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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

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

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

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

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

EMENDI

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

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

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) Skont l-Artikolu 16 tar-Regolament 
(KE) Nru 648/2004, il-Kummissjoni 
evalwat l-użu tal-fosfati fid-deterġenti fir-
Rapport lill-Kunsill u lill-Parlament 
Ewropew li jikkonċerna l-użu tal-fosfati. 
Wara aktar analiżi, il-Kummissjoni 
kkonkludiet li l-użu tal-fosfati fid-
deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ 
għandu jkun limitat sabiex titnaqqas il-
kontribuzzjoni tal-fosfati tad-deterġenti lir-
riskji tal-ewtrofikazzjoni u jitnaqqsu l-
ispejjeż tat-tneħħija tal-fosfati fl-impjanti 
tat-trattament tal-ilma morni. Dan l-
iffrankar tal-ispejjeż huwa ferm akbar mill-
ispiża tar-riformulazzjoni tad-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ bl-
alternattivi għall-fosfati. Barra minn dan, 
l-introduzzjoni ta’ limitazzjonijiet tal-
kontenut ta’ fosfati u komposti oħra ta' 
fosfru jikkontribwixxi għall-
armonizzazzjoni tas-suq intern tad-
deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ 
u għaldaqstant itejjeb il-moviment liberu 
ta’ dawn id-deterġenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-assenza ta’ armonizzazzjoni tal-livell tal-UE tal-kontenut ta’ fosfati u komposti oħra ta' 
fosfru fid-deterġenti domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ, l-Istati Membri adottaw diversi approċċi 
li konsegwentement waslu għal suq intern tassew ifframmentat għal dawn id-deterġenti fir-
rigward tal-kontenut tal-fosfati. Sabiex tittejjeb il-libertà tal-moviment tad-deterġenti 
domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ fis-suq intern huwa meħtieġ li jiġu armonizzati r-regolamenti 
diverġenti nazzjonali.
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Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) Il-Kummissjoni għandha tingħata l-
poter li taddotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għall-
iskop biex ikunu emendati l-Annessi ta' 
dan ir-Regolament. Huwa ta' importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta' 
esperti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 4

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

(b) il-punt 9 jinbidel b'dan li ġej:

“9. ‘Tqegħid fis-suq’ tfisser li tipprovdi 
jew li tagħmel disponibbli, kemm bi ħlas 
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jew mingħajr ħlas, lil parti terzi. L-
importazzjoni għandha titqies bħala 
tqegħid fis-suq.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 5

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li Emendi 12 u 13 jirreferu għaċ-“ċiklu tal-ħajja” huwa xieraq li dan it-terminu 
jiġi ddefinit.
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Emenda 6

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Id-deterġenti li jinsabu elenkati fl-
Anness VIa li jidħlu fis-suq qabel id-data 
stabbilita fl-Anness jistgħu jibqgħu 
disponibbli fis-suq sa' ....* mingħajr ma 
jkollhom għalfejn jikkonformaw mal-
limitazzjonijiet tal-kontenut ta' fosfati u 
komposti oħra ta' fosfru stabbiliti f'dan l-
Anness.
_______________________
*Nota lill-ĠU - hawn għandha tiddaħħal id-data: 
Sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 7

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-deċiżjoni ta' revoka għandha ġġib fit-
tmiem id-delegazzjoni tal-poteri speċifikati 
f'dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-
seħħ immedjatament jew mhux aktar tard 
mid-data speċifikata hemmhekk. Din 
m'għandhiex tieħu l-validità tal-atti 
ddelegati diġà fis-seħħ. Din għandha tkun 
ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 9

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 648/2004
Artikolu 13 c – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat eżami sħiħ tal-użu ta’ fosfati u komposti oħra tal-fosfru tad-deterġenti tal-
magna awtomatika domestika tal-ħasil tal-platti l-Kummissjoni għandha b'mod partikulari 
tikkummissjona studju biex jiġi analizzat iċ-ċiklu ta’ ħajja tad-deterġenti tal-magna 
awtomatika domestika tal-ħasil tal-platti, l-alternattivi disponibbli, il-prestazzjoni tagħhom, l-
effiċjenza tal-prezz tagħhom u l-limiti f’termini ta’ aċċess għat-teknoloġija. Dawn il-punti 
huma essenzjali sabiex tiġi kkunsidrata azzjoni ġejjiena fir-rigward tal-użu tal-fosfati u 
komposti oħra tad-deterġenti tal-magna awtomatika domestika tal-ħasil tal-platti.
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Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 13

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 a (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 648/2004
Anness VII – Sezzjoni B – paragrafu 1 – inċiżi 3 a u 3 b (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) F’Sezzjoni B ta’ Anness VII 
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għandhom jiżdiedu l-inċiżi li ġejjin: 

“- Il-fatt li doża żejda ma twassalx għal 
prestazzjoni ta’ tindif aħjar; 

- L-iffrankar tal-ispejjeż meta jintuża 
programm ta’ 40°C minflok programm ta’ 
60°C, u dak ta’ 60°C minflok programm 
ta’ 90°C.” 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi promoss ħasil li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent u kost-effiċjenti huwa xieraq li tiġi 
pprovduta informazzjoni addizzjonali fuq l-imballaġġ.


