-anqas 
waħda mill-kriterji li ġejjin għandha 
titqies għas-sostituzzjoni skont il-proċedura 
msemmija fil-paragrafu 2:

1. Is-sustanzi attivi għandhom jitqiesu
kandidati għas-sostituzzjoni skont il-
proċedura msemmija fil-paragrafu 2 jekk:

a) il-konsum aċċettabbli ta’ kuljum, id-
doża akuta ta’ referenza jew il-livell 
aċċettabbli ta’ esponiment tal-operatur 
tagħha huma aktar baxxi b’mod 
sinifikanti minn dawk tal-maġġoranza 
tas-sustanzi attivi inklużi fl-Anness I 
għall-istess tip ta’ prodotti;

a) ikunu persistenti, bijokumulattivi u 
tossiċi skont id-definizzjoni tal-Anness 
XIII tar-Regolament (KE) Nru
1907/2006;

b) tissodisfa tnejn mill-kriterji biex titqies 
bħala sustanza persistenti, 
bijokumulattiva u tossika kif stabbilit fl-
Anness XIII tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006;

b) ikunu persistenti ħafna u 
bijokumulattivi ħafna skont il-kriterji tal-
Anness XIII tar-Regolament (KE) Nru 
1907/2006;

c) hemm raġunijiet għal tħassib marbuta 
man-natura tal-effetti kritiċi, b’mod 
partikolari l-effetti newrotossiċi jew 
immunotossiċi fl-iżvilupp, li, flimkien 
max-xejriet tal-użu, jirriżultaw f’użu li 
xorta għadu jista’ jikkawża tħassib, anke 
b’miżuri ta’ ġestjoni tar-riskji restrittivi 
ħafna;

c) ikunu jissodisfaw il-kriterji biex jiġu 
kklassifikati, skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1271/2008, bħala karċinoġeniċi tal-
kategorija 1A jew 1B, bħala mutaġeniċi 
tal-kategorija 1A jew 1B jew bħala tossiċi
għar-riproduzzjoni tal-kategorija 1A jew 
1B;

d) fiha proporzjon sinifikanti ta’ iżomeri li 
mhumiex attivi;

d) ikunu sustanzi attivi bħal dawk bi 
proprjetajiet li jfixklu s-sistema 
endokrinali jew proprjetajiet persistenti, 
bijokumulattivi u tossiċi jew/u 
proprjetajiet bijokumulattivi ħafna li ma 
jissodisfawx il-kriterji msemmija fil-punti 
(a) u (b) – li fir-rigward tagħhom hemm 
evidenza xjentifika ta’ effetti 
probabilment serji fuq is-saħħa pubblika 
jew l-ambjent li jkunu ta’ tħassib ta’ livell 
ekwivalenti ma’ dak applikabbli għas-
sustanzi msemmija fil-punti (a) u (b).
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e) hija kklassifikata jew tissodisfa l-
kriterji biex tiġi kklassifikata, skont ir-
Regolament (KE) Nru 1272/2008, bħala 
karċinoġen fil-kategorija 1A jew 1B, 
mutaġen fil-kategorija 1A jew 1B jew 
tossika għar-riproduzzjoni fil-
kategorija 1A jew 1B; 
f) titqies li għandha proprjetajiet li jfixklu 
s-sistema endokrinali li jistgħu jikkawżaw 
effetti negattivi fuq il-bnedmin abbażi tal-
valutazzjoni Komunitarja jew ta’ linji 
gwida għall-ittestjar li dwarhom kien 
hemm qbil internazzjonali jew dejta oħra 
disponibbli.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji għall-identifikazzjoni tas-sustanzi attivi li huma kandidati għas-sostituzzjoni 
għandhom ikunu konformi ma’ dawk stipulati fir-Regolament REACH (Artikolu 57), għal 
raġunijiet ta’ armonizzazzjoni bejn iż-żewġ regolamenti. Peress li l-Aġenzija (ECHA) se tkun 
inkarigata biex teżamina jekk sustanza attiva hijiex tissodisfa l-kriterji, l-armonizzazzjoni bejn 
iż-żewġ regolamenti hija rakkomandabbli. 

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fi tmiem il-perjodu msemmi fil-
paragrafu 3 jew malli tirċievi l-opinjoni tal-
Aġenzija, il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni dwar l-inklużjoni tas-sustanza 
attiva fl-Anness I. 
Dik id-deċiżjoni, imfassla biex temenda l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi tissupplimentah, għandha 
tiġi adottata skont il-proċedura regolatorja 
bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 72(4).

5. Fi tmiem il-perjodu msemmi fil-
paragrafu 3 jew malli tirċievi l-opinjoni tal-
Aġenzija, il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni dwar l-inklużjoni tas-sustanza 
attiva fl-Anness I. 
Dik id-deċiżjoni, imfassla biex temenda l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi tissupplimentah, għandha 
tiġi adottata skont il-proċedura regolatorja 
bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 72(4). 
Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li ġġedded 
l-inklużjoni tas-sustanza attiva fl-Anness
I, għandu jissemma isem l-applikant. 

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tintlaħaq aktar trasparenza u għall-benefiċċju tal-qsim tad-dejta, għandu 
jissemma isem l-applikanti biex ikunu jistgħu jinstabu mingħajr dewmien, inklużi l-każijiet ta’
tiġdid tal-inklużjoni ta’ sustanza attiva fl-Anness 1. 

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafi 2 u 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
għandha tiġi sottomessa lill-Aġenzija.

Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
Komunitarja għandha tiġi sottomessa lill-
Aġenzija.

Meta tiġi sottomessa applikazzjoni għal 
awtorizzazzjoni nazzjonali fi Stat 
Membru, l-applikant għandu jidentifika, 
bi qbil mal-Istat Membru kkonċernat, fl-
applikazzjoni stess l-awtorità kompetenti li 
tevalwa, kif stipulat fl-Artikolu 22.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-ECHA għandha twettaq il-validazzjoni inizjali tal-applikazzjonijiet kollha li jitressqu 
madwar il-Komunità sabiex l-awtoritajiet kompetenti li jevalwaw ikunu jistgħu jikkonċentraw 
fuq l-evalwazzjoni effettiva tal-applikazzjonijiet. Il-possibilità tal-għażla tal-awtorità 
kompetenti li tevalwa hija vantaġġ għall-intrapriżi, b’mod partikulari dawk żgħar u ta’ daqs 
medju, peress li jistgħu jaħdmu mal-awtoritajiet nazzjonali tagħhom. 

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Applikant li qed jitlob l-awtorizzazzjoni ta’
grupp ta’ prodotti bħala parti minn 
formulazzjoni ta’ qafas jista’ jissottometti
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applikazzjoni unika għall-awtorizzazzjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament għandu jiċċara li, fil-każijiet fejn l-applikant ikun jixtieq jikseb awtorizzazzjoni 
għal formulazzjoni ta’ qafas, huwa għandu jissottometti applikazzjoni unika għall-
awtorizzazzjoni biex ikunu koperti l-prodotti kollha inklużi fil-formulazzjoni.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien ...*, il-Kumissjoni għandha 
tadotta proposta għal direttiva dwar l-użu 
sostenibbli tal-prodotti bijoċidali. 
___________
* sentejn mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tipproponi dispożizzjonijiet ġodda dwar l-użu sikur u sostenibbli tal-
prodotti bijoċidali, bħalma għamlet fil-każ tal-pestiċidi, sabiex ikunu kkunsidrati t-teknoloġiji 
eżistenti jew dawk li qed jiġu żviluppati bl-għan li jitnaqqsu r-riskji relatati mal-użu ta’
prodotti bħal dawn. 

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) is-sustanzi attivi inklużi f’dan ir-rigward 
jiġu elenkati fl-Anness I, jiġi allokat 
lilhom numru ta’ reġistrazzjoni skont l-
Artikolu 8(5a), u jkun hemm konformità 
ma’ kwalunkwe kundizzjoni inkluża f’dak 
l-Anness flimkien ma’ dawk is-sustanzi 
attivi;

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Għall-benefiċċju tal-konsistenza mal-proċedura ta evalwazzjoni deskritta fl-Artikolu 8(5a).

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

S L-evalwazzjoni tal-konformità tal-prodotti 
bijoċidali mal-kriterji ppreżentati fil-punt 
(b) tal-paragrafu 1 għandha tkun imsejsa 
kemm jista’ jkun fuq tagħrif eżistenti 
dwar is-sustanzi ta’ tħassib li jkun hemm
fil-prodott bijoċidali li jkun, bil-għan li 
jkun limitat kemm jista’ jkun l-għadd ta’ 
testijiet fuq l-annimali, f’konformità mal-
proċeduri stipulati fid-Direttiva 
1999/45/KE jew fir-Regolament (KE) Nru
1272/2008 għall-identifikazzjoni tal-
perikli kkawżati mill-prodotti bijoċidali u 
l-valutazzjoni tar-riskju relatat.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa l-prevenzjoni ta’ testijiet mhux neċessarji fuq l-annimali bis-saħħa ta’ 
definizzjoni aktar ċara tal-proċeduri għall-paragun ta’ tagħrif eżistenti fil-waqt li għandu
jkun hemm ukoll konformità mar-rekwiżit tar-REACH fir-rigward tal-għetiebi għar-Rapporti 
tas-Sigurezza tas-Sustanzi Kimiċi.

