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Emenda 44
Bill Newton Dunn

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jinżammu l-prodotti bijoċidali tat-tip 20 (‘Preservattivi għall-ikel jew l-
għalf’) iżda d-definizzjoni tagħhom hemm bżonn li tiġi emendata, peress li dawn il-prodotti 
mhumiex preservattivi iżda diżinfettanti. Pereżempju, prodotti li jintużaw biex jiddiżinfettaw l-
għalf minn patoġeni tal-bnedmin bħas-Salmonella, ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tar-
regolamenti dwar l-addittivi mal-ikel. Dawn lanqas iservu ta’ preservattivi biex jipprevienu l-
għalf tal-annimali milli jiddeterjora. Dawn il-prodotti għalhekk jistgħu jiġu kkunsidrati bħala 
aġenti li jiddiżinfettaw.

Emenda 45
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Premessa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Peress li l-Iskema ta’ Evalwazzjoni 
tal-Pestiċidi tad-WHO (WHOPES) 
tikkostitwixxi sistema għall-ittestjar u l-
evalwazzjoni effettivi tal-impatt tal-
pestiċidi fuq is-saħħa pubblika, il-
konformità mar-rakkomandazzjonijiet
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finali approvati skont l-iskema għandha 
titqies bħala ekwivalenti għall-
awtorizzazzjoni tal-prodott mitluba minn 
dan ir-Regolament. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi evitata duplikazzjoni, li mhix neċessarja, tal-isforzi.

Emenda 46
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Sabiex jitqiesu n-natura speċifika ta' 
wħud mill-prodotti bijoċidali u l-livell 
baxx ta' riskju assoċjat mal-użu propost 
tagħhom, u sabiex jiġi inkoraġġut l-
iżvilupp tal-prodotti bijoċidali li jkun 
fihom sustanzi attivi ġodda, huwa xieraq 
li jkun hemm provvediment għall-
awtorizzazzjoni Komunitarja ta' dawk il-
prodotti.

imħassra

Or. it

Emenda 47
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-suq 
intern u sabiex jiġu evitati l-ispejjeż u l-ħin 
addizzjonali involuti sabiex jinkisbu 
awtorizzazzjonijiet nazzjonali fi Stati 
Membri separati, il-Kummissjoni, meta 
tqis l-esperjenza bid-dispożizzjonijiet dwar 
l-awtorizzazzjonijiet Komunitarji, tista' 

(24) Sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-suq 
intern u sabiex jiġu evitati l-ispejjeż u l-ħin 
addizzjonali involuti sabiex jinkisbu 
awtorizzazzjonijiet nazzjonali fi Stati 
Membri separati, il-Kummissjoni ddeċidiet 
li tintroduċi proċedura ta’ awtorizzazzjoni 
Komunitarja għall-prodotti bijoċidali 



AM\804998MT.doc 5/109 PE439.127v01-00

MT

tiddeċiedi li testendi l-ambitu tal-
proċedura tal-awtorizzazzjoni 
Komunitarja għal prodotti bijoċidali oħra.

kollha.

Or. it

Emenda 48
Mario Pirillo, Edit Herczog

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 li huma 
identiċi li huma awtorizzati fl-Istati 
Membri differenti.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-kummerċ parallel għandu jkun limitat għal prodotti identiċi li jkollhom l-istess 
speċifikazzjonijiet u l-istess sustanzi attivi u koformulanti.

Emenda 49
Aldo Patriciello

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 

(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 u/jew dawk 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' 
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jappoġġaw it-tali konklużjonijiet jew 
awtorizzazzjonijiet isir għall-benefiċċju tal-
applikanti sussegwenti.

proprjetà li jkunu ssottomettew biex 
jappoġġaw it-tali konklużjonijiet jew 
awtorizzazzjonijiet isir għall-benefiċċju tal-
applikanti sussegwenti.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Dawk li għamlu investiment skont il-leġiżlazzjoni eżistenti m’għandhomx jiġu esklużi.

Emenda 50
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Sabiex jiġi żgurat li t-tagħrif kollu 
soġġett għal dritt ta' proprjetà sottomess 
biex jappoġġa l-inklużjoni ta' sustanza 
attiva jew awtorizzazzjoni ta' prodott 
bijoċidali jkun protett mill-waqt li jiġi 
sottomess u jiġu evitati sitwazzjonijiet fejn 
xi tagħrif ikun mingħajr protezzjoni, id-
dispożizzjoni dwar il-perjodi ta' protezzjoni 
tat-tagħrif għandhom japplikaw ukoll għal 
tagħrif sottomess għall-iskopijiet tad-
Direttiva 98/8/KE.

(49) Sabiex jiġi żgurat li t-tagħrif kollu 
soġġett għal dritt ta' proprjetà sottomess 
biex jappoġġa l-inklużjoni ta' sustanza 
attiva fl-Anness I jew awtorizzazzjoni ta' 
prodott bijoċidali jkun protett mill-waqt li 
jiġi sottomess u jiġu evitati sitwazzjonijiet 
fejn xi tagħrif ikun mingħajr protezzjoni, 
id-dispożizzjoni dwar il-perjodi ta' 
protezzjoni tat-tagħrif għandhom japplikaw 
ukoll għal tagħrif sottomess għall-iskopijiet 
tad-Direttiva 98/8/KE.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet ta’ ċarezza.

Emenda 51
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Huwa essenzjali li l-għadd ta' testijiet (51) Huwa essenzjali li l-għadd ta' testijiet 
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fuq l-annimali jitnaqqas kemm jista' jkun u 
li jiġi żgurat li l-ittestjar isir skont l-iskop u 
l-użu ta' prodott. L-applikanti għandhom 
jaqsmu, u mhux jidduplikaw, l-istudji fuq 
l-annimali vertebrati bi skambju għal 
kumpens ġust. Fin-nuqqas ta' ftehim dwar 
il-qsim ta' studji fuq l-annimali vertebrati 
bejn is-sid tad-dejta u l-applikant 
prospettiv, l-Aġenzija għandha tippermetti 
l-użu tal-istudji mill-applikant prospettiv 
mingħajr preġudizzju għad-deċiżjoni dwar 
il-kumpens li ssir mill-qrati nazzjonali. 
Għandu jiġi stabbilit Reġistru Komunitarju 
li jelenka d-dettalji ta' kuntatt tas-sidien tat-
tali studji u jitqiegħed għad-dispożizzjoni 
tal-awtoritajiet kollha sabiex jgħarrfu lill-
applikanti prospettivi.

fuq il-vertebrati jitnaqqas kemm jista' jkun 
u li jiġi żgurat li l-ittestjar ta’ prodott 
bijoċidali u/jew sustanza bijoċidali attiva 
li tkun fi prodott bijoċidali jsir skont l-
iskop u l-użu ta' prodott. L-applikanti 
għandhom jaqsmu, u mhux jidduplikaw, l-
istudji fuq l-annimali vertebrati bi skambju 
għal kumpens ġust. Fin-nuqqas ta' ftehim 
dwar il-qsim ta' studji fuq l-annimali 
vertebrati bejn is-sid tad-dejta u l-applikant 
prospettiv, l-Aġenzija għandha tippermetti 
l-użu tal-istudji mill-applikant prospettiv 
mingħajr preġudizzju għad-deċiżjoni dwar 
il-kumpens li ssir mill-qrati nazzjonali. 
Għandu jiġi stabbilit Reġistru Komunitarju 
li jelenka d-dettalji ta' kuntatt tas-sidien tat-
tali studji u jitqiegħed għad-dispożizzjoni 
tal-awtoritajiet kollha sabiex jgħarrfu lill-
applikanti prospettivi. Dawn l-
applikazzjonijiet mhux ser japplikaw għal 
dawk it-testijiet fuq l-annimali, bħat-
testijiet ta’ effikaċja, li għalihom ma 
tkunx antiċipata sofferenza addizzjonali 
għal dik ikkawżata minn prattiki normali 
ta’ trobbija tal-annimali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-qsim tad-dejta japplika, mhux biss, għal dejta dwar il-prodott iżda anke għal dejta dwar is-
sustanza attiva.

Emenda 52
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta miżuri 
biex tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni għall-
inklużjoni ta' sustanza attiva fl-Anness I 
jew biex iġedded jew tanalizza l-

(61) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta miżuri 
biex tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni għall-
inklużjoni ta' sustanza attiva fl-Anness I 
jew biex iġedded jew tanalizza l-
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inklużjoni, li tispeċifika l-proċeduri relatati 
mat-tiġdid u r-reviżjoni tal-inklużjoni ta' 
sustanza attiva fl-Anness I, li testendi d-
dispożizzjonijiet dwar l-awtorizzazzjonijiet 
Komunitarji għal kategoriji oħra ta' 
prodotti bijoċidali, li tispeċifika l-kriterji u 
l-proċeduri relatati mat-tħassir ta' 
awtorizzazzjoni jew emendi tat-termini u l-
kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni, inkluż 
mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni ta' nuqqas ta' 
qbil, li tispeċifika l-kwantitajiet massimi 
totali applikabbli ta' sustanzi attivi jew 
prodotti bijoċidali li jistgħu jiġu rrilaxxati 
waqt l-esperimenti u d-dejta minima li 
għandha tiġi sottomessa, li tiġi stabbilita 
struttura armonizzata ta' imposti u regoli 
oħra dwar il-ħlas tal-imposti u l-pagamenti 
lill-awtoritajiet kompetenti u l-Aġenzija, li 
tadatta l-Annessi għall-progress tekniku u 
xjentifiku, li twettaq il-programm ta' ħidma 
u li tispeċifika d-drittijiet u l-obbligi 
relatati tal-awtoritajiet kompetenti u l-
parteċipanti fil-programm u testendi d-
dewmien tal-programm ta' ħidma għal 
perjodu determinat. Billi dawk il-miżuri 
huma ta' ambitu ġenerali u huma mfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament, inter alia, billi 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'elementi mhux essenzjali ġodda, dawn 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju pprovduta fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

inklużjoni, li tispeċifika l-proċeduri relatati 
mat-tiġdid u r-reviżjoni tal-inklużjoni ta' 
sustanza attiva fl-Anness I, li tispeċifika l-
kriterji u l-proċeduri relatati mat-tħassir ta' 
awtorizzazzjoni jew emendi tat-termini u l-
kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni, inkluż 
mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni ta' nuqqas ta' 
qbil, li tispeċifika l-kwantitajiet massimi 
totali applikabbli ta' sustanzi attivi jew 
prodotti bijoċidali li jistgħu jiġu rrilaxxati 
waqt l-esperimenti u d-dejta minima li 
għandha tiġi sottomessa, li tiġi stabbilita 
struttura armonizzata ta' imposti u regoli 
oħra dwar il-ħlas tal-imposti u l-pagamenti 
lill-awtoritajiet kompetenti u l-Aġenzija, li 
tadatta l-Annessi għall-progress tekniku u 
xjentifiku, li twettaq il-programm ta' ħidma 
u li tispeċifika d-drittijiet u l-obbligi 
relatati tal-awtoritajiet kompetenti u l-
parteċipanti fil-programm u testendi d-
dewmien tal-programm ta' ħidma għal 
perjodu determinat. Billi dawk il-miżuri 
huma ta' ambitu ġenerali u huma mfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament, inter alia, billi 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'elementi mhux essenzjali ġodda, dawn 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju pprovduta fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Or. it

Emenda 53
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Premessa 66

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(66) Meta jitqies li wħud mill-prodotti 
qabel ma kinux koperti bil-leġiżlazzjoni 

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

Komunitarja fil-qasam tal-prodotti 
bijoċidali, huwa xieraq li jitħalla perjodu ta' 
tranżizzjoni għall-kumpaniji sabiex ikunu 
mħejjija biex japplikaw ir-regoli dwar 
sustanzi attivi ġġenerati in situ, oġġetti u 
materjali ttrattati.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel, diġà huma rregolati mir-Regolament (KE) Nru 1935/2004. 
Tali materjali m’għandhomx jaqgħu fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-proposta, peress li dan 
jirriżulta f’evalwazzjoni u regolazzjoni doppji. Jekk jinstabu nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni, 
għandhom jitranġaw permezz ta’ emenda tar-Regolament dwar il-materjali li jiġu f’kuntatt 
mal-ikel.

Emenda 54
Aldo Patriciello

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

Materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel, diġà huma rregolati mir-Regolament (KE) Nru 1935/2004. 
Tali materjali m’għandhomx jaqgħu fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-proposta, peress li dan 
jirriżulta f’evalwazzjoni u regolazzjoni doppji. Jekk jinstabu nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni, 
għandhom jitranġaw permezz ta’ emenda tar-Regolament dwar il-materjali li jiġu f’kuntatt 
mal-ikel.
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Emenda 55
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 8 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Prodotti bijoċidali għat-Tip tal-
Prodott 18, immanifatturati f’konformità 
mar-Rakkomandazzjonijiet Finali 
approvati skont l-Iskema ta’ Evalwazzjoni 
tal-Pestiċidi tad-WHO (WHOPES) 
għandhom jkunu kkunsidrati li huma 
awtorizzati fi ħdan it-tifsira tal-Kapitolu 
VII ta’ dan ir-Regolament. Fid-dawl ta’ 
dan, għandhom japplikaw l-Artikoli 38 u 
57.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Immirata biex tevita duplikazzjoni, mhix neċessarja, tal-isforzi.