Emenda 31

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-evalwazzjoni tal-konformità tal-prodott 
bijoċidali li jkun mal-kriterji ppreżentati 
fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 1 
m’għandhiex tikkunsidra sustanza li jkun 
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hemm fil-prodott bijoċidali jekk tkun 
preżenti fi preparazzjoni f’konċentrazzjoni 
aktar baxxa minn dawk li ġejjin:
a) il-konċentrazzjonijiet applikabbli 
stipulati fl-Artikolu 3(3) tad-Direttiva
1999/45/KE;
b) il-valuri ta’ limitu tal-konċentrazzjoni
mogħtija fl-Anness I tad-Direttiva
67/548/KEE;
c) il-valuri ta’ limitu tal-konċentrazzjoni 
mogħtija fil-Parti B tal-Anness II tad-
Direttiva 1999/45/CE;
d) il-valuri ta’ limitu tal-konċentrazzjoni 
mogħtija fil-Parti B tal-Anness III tad-
Direttiva 1999/45/KE;
e) il-valuri ta’ limitu tal-konċentrazzjoni 
mogħtija f’entrata maqbula tal-inventarju 
tal-klassifikazzjoni u l-ittikkettar stabbilit
fit-Titolu V tar-Regolament (KE) Nru
1272/2008;
f) 0.1% piż b’piż (w/w) jekk is-sustanza 
tissodisfa l-kriterji tal-Anness XIII tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa l-prevenzjoni ta’ testijiet mhux neċessarji fuq l-annimali bis-saħħa ta’
definizzjoni aktar ċara tal-proċeduri għall-paragun ta’ tagħrif eżistenti fil-waqt li għandu 
jkun hemm ukoll konformità mar-rekwiżit tar-REACH fir-rigward tal-għetiebi għar-Rapporti 
tas-Sigurezza tas-Sustanzi Kimiċi.

Emenda 32

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-Kummissjoni għandha – fejn 
meħtieġ, b’koperazzjoni mal-Aġenzija –
tipprovdi lill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri kull assistenza xjentifika u 
teknika meħtieġa għall-awtorizzazzjoni 
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tal-prodotti, b’mod partikulari fejn jidħlu 
r-rekwiżiti uniformi għad-dejta, il-
proċeduri ta’ evalwazzjoni u t-teħid ta’ 
deċiżjonijiet mill-Istati Membri.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun żgurata implimentazzjoni uniformi tar-Regolament mal-Komunità kollha, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kull assistenza 
xjentifika u teknika meħtieġa għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti.

Emenda 33

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 għal 
awtorizzazzjoni nazzjonali jiġu sottomessi 
b’lingwa uffiċjali waħda tal-Istat Membru 
fejn tkun tinsab dik l-awtorità kompetenti.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għall-każijiet tal-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni nazzjonali biss, għandu jkun hemm 
dispożizzjoni tippermetti s-sottomissjoni tagħhom b’lingwa uffiċjali waħda biss tal-Istat 
Membru fejn tinsab l-awtorità li tevalwa. 

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni tista’ – fejn meħtieġ,
b’koperazzjoni mal-Aġenzija – tipprovdi 
gwida teknika u legali mhux vinkolanti, 
disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-
Unjoni Ewropea u intiża biex tiffaċilita s-
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sottomissjoni ta’ applikazzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni skont l-Artikoli 18, 19 u
20, u b’mod partikulari ta’
applikazzjonijiet ġejjin minn SMEs.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-għajnuniet u l-linji gwida mill-Kummissjoni jistgħu jkunu ta’ importanza partikulari għall-
SMEs peress li jista’ jkun li m’għandhomx ir-riżorsi jew l-esperjenza meħtieġa biex jadattaw 
ruħhom għar-Regolament. Ikun xieraq li l-Kummissjoni tiżgura wkoll li s-servizz ikun 
lingwistikament aċċessibbli għall-SMEs. 

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

e) e) il-kompożizzjoni kwalitattiva u 
kwantitattiva f’termini ta’ sustanzi attivi u 
li mhumiex attivi, bil-kunsiderazzjoni tal-
valuri ta’ limitu tal-konċentrazzjoni 
stipulati fl-Artikolu 16 sa fejn l-għarfien 
dwarhom huwa essenzjali għall-użu kif 
xieraq tal-prodott bijoċidali;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex tintlaħaq konsistenza mal-Artikolu 16(2a).

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

g) g) il-manifatturi tas-sustanzi attivi 
(ismijiet u indirizzi inkluż il-lok tas-siti tal-
manifattura) u n-numru ta’ reġistrazzjoni 
tas-sustanza attiva f’konformità mal-
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Artikolu 8(5a);

Or. it

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi evitat it-tixrid ta’ tagħrif kunfidenzjali, jekk il-manifattur tas-sustanza attiva jiġi 
awtorizzat permezz tar-reġistrazzjoni tal-Anness I, il-lok tas-sit tal-manifattura għandu jibqa’
kunfidenzjali u m’għandux ikun inkluż fit-tagħrif marbut mal-awtorizzazzjoni tal-prodott 
bijoċidali. Madankollu, in-numru ta’ reġistrazzjoni għandu jiġi ppubblikat f’konfirmità mal-
Artikolu 8(5a).

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) it-tibdil permess fil-kompożizzjoni ta’
dan il-prodott bijoċidali ta’ referenza 
espress bħala perċentwali tas-sustanzi li 
mhumiex attivi li jkun hemm fil-prodotti 
bijoċidali li jitqies li jappartienu f’dik il-
formulazzjoni ta’ qafas;

b) it-tibdil permess fil-kompożizzjoni ta’
dan il-prodott bijoċidali ta’ referenza 
espress bħala tnaqqis perċentwali fir-
rigward tas-sustanzi attivi jew varjazzjoni 
tal-perċentwali tas-sustanzi li mhumiex 
attivi li jkun hemm fil-prodotti bijoċidali li 
jitqies li jappartienu f’dik il-formulazzjoni 
ta’ qafas;  

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 3b għandu jikkonforma bis-sħiħ mal-Artikolu 16(6). Is-sustanza tal-
awtorizzazzjoni għandha wkoll tinkludi provvedimenti għal din il-possibilità. 

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fil-każijiet ta’ formulazzjoni ta’ qafas, 
għandu jiġi allokat numru ta’
awtorizzazzjoni uniku lill-prodotti 
bijoċidali kollha li jappartienu f’dik il-
formulazzjoni ta’ qafas. 
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Or. it

Ġustifikazzjoni

Jinħtieġ paragrafu ġdid biex jiġi stipulat li fil-każijiet ta’ formulazzjoni ta’ qafas, għandu jiġi 
allokat numru ta’ awtorizzazzjoni uniku lill-prodotti bijoċidali kollha li jappartienu f’dik il-
formulazzjoni ta’ qafas. Dan ma jidhirx ċar fit-test eżistenti tal-proposta. 

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti li tirċievi jew, 
f’każ ta’ evalwazzjoni ta’ applikazzjoni 
għal awtorizzazzjoni Komunitarja, l-
awtorità kompetenti li tevalwa għandha 
twettaq valutazzjoni tal-impatt bħala parti 
mill-evalwazzjoni ta’ applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni jew it-tiġdid ta’
awtorizzazzjoni ta’ prodott bijoċidali li 
jkun fih sustanza attiva li tkun kandidata 
għas-sostituzzjoni skont l-Artikolu 9(1).

1. L-awtorità kompetenti li tirċievi jew, 
f’każ ta’ evalwazzjoni ta’ applikazzjoni 
għal awtorizzazzjoni Komunitarja, l-
awtorità kompetenti li tevalwa għandha 
twettaq valutazzjoni tal-impatt bħala parti 
mill-evalwazzjoni ta’ applikazzjoni għat-
tiġdid ta’ awtorizzazzjoni ta’ prodott 
bijoċidali li jkun fih sustanza attiva li tkun 
kandidata għas-sostituzzjoni skont l-
Artikolu 9(1).

Or. it

Ġustifikazzjoni

Qabelxejn u fuq kollox, il-valutazzjoni komparattiva għandha tikkunsidra jekk inkisbitx 
esperjenza suffiċjenti fir-rigward tal-użu tal-prodott li jkun. Din għandha tkun ir-regola u 
mhux l-eċċezzjoni. Għaldaqstant, l-użu ta’ valutazzjoni komparattiva għandu jkun limitat 
għat-tiġdid tal-awtorizzazzjonijiet ta’ dawk il-prodotti bijoċidali li jinkludu prinċipji attivi 
identifikati bħala kandidati għas-sostituzzjoni skont l-Artikolu 9.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-valutazzjoni komparattiva għandha 
titwettaq għall-prodotti bijoċidali kollha 
intiżi għall-istess skop malli jkunu ntużaw 
ilhom mill-inqas ħames snin.
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Or. it

Ġustifikazzjoni

Qabelxejn u fuq kollox, il-valutazzjoni komparattiva għandha tikkunsidra jekk inkisbitx 
esperjenza suffiċjenti fir-rigward tal-użu tal-prodott li jkun. Il-ħames snin huma perjodu 
adegwat għal dan l-iskop.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-ewwel paragrafu, 
m’għandhiex tkun meħtieġa valutazzjoni 
komparattiva għall-prodotti bijoċidali li l-
użu tagħhom wera li hu sigur.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex tevalwa jekk prodott ikunx jista’ jitneħħa mis-suq wara li jkun soġġett għal valutazzjoni 
komparattiva, dejjem għandha tingħata kunsiderazzjoni fil-valutazzjoni li tiżen ir-riskji u l-
benefiċċji (ara paragrafu 3) għall-effettività tal-prodott u jkun hemm biżżejed prodotti 
eżistenti disponibbli kemm fin-numru kif ukoll fil-varjetà biex tikkura l-kontaminazzjoni u l-
infestazzjoni konċernata. Il-paragun għandu jiffoka fuq il-prodotti bijoċidali li għalihom 
hemm riskju identifikat u meta jkunu meħtieġa alternattivi.   

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-riżultati tal-valutazzjoni komparattiva 
għandha tintbagħat, minnufih, lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-
oħra u lill-Aġenzija u, f’każ ta’
evalwazzjoni ta’ applikazzjoni għal 
awtorizzazzjoni Komunitarja, lill-
Kummissjoni wkoll.