Emenda 56
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm ma jkunx hemm raġunijiet oħra 
li jikkawżaw tħassib, tali sustanza, 
normalment, għandha tkun sustanza 
klassifikata bħala perikoluża skont id-
Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE tas-27 
ta’ Ġunju 1967 u tkun preżenti fil-prodott 
bijoċidali f’konċentrazzjoni, li titlob li s-
sustanza tkun ikkunsidrata bħala 
perikoluża fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 
1999/45/KE jew ir-Regolament (KE) Nru 
1272/2008.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Wieħed diġà jista’ jsib id-definizzjoni fid-Direttiva 98/8/KE, u għandha tiddaħħal fir-
Regolament il-ġdid għall-finijiet ta’ ċarezza.

Emenda 57
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt k 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(k) ‘materjal jew oġġett ittrattat’ tfisser 
kwalunkwe sustanza, taħlita jew oġġett li 
jkun ġie trattat bi jew jinkorpora prodott 
bijoċidali wieħed jew aktar bil-ħsieb li
jipproduċi l-effett bijoċidali, li jkun 
intenzjonat li jipproduċi;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda testendi d-definizzjoni ta’ artikoli u materjali trattati, biex tinkludi kemm 
artikoli bħaż-żebgħa li jkunu ġew preservati u kemm artikoli b’effett estern, bħall-filoxx tan-
nemus. L-evalwazzjoni, għalhekk, hija waħda kimika.

Emenda 58
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt n 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) 'awtorizzazzjoni' tfisser awtorizzazzjoni 
nazzjonali jew Komunitarja;

(n) 'awtorizzazzjoni' tfisser 

awtorizzazzjoni nazzjonali jew 
Komunitarja jew awtorizzazzjoni primarja 
jew awtorizzazzjoni duplikata jew 
awtorizzazzjoni addizzjonali;

Or. it
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Emenda 59
Aldo Patriciello

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(na) ‘awtorizzazzjoni duplikata’ tfisser
att amministrattiv, li permezz tiegħu, 
għall-benefiċċju tad-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni primarja, Stat Membru 
jew il-Kummissjoni tawtorizza t-tqegħid 
fis-suq u l-użu tal-istess prodott bijoċidali 
taħt isem differenti;

Or. it

Emenda 60
Aldo Patriciello

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(nb) ‘awtorizzazzjoni addizzjonali’ tfisser
att amministrattiv, li permezz tiegħu, Stat 
Membru jew il-Kummissjoni tawtorizza t-
tqegħid fis-suq u l-użu, taħt isem 
differenti, ta’ prodott bijoċidali fuq bażi 
ta’ awtorizzazzjoni primarja u 
approvazzjoni mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni primarja;

Or. it
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Emenda 61
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt p

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(p) 'formulazzjoni ta' qafas' tfisser grupp ta' 
prodotti bijoċidali b'użi simili u li 
jippreżentaw varjazzjonijiet limitati fil-
kompożizzjoni tagħhom fir-rigward ta' 
prodott bijoċidali ta' referenza li jappartieni 
lil dak il-grupp li jkun fih l-istess sustanzi 
attivi tal-istess speċifikazzjonijiet fejn it-
tali varjazzjonijiet permessi ma 
jaffettwawx b'mod negattiv il-livell tar-
riskju jew l-effikaċja ta' dawn il-prodotti;

(p) 'formulazzjoni ta' qafas' tfisser 'frame 
formulation' means grupp ta' prodotti 
bijoċidali b'użi simili u li jippreżentaw 
varjazzjonijiet limitati fil-kompożizzjoni 
tagħhom fir-rigward ta' prodott bijoċidali 
ta' referenza li jappartieni lil dak il-grupp li 
jkun fih l-istess sustanzi attivi tal-istess 
speċifikazzjonijiet, sakemm 
irrispettivament minn dawn il-
varjazzjonijiet, il-livell tar-riskju ma 
jaqbiżx dak marbut mal-prodotti bijoċidali 
ta’ referenza u l-effikaċja tal-organiżmu 
fil-mira tikkorrispondi għal dak li jkun 
indikat fuq it-tikketta tal-prodott;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi stabbilit li l-potenzjal ta’ riskju m’għandux ikun ikbar minn dak tal-
prodott bijoċidali ta’ referenza u li l-effikaċja tal-organiżmi fil-mira tkun konsistenti mat-
tikketta tal-prodott.

Emenda 62
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt q

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(q) 'ittra ta’ aċċess' tfisser (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-

dokument oriġinali, iffirmat mis-sid jew 
mis-sidien tat-tagħrif, jew mir-
rappreżentati tagħhom, li jiddikjara li t-
tagħrif jista' jintuża mill-awtoritajiet 
kompetenti nominati, l-Aġenzija Ewropea 
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finijiet ta' evalwazzjoni ta' sustanza attiva 
jew l-għotja ta' awtorizzazzjoni;

għas-Sustanzi Kimiċi, jew il-Kummissjoni 
għall-finijiet ta' evalwazzjoni ta' sustanza 
attiva jew l-għotja ta' awtorizzazzjoni lil 
parti terza;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Tinħass neċessità li tiġi ċċarata id-definizzjoni ta’ ‘ittra ta’ aċċess’.

Emenda 63
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt s

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(s) 'materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel' 
tfisser kwalunkwe materjal jew oġġett 
maħsub biex jiġi f'kuntatt mal-ikel li 
mhux kopert bir-Regolament (KE) 
Nru 1935/2004;

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel, diġà huma rregolati mir-Regolament (KE) Nru 1935/2004. 
Tali materjali m’għandhomx jaqgħu fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-proposta, peress li dan 
jirriżulta f’evalwazzjoni u regolazzjoni doppji. Jekk jinstabu nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni, 
għandhom jitranġaw permezz ta’ emenda tar-Regolament dwar il-materjali li jiġu f’kuntatt 
mal-ikel.
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Emenda 64
Aldo Patriciello

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ua) ‘varjazzjoni amministrattiva (jew 
formali)’ tfisser

varjazzjoni għal awtorizzazzjoni eżistenti 
ta’ natura purament amministrattiva (jew 
formali), li ma teħtieġx evalwazzjoni mill-
ġdid tar-riskju għas-saħħa pubblika jew l-
ambjent jew l-effikaċja tal-prodott.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġu definiti t-tipi ta’ varjazzjonijiet li jistgħu jsiru għal prodott bijoċidali 
awtorizzat eżistenti.

Emenda 65
Aldo Patriciello

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ub) ‘varjazzjoni limitata’ tfisser

varjazzjoni għal awtorizzazzjoni eżistenti, 
li ma titqiesx bħala varjazzjoni 
amministrattiva, fis-sens li teħtieġ 
evalwazzjoni ġdida parzjali tar-riskju 
għas-saħħa pubblika jew l-ambjent u/jew 
l-effikaċja tal-prodott. Il-varjazzjoni 
m’għandhiex tiggrava l-livell ta’ riskju 
għas-saħħa pubblika jew għall-ambjent 
jew għall-effikaċja tal-prodott.   