2. Ir-riżultati tal-valutazzjoni komparattiva 
għandha tintbagħat, minnufih, lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-
oħra u lill-Aġenzija u, f’każ ta’
evalwazzjoni ta’ applikazzjoni għal tiġdid 
ta’ awtorizzazzjoni Komunitarja, lill-
Kummissjoni wkoll.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Evalwazzjonijiet komparattivi għandhom japplikaw biss għal applikazzjonijiet għal tiġdid ta’
awtorizzazzjoni. Din għandha tkun ir-regola u mhux l-eċċezzjoni.

Emenda 43

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 
tiġdid ta’ 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:

Or. it

Ġustifikazzjoni

Evalwazzjonijiet komparattivi għandhom japplikaw biss għal applikazzjonijiet għal tiġdid ta’
awtorizzazzjoni. Din għandha tkun ir-regola u mhux l-eċċezzjoni. 

Emenda 44

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 
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;

a) għall-użi li ġew speċifikati fl-
applikazzjoni diġà jeżisti prodott bijoċidali 
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 u li juru li jkunu kemm 
effettivi kif ukoll ma jkunu jinvolvu ebda 
żieda sinifikattiva fir-riskji għal 
kwalunkwe parametru ieħor;
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Or. it

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-evalwazzjoni komparattiva għandha tiffoka fuq dawk il-prodotti bijoċidali li 
għandhom riskju identifikat u li jeħtiġilhom alternattivi, kwalunkwe prodott li 
jissostitwixxihom għandu jkun effiċjenti indaqs u għandu jkollu l-istess livell ta’ riskju. 

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi żmien xahar wara li tirċievi l-
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
nazzjonali msemmija fl-Artikolu 15, l-
awtorità kompetenti li tirċievi għandha 
tivvalida l-applikazzjoni jekk din tkun 
konformi mar-rekwiżiti li ġejjin:

a) it-tagħrif imsemmi fl-Artikolu 18 ġie 
sottomess;

b) l-applikazzjoni hija akkumpanjata bl-
imposti pagabbli taħt l-Artikolu 70.

Il-validazzjoni m’għandhiex tinkludi 
valutazzjoni tal-kwalità jew tal-
adegwatezza ta’ kwalunkwe dejta jew 
ġustifikazzjoni għall-adattament tar-
rekwiżiti tad-dejta sottomessa.

1. Il-persuna responsabbli għat-tqegħid 
ta’ prodott bijoċidali fis-suq, jew ir-
rappreżentant tiegħu, għandu jissottometti 
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
nazzjonali jew Komunitarja lill-Aġenzija 
u jinforma lill-Aġenzija dwar l-isem tal-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru li 
jagħżel hu li se tkun responsabbli għall-
evalwazzjoni tal-applikazzjoni (minn issa 
‘l quddiem imsemmi bħala ‘l-awtorità 
kompetenti li tevalwa’). 

L-Aġenzija għandha, fi żmien tliet xhur 
minn meta tkun irċeviet l-applikazzjoni, 
tinnotifika lill-awtorità kompetenti li 
tevalwa li l-applikazzjoni hija disponibbli 
fid-dejtabejż tal-Aġenzija.

Or. it

Ġustifikazzjoni
L-ECHA għandha tagħmel il-validazzjoni inizjali tal-applikazzjonijiet kollha fost il-Komunità, 
sabiex l-awtoritajiet kompetenti li jevalwaw ikunu jistgħu jiffukaw fuq il-valutazzjoni vera tal-
applikazzjonijiet. Attwalment, meta l-awtoritajiet kompetenti li jevalwaw iqisu kemm l-aspetti 
amministrattivi u xjentifiċi tal-applikazzjonijiet, kien qed ikun hemm inkonsistenzi fl-approċċ 
tagħhom. L-Aġenzija għandha tosserva li l-istess perjodi ta’ żmien għall-validazzjoni tal-
applikazzjoni bħal dawk introdotti skont ir-REACH (Artikolu 20).



PE439.175v01-00 32/63 PA\805529MT.doc

MT

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk l-awtorità kompetenti li tirċievi 
tqis li l-applikazzjoni mhijiex kompluta, 
għandha tgħarraf lill-applikant dwar 
liema tagħrif addizzjonali huwa meħtieġ 
għall-validazzjoni tal-applikazzjoni u 
għandha tiffissa limitu ta’ żmien 
raġonevoli għas-sottomissjoni ta’ dak it-
tagħrif. 

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

L-awtorità kompetenti li tirċievi għandha 
tirrifjuta l-applikazzjoni jekk l-applikant 
jonqos milli jissottometti t-tagħrif mitlub 
fi żmien l-iskadenza u lill-applikant 
għandha tgħarrfu dwar dan.

2. Fi żmien ta’ tliet xhur minn meta tkun 
irċeviet l-applikazzjoni, l-Aġenzija 
għandha tivvaluta l-applikazzjoni 
sakemm:

a) ikun ġie sottomess it-tagħrif riferut fl-
Artikolu 18;

b) tkun flimkien ma’ miżati mħallsa skont 
l-Artikolu 70. Il-validazzjoni m’għandhiex 
tinkludi valutazzjoni tal-kwalità jew tal-
adegwatezza ta’ kwalunkwe dejta jew 
ġustifikazzjoni għall-adattament tar-
rekwiżiti tad-dejta sottomessi.

Or. it

Ġustifikazzjoni
L-ECHA għandha tagħmel il-validazzjoni inizjali tal-applikazzjonijiet kollha fost il-Komunità, 
sabiex l-awtoritajiet kompetenti li jevalwaw ikunu jistgħu jiffukaw fuq il-valutazzjoni vera tal-
applikazzjonijiet. Attwalment, meta l-awtoritajiet kompetenti li jevalwaw iqisu kemm l-aspetti 
amministrattivi u xjentifiċi tal-applikazzjonijiet, kien qed ikun hemm inkonsistenzi fl-approċċ 
tagħhom. L-Aġenzija għandha tosserva li l-istess perjodi ta’ żmien għall-validazzjoni tal-
applikazzjoni bħal dawk introdotti skont ir-REACH (Artikolu 20).

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk l-awtorità kompetenti li tirċievi, 
abbażi tal-validazzjoni li tkun saret skont 

3. Jekk l-Aġenzija tqis li l-applikazzjoni 
mhix lesta, hi għandha tinforma lill-
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il-paragrafu 1, tqis li l-applikazzjoni hija 
kompluta, għandha minnufih tgħarraf 
lill-applikant dwar dan.

applikant dwar liema tagħrif addizzjonali 
huwa meħtieġ għall-valutazzjoni tal-
applikazzjoni u għandha tiffissa limitu ta’
żmien raġonevoli biex tibgħat din l-
informazzjoni.

L-Aġenzija għandha, fi żmien tliet xhur 
minn meta tkun irċeviet it-tagħrif 
addizzjonali, tiddetermina jekk it-tagħrif 
addizzjonali sottomess huwiex suffiċjenti 
biex jivvalida l-applikazzjoni.

L-Aġenzija għandha tirrifjuta l-
applikazzjoni jekk l-applikant ma 
jissottomettix fil-ħin it-tagħrif addizzjonali 
meħtieġ, u għandha tavża lill-applikant u 
lill-awtorità kompetenti li tevalwa dwar 
dan ir-rifjut. F’tali każijiet, parti tal-
miżati mħallsa lill-Aġenzija skont l-
Artikolu 70 għandha tiġi rimborżata.

Or. it

Ġustifikazzjoni
L-ECHA għandha tagħmel il-validazzjoni inizjali tal-applikazzjonijiet kollha fost il-Komunità, 
sabiex l-awtoritajiet kompetenti li jevalwaw ikunu jistgħu jiffukaw fuq il-valutazzjoni vera tal-
applikazzjonijiet. Attwalment, meta l-awtoritajiet kompetenti li jevalwaw iqisu kemm l-aspetti 
amministrattivi u xjentifiċi tal-applikazzjonijiet, kien qed ikun hemm inkonsistenzi fl-approċċ 
tagħhom. L-Aġenzija għandha tosserva li l-istess perjodi ta’ żmien għall-validazzjoni tal-
applikazzjoni bħal dawk introdotti skont ir-REACH (Artikolu 20).

Emenda 48

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Skont l-Artikolu 67, appell jista’
jitressaq kontra d-deċiżjonijiet tal-
Aġenzija taħt it-tielet subparagrafu ta’
paragrafu 3.

Or. it

Ġustifikazzjoni
L-ECHA għandha tagħmel il-validazzjoni inizjali tal-applikazzjonijiet kollha fost il-Komunità, 
sabiex l-awtoritajiet kompetenti li jevalwaw ikunu jistgħu jiffukaw fuq il-valutazzjoni vera tal-
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applikazzjonijiet. Attwalment, meta l-awtoritajiet kompetenti li jevalwaw iqisu kemm l-aspetti 
amministrattivi u xjentifiċi tal-applikazzjonijiet, kien qed ikun hemm inkonsistenzi fl-approċċ 
tagħhom. L-Aġenzija għandha tosserva li l-istess perjodi ta’ żmien għall-validazzjoni tal-
applikazzjoni bħal dawk introdotti skont ir-REACH (Artikolu 20).

Emenda 49

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Jekk l-Aġenzija, abbażi l-validazzjoni 
magħmula skont il-paragrafu 2, tqis li l-
applikazzjoni hi lesta, hi għandha, 
mingħajr dewmien, tinforma lill-applikant 
u lill-awtorità kompetenti li tevalwa ta’
dan.

Or. it

Ġustifikazzjoni
L-ECHA għandha tagħmel il-validazzjoni inizjali tal-applikazzjonijiet kollha fost il-Komunità, 
sabiex l-awtoritajiet kompetenti li jevalwaw ikunu jistgħu jiffukaw fuq il-valutazzjoni vera tal-
applikazzjonijiet. Attwalment, meta l-awtoritajiet kompetenti li jevalwaw iqisu kemm l-aspetti 
amministrattivi u xjentifiċi tal-applikazzjonijiet, kien qed ikun hemm inkonsistenzi fl-approċċ 
tagħhom. L-Aġenzija għandha tosserva li l-istess perjodi ta’ żmien għall-validazzjoni tal-
applikazzjoni bħal dawk introdotti skont ir-REACH (Artikolu 20).