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġu definiti t-tipi ta’ varjazzjonijiet li jista’ jkun hemm għal prodott 
bijoċidali awtorizzat eżistenti.

Emenda 66
Aldo Patriciello

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(uc) ‘varjazzjoni kbira (jew sostanzjali)’ 
tfisser

varjazzjoni għal awtorizzazzjoni eżistenti 
li ma titqiesx bħala varjazzjoni 
amministrattiva jew varjazzjoni limitata. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġu definiti t-tipi ta’ varjazzjonijiet li jistgħu jsiru għal prodott bijoċidali 
awtorizzat eżistenti.

Emenda 67
Aldo Patriciello

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ud) ‘manifattur’ tfisser:
- b’referenza għal sustanza attiva prodotta 
fit-territorju tal-Komunità jew imqiegħda 
fis-suq, il-persuna li timmanifattura dik 
is-sustanza attiva jew persuna li tirrisjedi 
fil-Komunità u li tkun magħżula mill-
manifattur bħala r-rappreżentanta 
esklussiva tiegħu għall-finijiet tar-
Regolament attwali,
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- b’referenza għal sustanza attiva prodotta 
barra mit-territorju tal-Komunità, il-
persuna li tintgħażel mill-manifattur tas-
sustanza attiva bħala r-rappreżentata 
esklussiva tiegħu għall-finijiet tar-
Regolament attwali jew, jekk ma tkunx 
intgħażlet tali persuna, il-persuna li 
timporta s-sustanza attiva inkwistjoni fil-
Komunità,
- b’referenza għal sustanza attiva prodotta 
barra mit-territorju tal-Komunità, il-
persuna li tirrisjedi fil-Komunità, li 
tintgħażel mill-manifattur tas-sustanza 
attiva bħala r-rappreżentanta esklussiva 
tiegħu għall-finijiet tar-Regolament 
attwali jew, jekk ma tkunx intgħażlet tali 
persuna, il-persuna li timporta l-prodott 
bijoċidali inkwistjoni fil-Komunità,

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-kliem il-ġdid tal-Artikolu 83, huwa neċessarju li tiġi definita l-kelma 
‘manifattur’. Fil-fatt id-definizzjoni hija f’konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
tal-Kummissjoni (KE) Nru 1896/2000 tas-7 ta’ Settembru 2000fuq l-ewwel fażi tal-programm 
rigward prodotti bijoċidali msemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

Emenda 68
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 3 a (ġdid – l-ewwel Artikolu tal-Kapitolu II)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
1. Kull applikant prospettiv għal 
inklużjoni ta’ sustanza attiva fl-anness 
għandu jistaqsi lill-Aġenzija jekk
- applikazzjoni għall-inklużjoni tal-istess 
sustanza fl-Anness I, ġietx sottomessa 
diġà jew
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- jekk l-istess sustanza hix inkluża fl-
Anness I jew
- jekk l-istess sustanza hix reġistrata skont 
ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006.
2. Kull applikant prospettiv għandu 
jibgħat l-informazzjoni li ġejja lill-
Aġenzija, flimkien mal-applikazzjoni:
(a) l-identità tiegħu kif speċifikat fis-
sezzjoni 1 tal-Anness VI tar-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006, bl-eċċezzjoni tan-
Nru 1.2 u 1.3;
(b) l-identità tas-sustanza kif speċifikat 
fis-sezzjoni 2 tal-Anness VI tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006;
(c) liema talbiet għall-informazzjoni ser 
ikunu jeħtieġu studji ġodda li jinvolvu 
annimali vertebrati, li hi ser ikollha 
tagħmel;
(d) liema talbiet għall-informazzjoni, ser 
ikunu jeħtieġu studji ġodda oħra, li hi ser 
ikollha tagħmel.
3. Jekk l-istess sustanza ma tkunx inkluża 
fl-Anness I jew ma tkunx reġistrata skont 
ir-regolament (KE) Nru 1907/2006, l-
Aġenzija għandha tinforma lill-applikant 
prospettiv kif ikun xieraq.
4. Jekk applikazzjoni għall-inklużjoni tal-
istess sustanza attiva fl-Anness I tkun 
diġà ġiet sottomessa; jekk l-istess sustanza 
attiva tkun diġà inkluża fl-Anness I jew 
tkun diġà ġiet irreġistrata skont ir-
Regolament (KE) Nru 1907/2006, l-
Aġenzija għandha tinforma lill-applikant 
prospettiv, mingħajr dewmien, dwar l-
isem u l-indirizz tal-applikanti preċedenti 
u r-reġistranti u s-sommarji tal-istudju 
jew sommarji komprensivi tal-istudji dwar 
l-informazzjoni, kif jitlob il-każ, li tkun 
ingħatat diġà.
5. L-Aġenzija għandha fl-istess ħin 
tinforma lill-applikant jew reġistrant 
preċedenti dwar l-isem u l-indirizz tal-
applikant prospettiv għal inklużjoni fl-
Anness I. L-istudji disponibbli dwar 
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annimali vertebrati għandhom jingħataw 
lill-applikant prospettiv f’konformità mal-
Kapitolu XI ta’ dan ir-Regolament.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Dawn il-proċeduri huma neċessarji biex tiġi evitata d-duplikazzjoni ta’ dawn it-testijiet fuq 
annimali vertebrati u biex ikun hemm konformità ma’ talbiet għal informazzjoni ta’ Anness 
IIT. L-‘obbligu li tingħata informazzjoni’ skont ir-Regolament REACH isir reċiproku, peress 
li l-Aġenzija ser ikollha l-infrastruttura meħtieġa u l-ħiliet biex tadotta din il-proċedura.

Emenda 69
Aldo Patriciello

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 tal-inqas wieħed mill-
prodotti bijoċidali li jkun fih dik is-
sustanza attiva jissodisfaw l-kundizzjonijiet 
stipulati fil-punt (b) tal-Artikolu 16(1).

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fiż-żmien tal-inklużjoni fl-Anness I, id-dossier għandu jiġi sottomess għal tal-inqas prodott 
bijoċidali rappreżentattiv wieħed, li s-sustanza attiva tiegħu tissodisfa l-kundizzjonijiet 
stipulati. Il-bidla proposta hija kkunsidrata li tirrifletti l-kunċett ta’ inklużjoni fl-Anness I 
b’mod iktar sodisfaċenti.
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Emenda 70
Aldo Patriciello

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 biex tiġi determinata l-
ekwivalenza teknika għandhom, fejn 
xieraq, jiġu inklużi fl-Anness I flimkien 
ma' kwalunkwe kundizzjoni minn dawn li 
ġejjin:

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li s-sustanza kimika deskritta fl-Anness I tintrabat mad-dejta li tkun 
appoġġat l-inklużjoni tagħha fl-anness. Barra minn hekk, il-kompożizzjoni isomerika hija 
importanti biex tkun tista’ tingħaraf l-identità kimika.