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti li tirċievi 
għandha, fi żmien tnax-il xahar minn meta 
tkun saret il-validazzjoni msemmija fl-
Artikolu 22, tiddeċiedi dwar l-
applikazzjoni skont l-Artikolu 16.

1. L-awtorità kompetenti li tirċievi 
għandha, fi żmien sitt xhur minn meta tkun 
saret il-validazzjoni msemmija fl-
Artikolu 22, tiddeċiedi dwar l-
applikazzjoni skont l-Artikolu 16.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi attivi użati fil-prodotti bijoċidali diġà ġew evalwati bis-sħiħ minn meta ġew inklużi 
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fl-Anness I tar-regolament. M’hemm l-ebda bżonn li tipprovdi għal tali perjodu twil ta’
evalwazzjoni biex jiġi awtorizzat prodott bijoċidali bbażat fuq sustanzi attivi u awtorizzati.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni jew ir-
rappreżentant tiegħu għandu jissottometti 
applikazzjoni għat-tiġdid ta’
awtorizzazzjoni nazzjonali lill-awtorità 
kompetenti li tirċievi tal-anqas 18-il xahar 
qabel id-data ta’ skadenza tal-
awtorizzazzjoni. 

1. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni jew ir-
rappreżentant tiegħu għandu jissottometti 
applikazzjoni għat-tiġdid ta’
awtorizzazzjoni nazzjonali lill-awtorità 
kompetenti li tirċievi tal-anqas 12-il xahar 
qabel id-data ta’ skadenza tal-
awtorizzazzjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

M’hemm bżonn perjodu ta’ 18-il xahar biex tiġġedded awtorizzazzjoni tal-prodott, sakemm 
ma jkunx hemm dejta ġdida għall-evalwazzjoni. Perjodu ta’ 12-il xahar huwa aktar xieraq.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtorità kompetenti li tirċievi 
għandha tawtorizza l-prodott bijoċidali 
konċernat taħt l-istess kundizzjonijiet tal-
awtorità kompetenti ta’ referenza.

5. L-awtorità kompetenti li tirċievi 
għandha tawtorizza l-prodott bijoċidali 
konċernat taħt l-istess kundizzjonijiet tal-
awtorità kompetenti ta’ referenza. Għandu 
jintuża numru uniku ta’ awtorizzazzjoni 
fl-Istati Membri kollha involuti.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu ssimplifikati l-items, għandu jiġi mogħti numru uniku ta’ awtorizzazzjoni fl-Istati 
Membri kollha fir-rigward tal-prodotti li mxew mal-proċedura ta’ rikonoxximent reċiproku.
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Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
dwar jekk ir-raġunijiet stabbiliti mill-
awtorità kompetenti jiġġustifikawx li jiġi 
rrifjutat ir-rikonoxximent, jew ir-
restrizzjoni tal-awtorizzazzjoni nazzjonali 
skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 72(3). 

Il-Kummissjoni għandha, wara l-
konsultazzjoni tal-applikant, tadotta 
deċiżjoni dwar jekk ir-raġunijiet stabbiliti 
mill-awtorità kompetenti jiġġustifikawx li 
jiġi rrifjutat ir-rikonoxximent, jew ir-
restrizzjoni tal-awtorizzazzjoni nazzjonali 
skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 72(3).

Or. it

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-deċiżjoni għandha tittieħed fi 
żmien tliet xhur minn meta tkun saret in-
notifika mill-awtorità kompetenti 
msemmija fis-subparagrafu 1. Jekk il-
Kummissjoni titlob opinjoni mill-Aġenzija 
skont l-Artikolu 30, il-perjodu ta’ tliet 
xhur għandu jiġi sospiż sakemm l-
Aġenzija tissottometti l-opinjoni tagħha.

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-test leġiżlattiv għandu jispeċifika b’mod ċar il-perjodu ta’ żmien meħtieġ għal proċedura li 
tista’ effettivament issolvi kwistjonijiet bejn l-Istati Membri. Tliet xhur huwa perjodu ta’
żmien xieraq sabiex il-Kummissjoni tagħmel proposta għal deċiżjoni li fiha tistabbilixxi r-
raġunijiet għar-rifjut tar-rikonoxximent tal-awtorizzazzjonijiet jew biex tirrikonoxxihom 
b’restrizzjonijiet.
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Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-awtorità kompetenti ta’ referenza u l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-
oħra konċernati għandhom jawtorizzaw il-
prodott bijoċidali abbażi tar-rapport tal-
valutazzjoni approvat u s-sommarju tal-
karatteristiċi tal-prodott bijoċidali fi żmien 
xahar mit-tmiem tal-perjodu msemmi fil-
paragrafu 7.

8. L-awtorità kompetenti ta’ referenza u l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-
oħra konċernati għandhom jawtorizzaw il-
prodott bijoċidali abbażi tar-rapport tal-
valutazzjoni approvat u s-sommarju tal-
karatteristiċi tal-prodott bijoċidali fi żmien 
xahar mit-tmiem tal-perjodu msemmi fil-
paragrafu 7. Se jintuża numru uniku ta’
awtorizzazzjoni fl-Istati Mmebri kollha 
involuti.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu ssimplifikati l-items, għandu jiġi mogħti numru uniku ta’ awtorizzazzjoni fl-Istati 
Membri kollha fir-rigward tal-prodotti li mxew mal-proċedura ta’ rikonoxximent reċiproku

Emenda 56

Proposta għal regolament 
Artikolu 28 – paragrafu 9 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
dwar jekk ir-raġunijiet stabbiliti mill-
awtorità kompetenti jiġġustifikawx li jiġi 
rrifjutat ir-rikonoxximent, jew ir-
restrizzjoni tal-awtorizzazzjoni nazzjonali 
skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 72(3). 

Il-Kummissjoni għandha, wara l-
konsultazzjoni tal-applikant, tadotta 
deċiżjoni dwar jekk ir-raġunijiet stabbiliti 
mill-awtorità kompetenti jiġġustifikawx li 
jiġi rrifjutat ir-rikonoxximent, jew ir-
restrizzjoni tal-awtorizzazzjoni nazzjonali 
skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu72(3). 

Or. it
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Emenda 57

Proposta għal regolament 
Artikolu 28 – paragrafu 9 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-deċiżjoni għandha tittieħed fi 
żmien tliet xhur minn meta tkun saret in-
notifika mill-awtorità kompetenti 
msemmija fis-subparagrafu 1. Jekk il-
Kummissjoni titlob opinjoni mill-Aġenzija 
skont l-Artikolu 30, il-perjodu ta’ tliet 
xhur għandu jiġi sospiż sakemm l-
Aġenzija tissottometti l-opinjoni tagħha.

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-test leġiżlattiv għandu jispeċifika b’mod ċar il-perjodu ta’ żmien meħtieġ għal proċedura li 
tista’ effettivament issolvi kwistjonijiet bejn l-Istati Membri. Tliet xhur huwa perjodu ta’
żmien xieraq sabiex il-Kummissjoni tagħmel proposta għal deċiżjoni li fiha tistabbilixxi r-
raġunijiet għar-rifjut tar-rikonoxximent tal-awtorizzazzjonijiet jew biex tirrikonoxxihom 
b’restrizzjonijiet.

Emenda 58

Proposta għal regolament 
Artikolu 29 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
dwar l-aġġustament propost tal-
kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni 
nazzjonali skont iċ-ċirkostanzi lokali skont 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 72(3). 

Il-Kummissjoni għandha, wara l-
konsultazzjoni tal-applikant, tadotta 
deċiżjoni dwar l-aġġustament propost tal-
kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni 
nazzjonali skont iċ-ċirkostanzi lokali skont 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 72(3). 

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
konċernat għandha minnufih tadotta l-
miżuri kollha xierqa biex tkun konformi 
ma’ dik id-deċiżjoni.

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
konċernat għandha minnufih tadotta l-
miżuri kollha xierqa biex tkun konformi 
ma’ dik id-deċiżjoni. 

Or. it
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Emenda 59

Proposta għal regolament 
Artikolu 29 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien tliet xhur minn meta tkun saret 
in-notifika, il-Kummissjoni għandha 
tissottometti proposta għal deċiżjoni. Jekk 
il-Kummissjoni titlob opinjoni mill-
Aġenzija skont l-Artikolu 30, il-perjodu 
ta’ tliet xhur għandu jiġi sospiż sakemm l-
Aġenzija tissottometti l-opinjoni tagħha.

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-test leġiżlattiv għandu jispeċifika b’mod ċar il-perjodu ta’ żmien meħtieġ għal proċedura li 
tista’ effettivament issolvi kwistjonijiet bejn l-Istati Membri. Tliet xhur huwa perjodu ta’
żmien xieraq sabiex il-Kummissjoni tagħmel proposta għal deċiżjoni li fiha tistabbilixxi r-
raġunijiet għar-rifjut tar-rikonoxximent tal-awtorizzazzjonijiet jew biex tirrikonoxxihom 
b’restrizzjonijiet

Emenda 60

Proposta għal regolament 
Artikolu 35 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

Perjodu ta’ disa’ xhur huwa twil wisq sabiex l-Aġenzija tipprepara u tissottometti opinjoni 
bbażata fuq evalwazzjoni li tkun diġà disponibbli u li diġà tkun twettqet mill-awtorità 
kompetenti li tevalwa: perjodu ta’ xhur huwa aktar xieraq.
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Emenda 61

Proposta għal regolament 
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni jew ir-
rappreżentant tiegħu għandu jissottometti 
applikazzjoni għat-tiġdid ta’
awtorizzazzjoni Komunitarja lill-Aġenzija 
tal-anqas 18-il xahar qabel id-data ta’
skadenza tal-awtorizzazzjoni.

1. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni jew ir-
rappreżentant tiegħu għandu jissottometti 
applikazzjoni għat-tiġdid ta’
awtorizzazzjoni Komunitarja lill-Aġenzija 
tal-anqas 12-il xahar qabel id-data ta’
skadenza tal-awtorizzazzjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

M’hemm bżonn perjodu ta’ 18-il xahar biex tiġġedded awtorizzazzjoni tal-prodott, sakemm 
ma jkunx hemm dejta ġdida għall-evalwazzjoni. Perjodu ta’ 12-il xahar huwa aktar xieraq

Emenda 62

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

Notifika tal-bidliet fis-sors ta’ sustanza attiva użata fi prodott bijoċidali hi meħtieġa 
minħabba li jista’ jkollha impatt fuq is-sigurtà tal-prodott.

Emenda 63

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kriterji u l-proċeduri msemmija fl-
ewwel paragrafu ta’ dan l-Artikolu 
għandhom jiġu bbażati fuq dawn il-
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prinċipji li ġejjin, iżda m’għandhomx 
jkunu limitati għalihom:
a) għandha tiġi applikata proċedura 
sempliċi ta’ notifika għal bidliet 
amministrattivi fl-awtorizzazzjoni;
b) għandu jiġi stabbilit perjodu ta’
evalwazzjoni mnaqqas għal bidliet żgħar 
fl-awtorizzazzjoni;
c) perjodu ta’ żmien proporzjonali għad-
daqs tal-varjazzjonijiet mitlub f’każ ta’
varjazzjonijiet sinifikanti.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li d-dettalji tal-proċeduri jistgħu jiġu speċifikati fil-miżuri ta’ implimentazzjoni, it-test 
tal-leġiżlazzjoni għandu jiddefinixxi b’mod ċar il-prinċipji fundamentali li għandhom jiġu 
applikati għat-tipi differenti ta’ bidla li tista’ ssir fl-awtorizzazzjonijiet għall-prodotti 
eżistenti.

Emenda 64

Proposta għal regolament 
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Awtorità kompetenti ta’ Stat Membru 
(minn hawn ‘il quddiem imsemmi ‘l-Istat 
Membru tal-introduzzjoni’) tista’ tagħti 
permess għall-kummerċ parallel għal 
prodott bijoċidali li jkun awtorizzat fi Stat 
Membru ieħor (minn hawn ‘il quddiem 
imsemmi ‘l-Istat Membri tal-oriġini’) biex 
jitqiegħed fis-suq u jintuża fl-Istat Membru 
tal-introduzzjoni jekk tiddetermina li l-
prodott bijoċidali huwa sostanzjalment
identiku fil-kompożizzjoni għal prodott 
bijoċidali li diġà huwa awtorizzat f’dak l-
Istat Membru (minn hawn ‘il quddiem 
imsemmi ‘il-prodott ta’ referenza’). 

1. Awtorità kompetenti ta’ Stat Membru 
(minn hawn ‘il quddiem imsemmi ‘l-Istat 
Membru tal-introduzzjoni’) tista’ tagħti 
permess għall-kummerċ parallel għal 
prodott bijoċidali li jkun awtorizzat fi Stat 
Membru ieħor (minn hawn ‘il quddiem 
imsemmi ‘l-Istat Membri tal-oriġini’) biex 
jitqiegħed fis-suq u jintuża fl-Istat Membru 
tal-introduzzjoni jekk tiddetermina li l-
prodott bijoċidali huwa identiku fil-
kompożizzjoni għal prodott bijoċidali li 
diġà huwa awtorizzat f’dak l-Istat Membru 
(minn hawn ‘il quddiem imsemmi ‘il-
prodott ta’ referenza’).
(Din l-emenda tapplika għall-Artikolu 44 
kollu kemm hu. Jekk tiġi adottata se jkun 
hemm bżonn li jsiru bidliet korrispondenti 
fih kollu)

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Permessi għal kummerċ paralleli għandhom ikunu restritti għal prodotti identiċi bbażati fuq 
l-istess sors ta’ sustanzi attivi u ta’ koformulanti biex jinkiseb bilanċ raġonevoli bejn il-
kummerċ liberu tal-prodotti u ambjent sigur tas-suq.

Emenda 65

Proposta għal regolament 
Artikolu 44 – paragrafu 3

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 identiku għall-prodott ta’ referenza 
jekk: 

a) is-sors tas-sustanzi attivi li jkun fih 
ikun l-istess f’termini tal-manifattur u l-
post tal-impjant tal-produzzjoni; 

a) ġie prodott mill-istess manifattur jew 
minn manifattur assoċjat miegħu jew taħt 
liċenzja, abbażi l-istess proċess ta’
manifattura;

b) ikun jew l-istess jew simili f’dak li 
għandu x’jaqsam mas-sustanzi li 
mhumiex attivi preżenti u t-tip ta’
formulazzjoni; 

b) ikun l-istess fir-rigward tal-
ispeċifikazzjonijiet u l-kontenut tas-
sustanzi attivi u tat-tip ta’ formulazzjoni;

c) ikun jew l-istess jew ekwivalenti 
f’termini ta’ impatt negattiv potenzjali fuq 
is-sikurezza tal-prodott f’dak li għandu 
x’jaqsam ma’ saħħa tal-bniedem jew tal-
annimali jew l-ambjent.

c) ikun l-istess jew ekwivalenti fil-
koformulanti preżenti u d-daqs tal-
imballaġġ, materjal jew għamla, f’termini 
tal-impatt negattiv potenzjali fuq is-
sikurezza tal-prodott f’dak li għandu 
x’jaqsam ma’ saħħa tal-bniedem jew tal-
annimali jew l-ambjent. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ konsistenza, il-kundizzjonijiet li jirrigwardaw prodott sostanzjalment 
identiku għandhom jiġu sostitwiti b’dawk għal prodott identiku.
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Emenda 66

Proposta għal regolament 
Artikolu 44 – paragrafu 4 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) in-numru ta’ reġistrazzjoni tas-
sustanzi attivi li jinsabu fil-prodott u, fejn 
ikun xieraq, l-ittra tal-aċċess tal-applikant 
skont l-Artikolu 50;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ konsistenza mal-Artikolu 8(5a) u biex jiġi żgurat li l-applikant għandu d-
dokument meħtieġ għall-aċċess tad-dejta.

Emenda 67

Proposta għal regolament 
Artikolu 44 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) l-isem u l-indirizz tad-detentur tal-
awtorizzazzjoni fl-Istat Membru tal-oriġini;

c) l-isem u l-indirizz tad-detentur tal-
awtorizzazzjoni fl-Istat Membru tal-oriġini
u, fejn ikun xierqa, l-ittra tal-aċċess skont 
l-Artikolu 50;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat li l-applikant għandu d-dokument meħtieġ għall-aċċess tad-dejta

Emenda 68

Proposta għal regolament 
Artikolu 46 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B’deroga mill-Artikolu 15, esperiment 
jew test għall-iskopijiet ta’ riċerka jew 
żvilupp li jinvolvu t-tqegħid fis-suq ta’
prodott bijoċidali mhux awtorizzat jew ta’

1. B’deroga mill-Artikolu 15, esperiment 
jew test għall-iskopijiet ta’ riċerka jew 
żvilupp li jinvolvu t-tqegħid fis-suq ta’
prodott bijoċidali mhux awtorizzat jew ta’



PE439.175v01-00 44/63 PA\805529MT.doc

MT

sustanza attiva maħsuba esklussivament 
għall-użu fi prodott bijoċidali jistgħu 
jitwettqu biss f’każ ta’ riċerka u żvilupp 
xjentifiċi jew f’każ ta’ riċerka u żvilupp 
orjentati lejn il-prodott u l-proċess, u taħt 
il-kundizzjonijiet stipulati fit-tieni u t-
tielet subparagrafi.

sustanza attiva maħsuba esklussivament 
għall-użu fi prodott bijoċidali jistgħu 
jitwettqu biss f’każ ta’ riċerka u żvilupp 
xjentifiċi jew f’każ ta’ riċerka u żvilupp 
orjentati lejn il-prodott u l-proċess.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka u l-iżvilupp huma essenzjali għas-suq tal-prodotti bijoċidali, minħabba l-eżistenza 
tal-mekkaniżmi ta’ sostituzzjoni u esklużjoni li jista’ jkollhom marbutin mal-preżenza ta’
prodotti importanti għas-saħħa u l-ambjent. Ir-riċerka għalhekk għandha tkun konformi mad-
dispożizzjonijiet tar-Regolament tar-REACH.

Emenda 69

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-
dispożizzjoni tal-awtoritajiet kompetenti.

F’każ ta’ riċerka u żvilupp xjentifiċi,
f’każijiet li jinvolvu kwantitajiet aktar min 
tunnellata għal kull sena, il-persuna li 
għandha l-ħsieb twettaq l-esperiment jew 
it-test 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, 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 
tal-Aġenzija.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka u l-iżvilupp huma essenzjali għas-suq tal-prodotti bijoċidali, minħabba l-eżistenza
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tal-mekkaniżmi ta’ sostituzzjoni u esklużjoni li jista’ jkollhom marbutin mal-preżenza ta’
prodotti importanti għas-saħħa u l-ambjent. Ir-riċerka għalhekk għandha tkun konformi mad-
dispożizzjonijiet tar-Regolament tar-REACH.

Emenda 70

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.

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka u l-iżvilupp huma essenzjali għas-suq tal-prodotti bijoċidali, minħabba l-eżistenza 
tal-mekkaniżmi ta’ sostituzzjoni u esklużjoni li jista’ jkollhom marbutin mal-preżenza ta’
prodotti importanti għas-saħħa u l-ambjent. Ir-riċerka għalhekk għandha tkun konformi mad-
dispożizzjonijiet tar-Regolament tar-REACH.
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Emenda 71

Proposta għal regolament 
Artikolu 46 – paragrafu 3

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. Il-manifattur ta’ prodott bijoċidali 
għandu jiżgura li l-prodott tiegħu huwa 
ttrattat b’tali mod li ma jikkawżax dannu 
lis-saħħa u lill-ambjent.

Jekk l-esperimenti jew it-testijiet proposti 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 jista’
jkollhom effetti perikolużi fuq is-saħħa
tal-bniedem jew tal-annimali jew 
kwalunkwe effett negattiv inaċċettabbli 
fuq l-ambjent, l-Istat Membru konċernat 
jista’ jew jipprojbihom jew jippermettihom 
soġġetti għall-kundizzjonijiet li huwa jqis 
li huma meħtieġa sabiex jevita dawk il-
konsegwenzi. L-awtorità kompetenti 
għandha minnufih tgħarraf lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti 
l-oħra dwar it-tali miżuri.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka u l-iżvilupp huma essenzjali għas-suq tal-prodotti bijoċidali, minħabba l-eżistenza 
tal-mekkaniżmi ta’ sostituzzjoni u esklużjoni li jista’ jkollhom marbutin mal-preżenza ta’
prodotti importanti għas-saħħa u l-ambjent. Ir-riċerka għalhekk għandha tkun konformi mad-
dispożizzjonijiet tar-Regolament tar-REACH.

Emenda 72

Proposta għal regolament 
Artikolu 46 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
biex tispeċifika t-total tal-kwantitajiet 
massimi applikabbli tas-sustanzi attivi jew 

imħassar
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il-prodotti bijoċidali li jistgħu jiġu 
rilaxxati waqt l-esperimenti u d-dejta 
minima li għandha tiġi sottomessa skont 
il-paragrafu 2. 
Dawk il-miżuri mfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplementawh 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 72(4).

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka u l-iżvilupp huma essenzjali għas-suq tal-prodotti bijoċidali, minħabba l-eżistenza 
tal-mekkaniżmi ta’ sostituzzjoni u esklużjoni li jista’ jkollhom marbutin mal-preżenza ta’
prodotti importanti għas-saħħa u l-ambjent. Ir-riċerka għalhekk għandha tkun konformi mad-
dispożizzjonijiet tar-Regolament tar-REACH.

Emenda 73

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 li ntużaw 
biex jittrattaw l-oġġett jew il-materjali jew 
li ġew inkorporati fl-oġġetti jew fil-
materjali, jekk ikunu jistgħu jiġu rilaxxati 
taħt kundizzjonijiet tal-użu normali jew 
prevedibbli, u filwaqt li kemm jista’ jkun 
jużaw in-nomenklatura komuni (e.g. 
INCI);

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-prodott bijoċidali użat għall-oġġett jew għall-materjal diġà ġie valutat għas-sigurtà tal-
bnedmin u l-ambjent – valutazzjoni li twettqet fir-rigward kemm tal-prodott bijoċidali kif 
ukoll tas-sustanza attiva. F’bosta applikazzjonijiet, l-użu intiż tal-prodott bijoċidali huwa li 
jipproteġi u jtejjeb il-proprjetajiet tal-oġġetti ttrattati u mhux li jirrilaxxa sustanza attiva.
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Emenda 74

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. it

Ġustifikazzjoni

In-numru tal-awtorizzazzjoni tal-prodott ma jikkostitwixxix tagħrif dwar is-sikurezza fl-użu 
lill-konsumatur, partikolarment fil-każijiet fejn is-sustanza attiva jew il-prodott bijoċidali 
mhux intiż għar-rilaxx mill-oġġett jew il-materjal trattat. Il-konsumaturi m’għandhomx jiġu 
mqarrqa permezz tal-forniment ta’ informazzjoni li f’dan il-każ tkun superfluwa. In-numru 
tal-awtorizzazzjoni, li huwa utli għall-awtoritajiet responsabbli għall-immonitorjar, għandu 
jiġi indikat fil-fuljett tad-dejta tas-sikurezza li jakkumpanja l-prodotti, kif stipulat fl-Artikolu 
59a. 

Emenda 75

Proposta għal regolament 
Artikolu 47 – paragrafu 2 – subparagrafi 2 u 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tikkettar għandu jkun jidher b’mod ċar, 
jinqara faċilment u jservi għal żmien 
xieraq.

It-tikkettar jista’ jkun stampat fuq l-oġġett 
jew il-materjal trattat, fuq l-imballaġġ, fuq 
l-istruzzjonijiet għall-użu jew fuq il-
garanzija tal-materjal jew il-prodott 
ittrattat, sakemm ikun jidher b’mod ċar, 
jinqara faċilment u jservi għal żmien 
xieraq. 

Fejn dan ikun xieraq minħabba d-daqs 
jew il-funzjoni tal-oġġett jew il-materjal 
ittrattat, it-tikkettar għandu jkun stampat 
fuq l-imballaġġ, fuq l-istruzzjonijiet għall-
użu jew fuq il-garanzija tal-oġġett jew il-
materjal ittrattat.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li jiġi stampat it-tikkettjar fuq kwalunkwe parti tal-prodott, sakemm 
jidher, jinqara u jservi għal żmien xieraq sabiex iwettaq il-funzjoni tiegħu li hija li jipprovdi 
tagħrif lill-konsumaturi.

Emenda 76

Proposta għal regolament 
Artikolu 48 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) l-applikant sussegwenti għandu ftehim 
bil-miktub f’forma ta’ ittra għall-aċċess, kif 
stipulat fl-Artikolu 50, 

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-ewwel applikant mhuwiex neċessarjament is-sid tat-tagħrif. L-għażla għandha tkun 
permessa wkoll għat-tieni applikant biex ikun jew isir sieħeb tat-tagħrif, b'riżultat tal-qsim 
jew l-iżvilupp konġunt tat-tagħrif.

Emenda 77

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-applikant sussegwenti hu meqjus 
ukoll bħala sid tat-tagħrif.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-ewwel applikant mhuwiex neċessarjament is-sid tat-tagħrif. L-għażla għandha tkun 
permessa wkoll għat-tieni applikant biex ikun jew isir sieħeb tat-tagħrif, b'riżultat tal-qsim 
jew l-iżvilupp konġunt tat-tagħrif.
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Emenda 78

Proposta għal regolament 
Artikolu 48 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Kull tagħrif li jinsab fil-lista msemmija 
fil-paragrafu 2 għandha tiddaħħal mill-
Aġenzija fir-Reġistru tal-Qsim tad-Dejta 
dwar is-Sustanzi Bijoċidali, identifikat 
minn kodiċi unika u lest bid-dettalji tal-
identifikazzjoni kollha u b’rabta għall-
identità tal-ewwel applikant u tas-sid tat-
tagħrif.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-partijiet kollha tal-items tat-tagħrif u tad-dokumenti li jinsabu fil-lista għandhom jinżammu 
fir-reġistru. Huwa preferibbli li kull dokument mibgħut jiġi identifikat numerikament biex tiġi 
evitata l-konfużjoni meta jiġu mibgħuta titoli u korrezzjonijiet ta’ studji b’ismijiet simili. Ir-
rabta tal-items tat-tagħrif mas-sidien tat-tagħrif u mal-applikati se tiżgura li se jiġu rispettati 
d-drittijiet ta’ proprjetà.

Emenda 79

Proposta għal regolament 
Artikolu 49 – paragrafu 1 – subparagrafi 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. It-tagħrif sottomess għall-finijiet tad-
Direttiva 98/8/KE jew ta’ dan ir-
Regolament għandu jibbenefika mill-
protezzjoni tad-dejta taħt il-kundizzjonijiet 
stipulati f’dan l-Artikolu. il-perjodu ta’
protezzjoni għal dan it-tagħrif għandu jibda 
meta jiġi sottomess it-tagħrif. Se tiġi 
mogħtija data tas-sottomissjoni lil kull 
dokument separatament, li jiġi identifikat 
b’kodiċi uniku skont l-Artikolu 48(4).

It-tagħrif protett taħt id-Direttiva 98/8/KE 
jew taħt dan l-Artikolu jew li l-perjodu ta’
protezzjoni tiegħu skada taħt id-
Direttiva 98/8/KE jew taħt dan l-Artikolu 
m’għandux jerġa’ jiġi protett.
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Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti tal-protezzjoni tad-dejta qatt ma kienu stabbiliti b’mod ċar fid-Direttiva 98/8/KE. 
Minħabba li d-data meta għandu jiġi sottomess dossier tista’ ma tkunx l-istess bħal dik tas-
sottomissjoni tat-tagħrif kollu, id-dati ta’ sottomissjoni se jiġu mogħtija b’mod individwali 
meta jkun hemm kull sottomissjoni sussegwenti tat-tagħrif. Il-protezzjoni tal-items individwali 
tat-tagħrif tirrifletti aktar is-sitwazzjoni reali minħabba li kull affari individwali tat-tagħrif 
hija r-riżultat ta’ investiment tas-sid tagħha.

Emenda 80

Proposta għal regolament 
Artikolu 49 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Minkejja li dan l-Artikolu jirrappreżenta titjib meta mqabbel mad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 98/8/KE fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta, m’hemm ebda ġustifikazzjoni biex 
ikun hemm distinzjoni bejn it-tagħrif ġdid u dak li diġà jeżisti. Dan huwa minħabba li l-oqfsa 
leġiżlattivi nazzjonali jkopru parti żgħira biss tas-suq tal-bijoċidi. Għalkemm jeżistu tali 
oqfsa, ċerti Stati Membri fil-fatt għadhom ma applikawhomx. Aktar minn hekk, it-tneħħija ta’
tali distinzjoni se tagħmel id-dispożizzjonijiet tar-Regolament attwali aktar konformi mar-
REACH.
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Emenda 81

Proposta għal regolament 
Artikolu 52 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jekk ma jkunx jista’ jintlaħaq ftehim bejn iż-żewġ partijiet, dawn għandhom jinfurmaw lill-
Aġenzija, minħabba li t-tnejn huma responsabbli għan-nuqqas ta’ ftehim. Biex tiżgura li 
jkompli jkun hemm il-qsim obbligatorju tat-tagħrif b’mod armonizzat fil-livell tal-UE, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi korp ta’ arbitraġġ għall-Unjoni.