Emenda 71
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) indikazzjoni tal-identità kimika fir-
rigward tal-istereoisomeri.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li s-sustanza kimika deskritta fl-Anness I tintrabat mad-dejta li tkun 
appoġġat l-inklużjoni tagħha fl-anness. Barra minn hekk, il-kompożizzjoni isomerika hija 
importanti biex tkun tista’ tingħaraf l-identità kimika.
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Emenda 72
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minkejja l-Artikolu 4(1), is-sustanzi 
attivi msemmija fil-paragrafu 2 għandhom 
jiġu inklużi fl-Anness I biss jekk tiġi 
ssodisfata tal-anqas waħda mill-
kundizzjonijiet li ġejjin:

1. Minkejja l-Artikolu 4(1),is-sustanzi 
attivi li ġejjin, m’għandhomx jiġu inklużi
fl-Anness I:

(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) sustanzi attivi li jkunu ġew klassifikati 
f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 
1272/2008 bħala, jew li jissodisfaw il-
kriterji biex jiġu klassifikati bħala, 
karċinoġeni fil-kategorija 1A jew 1B;

(b) jintwera li s-sustanza attiva hija 
meħtieġa biex tikkontrolla periklu serju 
għas-saħħa pubblika;

(b) sustanzi attivi li jkunu ġew klassifikati 
f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 
1272/2008 bħala, jew li jissodisfaw il-
kriterji biex jiġu klassifikati bħala, 
mutaġeni fil-kategorija 1A jew 1B;

(c) jintwera li n-nuqqas ta' inklużjoni tas-
sustanza attiva fl-Anness I jikkawża 
impatti negattivi sproporzjonati meta 
mqabbla mar-riskju għas-saħħa tal-
bniedem jew tal-ambjent li jirriżultaw 
mill-użu tas-sustanza u li ma hemm l-
ebda sustanza jew teknoloġija alternattiva 
xierqa.

(c) sustanzi attivi li jkunu ġew klassifikati 
f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 
1272/2008 bħala, jew li jissodisfaw il-
kriterji biex jiġu klassifikati bħala, tossiċi 
għar-riproduzzjoni fil-kategorija 1A jew 
1B;

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

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

(e) sustanzi attivi li jissodisfaw il-kriterji 
biex jiġu klassifikat bħala sustanzi 
persisteni, bijoakkumulattivi jew tossiċi 
(PBT), jew persistenti ħafna u 
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bijoakkumulattivi ħafna (vPvB) skont l-
Anness XIII tar-Regolament (KE) Nru 
1907/2006;

(f) sustanzi attivi li huma sustanzi 
niġġiesa organiċi persistenti kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 
ta’ April 2004 dwar pollutanti organiċi 
persistenti.1

2. Is-sustanzi attivi li ġejjin għandhom 
jiġu inklużi fl-Anness I fejn tal-anqas 
waħda mill-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 tintlaħaq:

(a) sustanzi attivi li skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1272/2008 ġew ikklassifikati 
bħala, jew li jissodisfaw il-kriterji biex 
jiġu kklassifikati bħala, karċinoġen fil-
kategorija 1A jew 1B;

(b) sustanzi attivi li skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1272/2008 ġew ikklassifikati 
bħala, jew li jissodisfaw il-kriterji biex 
jiġu kklassifikati bħala, mutaġen fil-
kategorija 1A jew 1B;

(c) sustanzi attivi li skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1272/2008 ġew ikklassifikati 
bħala, jew li jissodisfaw il-kriterji biex 
jiġu kklassifikati bħala, tossiċi għar-
riproduzzjoni fil-kategorija 1A jew 1B;

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

1 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 7.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-formolazzjoni proposta mill-Kummissjoni ma kinitx ċara. Is-sustanzi esklużi għandhom jiġu 
identifikati b’mod ċar. Huwa ta’ importanza kbira wkoll li tiddaħħal l-esklużjoni ta’ sustanzi 
attivi li jissodisfaw il-kriterji għal klassifikazzjoni bħala sustanzi Persistenti, 
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Bijoakkumulattivi u Tossiċi jew bħala Persistenti ħafna u Bijoakkumulattivi ħafna (vPvB), u 
dawk li huma sustanzi niġġiesa organiċi persistenti. Fl-aħħar nett, l-Artikolu 45 diġà jistipula 
derogi li jippermettu li prodotti bijoċidali jitqiegħdu fis-suq għalkemm ma jkunux konformi 
mad-dispożizzjonijiet tar-regolament attwali.

Emenda 73
Mario Pirillo

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 preskritt, ikun
negliġibbli jew ikkontrollata 
adegwatement, b’kunsiderazzjoni għall-
perikoli intrinsiċi ppreżentati mis-
sustanza, meta l-prodott jintuża f'sistemi 
magħluqa jew kundizzjonijiet kontrollati 
b'mod strett;

Or. it

Ġustifikazzjoni

M’hemmx bażi xjentifika għad-diskriminazzjoni kontra tipi ta’ prodotti (e.g. PT4 u 14-19). 
Dawn il-prodotti huma rodentiċidi, akariċidi, molluskoċidi, diżinfettanti, pixxiċidi u insettiċidi 
u huma ta’ benefiċċju, b’mod partikolari, għan-nies fin-Nofsinhar tal-Ewropa, fejn huwa 
assolutament neċessarju li jiġu kkontrollati l-infestazzjonijiet mill-firien jew l-insetti għal 
raġunijiet ta’ iġjene. Għandha tintlaħaq deċiżjoni dwar l-esklużjoni fuq bażi ta’ analiżi tar-
riskju (kumbinazzjoni tal-livell ta’ periklu u l-esponiment). Jekk jiġi ippruvat b’mod xjentifiku 
li r-riskji huma kkontrollati sew, is-sustanzi attivi għandhom jiġu awtorizzati.

Emenda 74
Mario Pirillo

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 

imħassra
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nru 14 sa nru 19..

Or. it

Ġustifikazzjoni

M’hemmx bażi xjentifika għad-diskriminazzjoni kontra tipi ta’ prodotti (e.g. PT4 u 14-19). 
Dawn il-prodotti huma rodentiċidi, akariċidi, molluskoċidi, diżinfettanti, pixxiċidi u insettiċidi 
u huma ta’ benefiċċju, b’mod partikolari, għan-nies fin-Nofsinhar tal-Ewropa, fejn huwa 
assolutament neċessarju li jiġu kkontrollati l-infestazzjonijiet mill-firien u l-insetti għal 
raġunijiet ta’ iġjene. Għandha tintlaħaq deċiżjoni dwar l-esklużjoni fuq bażi ta’ analiżi tar-
riskju (kumbinazzjoni tal-livell ta’ periklu u l-esponiment). Jekk jiġi ippruvat b’mod xjentifiku 
li r-riskji huma kkontrollati sew, is-sustanzi attivi għandhom jiġu awtorizzati.