Emenda 82

Proposta għal regolament 
Artikolu 53 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ prodott bijoċidali li jkun diġà 
ġie awtorizzat skont l-Artikoli 15, 25 jew 
28, u fejn il-perjodi kollha ta’ protezzjoni 
ta’ tagħrif skont l-Artikolu 49 skadew, l-
awtorità kompetenti li tirċievi jew l-
Aġenzija tista’ taqbel li applikant 
sussegwenti għal awtorizzazzjoni jista’
jirreferi għad-dejta pprovduta mill-ewwel 

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

applikant, u jekk il-perjodi ta’ protezzjoni 
tat-tagħrif skont l-Artikolu 49 ma 
skadewx, l-awtorità kompetenti li tirċievi 
jew l-Aġenzija tista’ taqbel li applikant 
sussegwenti għall-awtorizzazzjoni jista’
jaqsam id-dejta provduta mill-ewwel 
applikant skont l-Artikolu 52, fiż-żewġ 
każijiet sakemm l-applikant sussegwenti 
jkun jista’ jipprovdi evidenza li l-prodott 
bijoċidali huwa simili għal u s-sustanzi 
attivi tiegħu huma teknikament ekwivalenti 
għal dak li kien ġie awtorizzat qabel, 
inklużi l-grad tal-purità u n-natura tal-
impuritajiet.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ix-xebh u l-ekwivalenza teknika għandhom jintwerew ukoll f’każ li l-protezzjoni tat-tagħrif 
tkun għadha ma skadietx iżda applikant sussegwenti jkun jixtieq jaqsam id-dejta.

Emenda 83

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu kontrolli uffiċċjali sabiex jiżguraw 
li l-manifatturi ta’ sustanzi attivi li jkunu 
mqiegħda fis-suq għall-użu fil-prodotti 
bijoċidali ssottomettew lill-Kummissjoni t-
tagħrif dwar is-sustanzi attivi msemmija 
fl-Anness II jew għandhom ittra tal-
aċċess għal dossier li jikkonforma mar-
rekwiżiti tal-Anness II.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun żgurata l-konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament permezz ta’
kontrolli uffiċjali mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali.
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Emenda 84

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 2020. Il-Kummissjoni għandha 
tissottometti r-rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.
Abbażi r-rapport, il-Kummissjoni 
għandha taċċessa x-xewqa li jiġu proposti 
emendi għal dan ir-Regolament.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport tal-Kummissjoni għandu jkun il-bażi għal proċess ta’ reviżjoni bl-għan li kemm 
jista’ jkun jirrimedja d-diffikultajiet ewlenin li ġew identifikati.

Emenda 85

Proposta għal regolament 
Artikolu 55 – paragrafu 2 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-manifatturi ta’ sustanzi attivi 
(ismijiet u indirizzi inkluż il-post tas-siti 
ta’ manifatturat);

Or. it

Ġustifikazzjoni

Is-siti ta’ produzzjoni jikkostitwixxu tagħrif kummerċjali li għandu implikazzjonijiet għall-
kompetizzjoni u m’għandhomx jiġu ppubblikati. L-applikanti għandhom id-dritt li jitolbu 
aworizzazzjoni għad-diversi użi finali ta’ prodott, li madankollu mhux dejjem jintużaw, u 
b’hekk xi wħud minn dawn għandhom ikunu riservati għall-użu futur.
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Emenda 86

Proposta għal regolament 
Artikolu 55 – paragrafu 2 – punt d b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) il-post tas-sit fejn jiġi manifatturat il-
prodott bijoċidali;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Is-siti ta’ produzzjoni jikkostitwixxu tagħrif kummerċjali li għandu implikazzjonijiet għall-
kompetizzjoni u m’għandhomx jiġu ppubblikati. L-applikanti għandhom id-dritt li jitolbu 
aworizzazzjoni għad-diversi użi finali ta’ prodott, li madankollu mhux dejjem jintużaw, u 
b’hekk xi wħud minn dawn għandhom ikunu riservati għall-użu futur.

Emenda 87

Proposta għal regolament 
Artikolu 55 – paragrafu 2 – punt d c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) id-data tal-awtorizzazzjoni u d-data 
ta’ skadenza tagħha;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa ta’ importanza li ċertu tagħrif li jinsab fl-awtorizzazzjonijiet li jirrigwarda l-applikant 
jiġi ttrattat b’kunfidenzjalità. Id-data tal-awtorizzazzjoni. Id-data tal-awtorizzazzjoni u d-data 
ta’ skandenza tagħha huma wkoll tagħrif sensittiv u għandhom jiġu protetti.

Emenda 88

Proposta għal regolament 
Artikolu 55 – paragrafu 2 – punt d d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dd) id-dożi u l-istruzzjonijiet għall-użu.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Huwa ta’ importanza li ċertu tagħrif li jinsab fl-awtorizzazzjonijiet li jirrigwarda l-applikant 
jiġi ttrattat b’kunfidenzjalità. Id-dożi u l-istruzzjonijiet jiddependu mit-tip ta’ użu, kif ukoll 
mill-proprjetajiet intrinsiċi tal-prodott u tal-koformulaturi, u għalhekk huwa neċessarju li jiġu 
protetti adegwatament.

Emenda 89

Proposta għal regolament 
Artikolu 58 – paragrafu 2 – l-ewwel subparagrafu – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tikketti m’għandhomx iqarrqu u, fi 
kwalunkwe każ, m’għandhomx isemmu l-
indikazzjonijiet ta’ ‘prodott bijoċidali ta’
riskju baxx’, ‘mhux tossiku’, ‘ma jagħmilx 
ħsara’ jew indikazzjonijiet simili. Barra 
minn hekk, it-tikketta għandha turi b’mod 
ċar u li ma jitħassarx dan it-tagħrif li ġej: 

2. It-tikketti m’għandhomx iqarrqu u, fi 
kwalunkwe każ, m’għandhomx isemmu l-
indikazzjonijiet ta’ ‘mhux tossiku’, ‘ma 
jagħmilx ħsara’ jew indikazzjonijiet simili. 
Barra minn hekk, it-tikketta għandha turi 
b’mod ċar u li ma jitħassarx dan it-tagħrif 
li ġej: 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Dawk li jqiegħdu prodotti ta’ riskju baxx fis-suq għandhom jiġu inkoraġġiti u permessi 
jirreklamawhom b’mod xieraq.

Emenda 90

Proposta għal regolament 
Artikolu 58 – paragrafu 2 – l-ewwel subparagrafu, punt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-istruzzjonijiet għall-użu u r-rata tad-
doża, espressa f’unitajiet metriċi, għal kull 
użu pprovdut fit-termini tal-
awtorizzazzjoni;

(e) l-istruzzjonijiet għall-użu u r-rata tad-
doża, espressa f’unitajiet metriċi u/jew 
f’manjiera li tiftiehem u li hija 
komprensiva għall-utent, għal kull użu 
pprovdut fit-termini tal-awtorizzazzjoni;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Id-doża għandha tiġi espressa f’manjiera li tiftiehem u li hija komprensiva għall-utent. 
Partikolarment, fil-każ ta’ utenti li ma jkunux professjonisti, xi drabi dawn isibuha diffiċli 
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biex jifhmu d-doża f’unitajiet metriċi. Jekk ikun hemm bżonn id-doża f’unitajiet metriċi 
għandha tiġi maqluba f’termini li sinifikanti, komprensivi u xierqa għall-konsumatur.

Emenda 91

Proposta għal regolament 
Artikolu 58 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha toħloq 
websajt, aġġornta mill-Aġenzija 
f’koperazzjoni mal-awtoritajiet 
kompetenti, li għandha t-tieni livell ta’
tagħrif dwar is-sustanzi attivi u dwar il-
prodotti bijoċidali li hawn fiċ-
ċirkulazzjoni. L-indikazzjoni tal-websajt 
għandha titqiegħed fuq it-tikketta u 
għandha tkun tidher.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-utenti kollha għandhom ikunu jistgħu jiksbu tagħrif dettaljat u f’waqtu, fl-interessi tat-
tlestija tat-tagħrif u biex jippermetti l-konsumaturi jiksbu t-tagħrif tajjeb dwar il-
kundizzjonijiet preskritti għall-użu, iż-żamma u t-trattament tal-prodott. It-tagħrif li jinsab fil-
websajt għandu jissupplimenta u jżid id-dettall fir-rigward tal-indikazzjonijiet li hemm fit-
tikketta, sabiex jiżgura li l-utenti li jirrikjedu tagħrif speċifiku, li ġeneralment jista’ jinkiseb 
permezz ta’ konsultazzjoni medika addizzjonali, ikunu jistgħu jiksbu dan faċilment.

Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuljetti tad-dejta tas-sikurezza għandu 
jkollhom it-tagħrif li ġej:
(a) l-identità tal-manifattur u tal-impjanti 
ta’ produzzjoni fejn jiġu manifatturati l-
prodotti bijoċidali u s-sustanzi attivi; 
(b) il-kategoriji importanti tal-prodott li s-
sustanza attiva tiegħu ġiet inkluża fl-
Anness I;
(c) l-isem ta’ tal-anqas Stat Membru 
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wieħed fejn il-prodott bijoċidali ġie 
awtorizzat;
(d) in-numru tal-awtorizzazzjoni tal-
prodott bijoċidali kif inhu jew li hu 
preżenti fl-oġġett jew materjal trattat.