Emenda 75
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri ta’ implimentazzjoni għandhom 
jiġu applikati li jispeċifikaw il-kriterji 
xjentifiċi biex jiġu determinati l-
proprjetajiet li jfixklu s-sistema 
endokrinali adottati mir-Regolament tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar it-
tqegħid fis-suq ta’ prodotti ta’ protezzjoni 
għall-pjanti.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Attwalment ma jeżistux kriterji għall-approvazzjoni ta’ sustanzi li jfixklu s-sistema 
endokrinali, u hemm bżonn li jitfasslu. Dawn il-kriterji 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. 
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Emenda 76
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jista’ jagħti l-każ li l-applikanti ma jkollhomx fil-pussess leġittimu tagħhom id-dejta kollha li 
tappoġġa l-applikazzjoni.

Emenda 77
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 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’ jagħti l-każ li l-applikanti ma jkollhomx fil-pussess leġittimu tagħhom id-dejta kollha li 
tappoġġa l-applikazzjoni.
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Emenda 78
Aldo Patriciello

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għanda tassenja numru ta’ 
referenza għal kull applikazzjoni, li 
għandu jintuża fil-korrispondenza 
marbuta mal-applikazzjoni sakemm is-
sustanza tiġi inkluża fl-Anness I, u data 
ta’ sottomissjoni, li għandha tkun id-data 
li fiha l-applikazzjoni tasal għand l-
Aġenzija. 

Or. it

Emenda 79
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 80
Aldo Patriciello

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fi żmien xahrejn minn meta tirċievi 
applikazzjoni,l-Aġenzija għandha 
tirreġistra kull parti tal-informazzjoni fid-
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dossier b’kodiċi ta’ identifikazzjoni unika.

Or. it

Emenda 81
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi li tinkludi 
sustanza attiva fl-Anness I,l-isem(ijiet) 
tal-applikant(i) għandu(hom) jiġi(u) 
indikat(i).

Or. it

Emenda 82
Mario Pirillo

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Bid-deċiżjoni li is-sustanza attiva tiġi 
inkluża fl-Anness I, l-Aġenzija għandha 
tassenja lis-sustanza inkwistjoni numru 
speċifiku ta’ reġistrazzjoni għas-sustanza 
u għall-applikant. L-Aġenzija għandha, 
mingħajr dewmien, tinforma lill-applikant 
dwar in-numru u d-data tar-
reġistrazzjoni. Dan in-numru ta’ 
reġistrazzjoni għandu jintuża f’kull 
korrispondenza oħra relatata mas-
sustanza attiva u għall-awtorizzazzjoni 
tal-prodott kif imsemmi fil-Kapitolu IV ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. it
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Emenda 83
Aldo Patriciello

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

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

(a) sustanzi li huma persistenti, 
bijokumulattivi u tossiċi skont il-kriterji
stabbiliti fl-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;

(b) sustanzi li huma persistenti ħafna u 
bijoakkumulattivi ħafna f’konformità 
mal-kriterji stipulati fl-Anness XIII tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006;

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

(c) sustanzi li jissodisfaw il-kriterji biex 
jiġu kklassifikati, skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1272/2008, bħala karċinoġeni
fil-kategorija 1A jew 1B,jew mutaġeni fil-
kategorija 1A jew 1B jew tossiċi 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 

(d) sustanzi –bħal dawk bi proprjetajiet li 
jfixklu s-sistema endokrinali jew bi 
proprjetajiet persistenti, bijoakkumulattivi 
u tossiċi jew proprjetajiet persistenti ħafna 
u bijoakkumulattivi ħafna, li ma 
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hemm qbil internazzjonali jew dejta oħra 
disponibbli.

jikkonformawx mal-kriterji msemmija fil-
punt (b) jew (c) – li għalihom ma teżisti l-
ebda evidenza xjentifika ta’ effetti serji 
probabbli fuq is-saħħa pubblika jew l-
ambjent, li jikkawżaw livell ta’ tħassib 
ekwivalenti għal dak applikabbli għas-
sustanzi msemmija fil-punt (b) jew (c).

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji biex jiġu identifikati sustanzi attivi li huma kandidati għal sostituzzjoni huma 
allinjati mal-kriterji għal sustanzi suġġetti għal awtorizzazzjoni kif imsemmi fir-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006, għall-finijiet ta’ armonizzazzjoni bejn iż-żewġ regolamenti – ara l-
Artikolu 57 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006. Peress li l-Aġenzija (ECHA) ser ikollha l-
kompitu li teżamina jekk sustanza attiva tissodisfax il-kriterji, l-armonizzazzjoni bejn iż-żewġ 
regolamenti hija rakkomandabbli.

Emenda 84
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Isomeri li mhumiex attivi huma sustanzi li la huma perikolużi għas-saħħa u lanqas għall-
ambjent, u għalhekk huwa neċessarju li jiġu inklużi fost il-kandidati għas-sostituzzjoni.
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Emenda 85
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tkun qiegħda tħejji opinjoni dwar 
l-inklużjoni jew it-tiġdid tal-inklużjoni ta' 
sustanza attiva fl-Anness I, l-Aġenzija 
għandha teżamina jekk is-sustanza attiva 
tissodisfax xi waħda mill-kriterji elenkati 
fil-paragrafu 1 u tindirizza l-kwistjoni fl-
opinjoni tagħha.

2. Meta tkun qiegħda tħejji opinjoni dwar 
l-inklużjoni jew it-tiġdid tal-inklużjoni ta' 
sustanza attiva fl-Anness I, l-Aġenzija 
għandha teżamina jekk is-sustanza attiva 
tissodisfax xi waħda mill-kriterji elenkati 
fil-paragrafu 1 u, jekk l-esponiment ma 
jkunx ikkontrollat sew, b’kunsiderazzjoni 
għall-perikoli intrinsiċi tas-sustanza, 
għandha tindirizza l-kwistjoni fl-opinjoni 
tagħha.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji biex jiġu identifikati sustanzi attivi li huma kandidati għal sostituzzjoni huma 
allinjati mal-kriterji għal sustanzi suġġetti għal awtorizzazzjoni kif imsemmi fir-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006, għall-finijiet ta’ armonizzazzjoni bejn iż-żewġ regolamenti – ara l-
Artikolu 57 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006. Peress li l-Aġenzija (ECHA) ser ikollha l-
kompitu li teżamina jekk sustanza attiva tissodisfax il-kriterji, l-armonizzazzjoni bejn iż-żewġ 
regolamenti hija rakkomandabbli.

Emenda 87
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni 
għandha ssir mill-persuna jew f'isem il-
persuna li tkun detentur tal-
awtorizzazzjoni, li tista’ tkun jew tista’ ma 
tkunx il-persuna responsabbli għat-tqegħid 
fis-suq ta' prodott bijoċidali fi Stat Membru 
partikolari jew fil-Komunità.