Or. it

Ġustifikazzjoni

B’mod konsistenti mat-tagħrif mitlub rigward il-manifatturi ta’ sustanzi attivi, il-fuljetti tad-
dejta tas-sikurezza li jakkumpanjaw il-prodotti bijoċidali wkoll għandu jkollhom tali tagħrif 
biex jgħin lill-awtoritajiet superviżjorji u lill-awtoritajiet kompetenti jiċċekkjaw l-oriġini tas-
sustanzi fil-prodotti mqiegħda fis-suq.

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-reklami għall-prodotti bijoċidali 
m’għandhomx jirreferu għall-prodott 
b’manjiera li tqarraq f’dak li għandu 
x’jaqsam mar-riskji mill-prodott għas-
saħħa tal-bniedem jew tal-ambjent. Fi 
kwalunkwe każ, ir-reklamar ta’ prodott 
bijoċidali m’għandux isemmi ‘prodott 
bijoċidali ta’ riskju baxx’, ‘mhux tossiku’, 
‘mhux ta’ ħsara’ jew kwalunkwe 
indikazzjoni simili.

3. Ir-reklami għall-prodotti bijoċidali 
m’għandhomx jirreferu għall-prodott 
b’manjiera li tqarraq f’dak li għandu 
x’jaqsam mar-riskji mill-prodott għas-
saħħa tal-bniedem jew tal-ambjent. Fi 
kwalunkwe każ, ir-reklamar ta’ prodott 
bijoċidali m’għandux isemmi ‘mhux 
tossiku’, ‘mhux ta’ ħsara’ jew kwalunkwe 
indikazzjoni simili.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Dawk li jqiegħdu prodotti ta’ riskju baxx fis-suq għandhom jiġu inkoraġġiti u permessi 
jirreklamawhom b’mod xieraq.      
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Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2 – punti d u e 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għandha titħallas imposta annwali 
mill-persuni li jqiegħdu l-prodotti 
bijoċidali fis-suq; u

(d) l-imposta għandha tapplika biss meta 
jkun hemm neċessità ġenwina. L-istruttura 
u l-ammont tal-imposti għandhom iqisu l-
ħidma meħtieġa b’dan ir-Regolament li 
għandha titwettaq mill-Aġenzija u l-
awtoritajiet kompetenti u għandhom jiġu 
ffissati f’tali livell li jiżgura li d-dħul 
derivat mill-imposti meta mgħaqqda ma’
sorsi oħra ta’ dħul tal-Aġenzija skont l-
Artikolu 96(1) ikun biżżejjed biex ikopri l-
kost tas-servizzi mogħtija.

(e ) l-istruttura u l-ammont tal-imposti 
għandhom iqisu l-ħidma meħtieġa b’dan ir-
Regolament li għandha titwettaq mill-
Aġenzija u l-awtoritajiet kompetenti u 
għandhom jiġu ffissati f’tali livell li jiżgura 
li d-dħul derivat mill-imposti meta 
mgħaqqda ma’ sorsi oħra ta’ dħul tal-
Aġenzija skont l-Artikolu 96(1) ikun 
biżżejjed biex ikopri l-kost tas-servizzi 
mogħtija.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-imposta għandha tkun marbuta max-xogħol mitlub u għalhekk għandha tkun proporzjonali 
għaliha. Imposta annwali mhux diskriminatorja mhix aċċettabbli, u l-imposti għandhom 
jitħallsu biss meta jkun hemm neċessità ġenwina.

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 71 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 71a
Atti delegati

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri 
segwenti permezz tal-atti delegati kif 
imsemmi fl-Artikolu 290 tat-Trattat dwar 
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il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea:

(a) il-proċedura li għandhom jimxu 
magħha l-evalwazzjonijiet komparattivi 
tal-prodotti bijoċidali għall-għanijiet tad-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 21(3) u l-
kriterji u l-algoritmi li għandhom jiġu 
użati meta jitwettqu tali evalwazzjonijiet;

(b) il-kriterji u l-proċeduri għall-għoti ta’
numru uniku tal-awtorizzazzjoni fl-Istati 
Membri kolljha fil-każ tal-proċeduri għar-
rikonoxximent reċiproku tal-
awtorizzazzjonijiet nazzjonali mogħtija 
skont l-Artikolu 25;

(c) il-kriterji u l-proċeduri għall-għoti tal-
istess numru tal-awtorizzazzjoni fl-Istati 
Membri kollha fil-każ tal-proċeduri għar-
rikonoxximent reċiproku tal-
awtorizzazzjonijiet nazzjonali mogħtija 
skont l-Artikolu 28.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-emenda turi l-atti delegati li se jiġu adottati sabiex jiddefinixxu b’mod aktar ċar il-
proċedura ta’ evalwazzjoni komparattiva u biex jagħtu numru uniku tal-awtorizzazzjoni fl-
Istati Membri kollha fil-każ ta’ prodott li segwa proċedura ta’ rikonoxximent reċiproku 
f’sekwenza u f’mod paralleli.

Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

prodott skont it-tieni subparagrafu huma 
permessi sa sitt xhur wara d-data li fiha l-
inklużjoni ssir effettiva.

Or. it

L-emenda tistipula perjodi iqsar għall-esklużjoni mis-suq, billi , l-utenti tal-prodotti bijoċidali 
fi stadji ulterjuri għandhom jiġu infurmati dwar l-obbligi tagħhom u dwar l-istadju li fih 
qiegħda r-reviżjoni tas-sustanzi attivi.

Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-prodotti bijoċidali li għalihom l-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru tkun 
irrifjutat applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni sottomessa taħt il-
paragrafu 3 jew tkun iddeċidiet li ma 
tagħtix awtorizzazzjoni, ma għandhomx 
jibqgħu jitqiegħdu fis-suq b'effett minn sitt 
xhur wara t-tali rifjut jew deċiżjoni.

4. Il-prodotti bijoċidali li għalihom l-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru tkun 
irrifjutat applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni sottomessa taħt il-
paragrafu 3 jew tkun iddeċidiet li ma 
tagħtix awtorizzazzjoni, ma għandhomx 
jibqgħu jitqiegħdu fis-suq b'effett minn sitt 
xhur wara t-tali rifjut jew deċiżjoni. Il-
bejgħ, il-ħżin u l-użu tal-ħażniet eżistenti 
ta’ prodotti bijoċidali li għalihom l-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
rrifjutat applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni sottomessa skont il-
paragrafu 3, jew iddeċidiet li ma tagħtix 
awtorizzazzjoni, jistgħu jitqiegħdu fis-suq 
sa tmintax-il xahar wara li tkun saret l-
inklużjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu li fih ikun permess il-bejgħ, il-ħżin u l-użu tal-ħażniet eżistenti tal-prodotti 
bijoċidali għandu jkun konsistenti fost l-Artikolu kollu.
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Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 81

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-Artikolu 47, oġġetti u 
materjali ttrattati li jinkorporaw prodotti 
bijoċidali li mhumiex awtorizzati fil-
Komunità jew tal-anqas fi Stat Membru 
wieħed u li kienu disponibbli fis-suq fi ...
[ĠU: daħħal id-data msemmija fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 85] jistgħu, sad-
data meta tad-deċiżjoni li tagħti 
awtorizzazzjoni lil dawn il-prodotti 
bijoċidali, tibqa’ titqiegħed fis-suq jekk l-
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tiġi 
sottomessa mhux aktar tard mill-
1 ta’ Jannar 2017. F’każ li l-għotja ta’
awtorizzazzjoni biex prodott bijoċidali 
jitqiegħed fis-suq tiġi rrifjutata, oġġetti u 
materjali ttrattati li jinkorporaw it-tali 
prodott bijoċidali m’għandhomx jibqgħu 
jitqiegħdu fis-suq fi żmien sitt xhur wara t-
tali deċiżjoni. 

B’deroga mill-Artikolu 47, oġġetti u 
materjali ttrattati li jinkorporaw prodotti 
bijoċidali li mhumiex awtorizzati fil-
Komunità jew tal-anqas fi Stat Membru 
wieħed u li kienu disponibbli fis-suq fi ...
[ĠU: daħħal id-data msemmija fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 85] jistgħu, sad-
data meta tad-deċiżjoni li tagħti 
awtorizzazzjoni lil dawn il-prodotti 
bijoċidali, tibqa’ titqiegħed fis-suq jekk l-
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tiġi 
sottomessa mhux aktar tard mill-
1 ta’ Jannar 2015. F’każ li l-għotja ta’
awtorizzazzjoni biex prodott bijoċidali 
jitqiegħed fis-suq tiġi rrifjutata, oġġetti u 
materjali ttrattati li jinkorporaw it-tali 
prodott bijoċidali m’għandhomx jibqgħu 
jitqiegħdu fis-suq fi żmien sitt xhur wara t-
tali deċiżjoni. 

Or. it

Emenda 99

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Mill-1 ta’ Jannar 2014, il-manifatturi 
kollha tas-sustanza attiva eżistenti fil-
prodotti bijoċidali mqiegħda fis-suq għall-
użu, għandhom iressqu quddiem l-
Aġenzija applikazzjoni għall-inklużjoni 
tas-sustanza fl-Anness I. L-awtoritajiet 
kompetenti għandhom iwettqu kontrolli 
uffiċjali kif stipulat mill-Artikolu 54(1).

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Dawk il-manifatturi li jikkontribwixxu biss għas-sistema għandhom ikunu permessi 
jimmanifatturaw u jqiegħdu fis-suq sustanzi attivi għall-użu fil-prodotti bijoċidali. Dan huwa 
l-aqwa mod ta’ kif wieħed jista’ jegħleb il-problema ta’ ‘parassitiżmu’, permezz ta’ kontrolli 
xierqa fis-suq għal sustanzi attivi.

Emenda 100

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jadottaw il-miżuri neċessarji kif stipulat 
mill-Artikolu 54(2).

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu meħtieġa jistabbilixxu liema prodotti bijoċidali jeżistu fis-
suq tagħhom u jekk il-manifattur tas-sustanza attiva ssottometta dossier għal Anness I, u 
jkomplu kif suppost.