Or. it
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Emenda 86
Mario Pirillo

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 l-isem tal-applikant(i).

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tas-sustanza attiva fl-Anness I, flimkien mal-isem tal-kumpanija li tissottometti l-
applikazzjoni, hija mezz adegwat u effettiv ta’ kif jitwaqqfu persuni li jippruvaw jieħdu 
vantaġġ mis-sistema, peress li tippermetti li l-kumpanija li tkun appoġġat is-sustanza tiġi 
identifikata malajr u b’hekk jitnaqqas il-piż amministrattiv.

Emenda 88
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

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').

imħassra
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Or. it

Ġustifikazzjoni

L-ECHA għandha twettaq il-validazzjoni inizjali tal-applikazzjonijiet kollha madwar il-
Komunità, biex b’hekk l-awtoritajiet kompetenti li jwettqu l-evalwazzjoni jkunu jistgħu 
jiffukaw fuq l-evalwazzjoni proprja tal-applikazzjonijiet. Attwalment, fejn awtoritajiet 
kompetenti li jwettqu evalwazzjoni jikkunsidraw kemm l-aspetti amministrattivi u kemm dawk 
xjentifiċi tal-applikazzjonijiet, kien hemm inkonsistenzi fl-approċċ tagħhom. Il-possibilità tal-
għażla tal-awtorità kompetenti li twettaq l-evalwazzjoni, hija ta’ vantaġġ għall-impriżi żgħar 
u ta’ daqs medju, b’mod partikolari, peress li dawn ikunu jistgħu jaħdmu mal-awtoritajiet 
nazzjonali tagħhom.

Emenda 89
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
Komunitarja għandha tiġi sottomessa lill-
Aġenzija.

Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
għandha tiġi sottomessa lill-Aġenzija.

L-applikazzjoni ta’ applikant tista’, bi qbil 
ma’ Stat Membru, tiġi vvalidata minn dak 
l-Istat Membru u fl-applikazzjoni stess 
għandha tiġi identifikata l-awtorità 
kompetenti li tkun ser twettaq l-
evalwazzjoni, kif stipulat fl-Artikolu 22.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-ECHA għandha twettaq il-validazzjoni inizjali tal-applikazzjonijiet kollha madwar il-
Komunità, biex b’hekk l-awtoritajiet kompetenti li jwettqu l-evalwazzjoni jkunu jistgħu 
jiffukaw fuq l-evalwazzjoni proprja tal-applikazzjonijiet. Attwalment, fejn awtoritajiet 
kompetenti li jwettqu evalwazzjoni jikkunsidraw kemm l-aspetti amministrattivi u kemm dawk 
xjentifiċi tal-applikazzjonijiet, kien hemm inkonsistenzi fl-approċċ tagħhom. Il-possibilità tal-
għażla tal-awtorità kompetenti li twettaq l-evalwazzjoni, hija ta’ vantaġġ għall-impriżi żgħar 
u ta’ daqs medju, b’mod partikolari, peress li dawn ikunu jistgħu jaħdmu mal-awtoritajiet 
nazzjonali tagħhom.
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Emenda 90
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Applikant li jkun qed ifittex li jingħata 
awtorizzazzjoni għal grupp ta’ prodotti 
bħala parti minn formolazzjoni ta’ qafas 
jista’ jissottometti applikazzjoni waħda 
għall-awtorizzazzjoni.

Or. it

Emenda 91
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5 – subparagrafi 2 a u 2 b (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri obbligatorji għandhom jiġu 
stabbiliti u implimentati permezz ta’ 
Direttiva ta’ Qafas għal azzjoni mill-
Unjoni, biex jintlaħaq użu sostenibbli tal-
bijoċidi inklużi mmaniġġjar integrat tal-
pesti u miżuri ta’ tnaqqis tar-riskju.
Il-Kummissjoni għandha tissottometti 
proposta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill mhux iktar minn sentejn wara li 
dan ir-Regolament jiġi adottat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tikkontribwixxi għall-promozzjoni ta’ użu sigur u xieraq tal-bijoċidi u tiċċara t-tekniki għal 
immaniġġjar integrat tal-pesti. Barra minn hekk, għandha tappoġġa l-innovazzjoni u r-
riċerka. Dan huwa neċessarju peress li r-rapport attwali dwar l-implimentazzjoni rreġistra 
15.600 każ ta’ avvelenazzjoni u inċidenti rilevanti oħra bejn l-2003 u l-2005 fl-UE. Rapprt 
(2009) tal-Kummissjoni enfasizza l-ħtieġa għal miżuri adegwati u koordinati għall-fażi ta’ 
użu.
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Emenda 92
Michèle Rivasi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tissottometti 
proposta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill mhux iktar tard minn sentejn 
wara li dan ir-Regolament jiġi adottat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tikkontribwixxi għall-promozzjoni ta’ użu sigur u xieraq tal-bijoċidi u tiċċara t-tekniki għal 
immaniġġjar integrat tal-pesti. Barra minn hekk, għandha tappoġġa l-innovazzjoni u r-
riċerka. Dan huwa neċessarju peress li r-rapport attwali dwar l-implimentazzjoni rreġistra 
15.600 każ ta’ avvelenazzjoni u inċidenti rilevanti oħra bejn l-2003 u l-2005 fl-UE. Rapprt 
(2009) tal-Kummissjoni enfasizza l-ħtieġa għal miżuri adegwati u koordinati għall-fażi ta’ 
użu.

Emenda 93
Aldo Patriciello

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, numru ta’ 
reġistrazzjoni jiġi assenjat lilhom skont l-
Artikolu 8, paragrafu 5a, u jkun hemm 
konformità ma' kwalunkwe kundizzjoni 
inkluża f'dak l-Anness flimkien ma' dawk 
is-sustanzi attivi;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet ta’ konsistenza mal-proċedura ta’ evalwazzjoni deskritta fl-Artikolu 8(5a).
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Emenda 94
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) in-natura, il-kwantità u l-ekwivalenza 
teknika tas-sustanzi attivi fil-prodott 
bijoċidali u, fejn xieraq, kwalunkwe 
impurità tossikoloġika jew 
ekotossikoloġika sinifikanti u sustanzi li 
mhumiex attivi, u r-residwi tagħhom ta’ 
sinifikanza tossikoloġika jew ambjentali, li 
jirriżultaw minn użi mhux awtorizzati, 
jistgħu jiġu ddeterminati skont il-ħtiġijiet 
rilevanti fl-Annessi II u III;

c) l-identità kimika, il-kwantità u l-
ekwivalenza teknika tas-sustanzi attivi fil-
prodott bijoċidali u, fejn xieraq, 
kwalunkwe impurità tossikoloġika jew 
ekotossikoloġika sinifikanti u sustanzi li 
mhumiex attivi, u r-residwi tagħhom ta’ 
sinifikanza tossikoloġika jew ambjentali, li 
jirriżultaw minn użi mhux awtorizzati, 
jistgħu jiġu ddeterminati skont il-ħtiġijiet 
rilevanti fl-Annessi II u III;

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-terminu ‘natura’ ma ġiex definit b’mod ċar. ‘Identità kimika’, jidher li li tiddeskrivi aħjar 
is-sustanza attiva. 

Emenda 95
Aldo Patriciello

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-evalwazzjoni tal-konformità tal-prodotti 
bijoċidali mal-kriterji stabbiliti f’punt (b) 
tal-paragrafu 1, għandha tkun ibbażata 
kemm jista’ jkun possibbli fuq 
informazzjoni eżistenti dwar is-sustanzi 
suspettużi fil-prodott bijoċidali biex mas 
jsirux ħafna testijiet fuq l-annimali. 
B’mod partikolari, għandhom jintużaw id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 1999/45/KE 
jew ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 
dwar l-identifikazzjoni tal-periklu implikat 
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minn prodotti bijoċidali u evalwazzjoni 
tar-riskju konsegwenti.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li jiġi prevenut ittestjar fuq l-annimali li mhux neċessarju, filwaqt li tinżamm 
konformità mar-rekwiżit tar-REACH rigward il-punti ta’ referenza tar-Rapport dwar is-
Sigurezza tas-Sustanzi Kimiċi.

Emenda 96
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafi 2a u 2 b (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-evalwazzjoni tal-konformita tal-prodotti 
bijoċidali mal-kriterji stipulati f’punt (b) 
tal-paragrafu 1 għandha tkun ibbażata, 
kemm jista’ jkun possibbli, fuq 
informazzjoni eżistenti dwar is-sustanzi 
suspettużi li jkun hemm fil-prodott 
bijoċidali, biex ma jsirux ħafna testijiet 
fuq l-annimali. B’mod partikolari, 
għandhom jintużaw id-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva 1999/45/KE jew ir-
Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar l-
identifikazzjoni tal-periklu implikat minn 
prodotti bijoċidali u evalwazzjoni tar-
riskju konsegwenti.
L-evalwazzjoni tal-konformità tal-prodott 
bijoċidali mal-kriterji stipulati f’punt (b) u 
r-rekwiżiti stipulati f’punt (c) fil-
paragrafu 1 m’għandhiex tikkunsidra 
sustanza li tkun fil-prodott bijoċidali jekk 
tkun preżenti fi preparazzjoni 
f’konċentrazzjoni iktar baxxa minn 
kwalukwe waħda minn dawn li ġejjin:
(a) il-konċentrazzjonijiet applikabbli 
stipulati fl-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 
1999/45/KE;
(b) il-valuri ta’ limitu għall-
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konċentrazzjoni mogħtija fl-Anness I tad-
Direttiva 67/548/KEE;
(c) il-valuri ta’ limitu għall-
konċentrazzjoni mogħtija fil-Parti B tal-
Anness II tad-Direttiva 1999/45/KE;
(d) il-valuri ta’ limitu għall-
konċentrazzjoni mogħtija fil-Parti B tal-
Anness III tad-Direttiva 1999/45/KE;
(e) il-valuri ta’ limitu għall-
konċentrazzjoni mogħtija f’punt li jkun 
hemm qbil dwaru u li jkun imdaħħal fl-
inventorju tal-klassifikazzjoni u l-
ittikkettjar stabbilit skont it-Titolu V tar-
Regolament (KE) Nru 1272/2008;
(f) piż b’piż (w/w) ta’ 0.1%, jekk is-
sustanza tissodisfa l-kriterji fl-Anness 
Anness XIII tar-Regolament (KE) Nru 
1907/2006.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li jiġi prevenut ittestjar fuq l-annimali li mhux neċessarju, filwaqt li tinżamm 
konformità mar-rekwiżit tar-REACH rigward il-punti ta’ referenza tar-Rapport dwar is-
Sigurezza tas-Sustanzi Kimiċi.

Emenda 97
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fil-każ ta' formulazzjoni ta' qafas, 
tnaqqis fil-perċentwali tas-sustanza attiva 
fil-prodott bijoċidali ta' referenza jista' 
jkun permess, u/jew tibdil fil-perċentwali 
tal-kompożizzjoni ta' sustanza mhux 
attiva waħda jew aktar, u/jew is-
sostituzzjoni ta' sustanza mhux attiva 
waħda jew aktar b'oħrajn li joffru l-istess 
riskju jew riskju aktar baxx.

6. Fil-każ ta' formulazzjoni ta' qafas, il-
varjazzjonijiet li ġejjin huma permessi fir-
rigward ta’ prodott bijoċidali ta’ referenza 
wieħed jew iktar:
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(a) eliminazzjoni ta’ sustanza attiva fir-
rigward ta’ prodott bijoċidali ta’ referenza 
b’tal-inqas żewġ sustanzi attivi;
(b) tnaqqis fil-persentaġġ tas-sustanzi 
attivi;
(c) eliminazzjoni ta’ żewġ sustanzi li 
mhumiex attivi jew iktar;
(d) varjazzjoni fil-kompożizzjoni 
perċentwali ta’ sustanza li mhix attiva 
waħda jew iktar;
(e) sostituzzjoni ta’ sustanza waħda li 
mhix attiva jew iktar.

Or. it

Emenda 98
Aldo Patriciello

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. F’konformità mal-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 72(2), il-
Kummissjoni għandha tipprovdi gwida 
xjentifika u teknoloġika għall-
awtorizzazzjoni tal-prodotti, 
partikolarment fir-rigward ta’ rekwiżiti 
uniformi għad-dejta, proċeduri ta’ 
evalwazzjoni u deċiżjonijiet mill-Istati 
Membri.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa l-iżgurar ta’ implimentazzjoni uniformi tar-Regolament fit-territorju tal-
Komunità.
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Emenda 99
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) għandu fih sustanzi attivi li mhumiex 
inklużi fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat li s-sustanzi attivi applikati fi prodotti bijoċidali jippreżentaw periklu u 
riskju baxx.

Emenda 100
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-applikant għal awtorizzazzjoni għandu 
jissottometti d-dokumenti li ġejjin flimkien 
mal-applikazzjoni:

1. L-applikant għal awtorizzazzjoni 
primarja għandu jissottometti d-dokumenti 
li ġejjin flimkien mal-applikazzjoni:

Or. it

Emenda 101
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
għandha tkun akkumpanjata bl-imposti 
pagabbli taħt l-Artikolu 70.

2. L-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
primarja għandha tkun akkumpanjata bl-
imposti pagabbli taħt l-Artikolu 70.
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Or. it

Emenda 102
Aldo Patriciello

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-Aġenzija 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

Malli l-applikazzjonijiet kollha jibdew jintbagħtu lill-ECHA u jiġu vvalidati minnha, l-
Aġenzija se tkun l-unika awtorità kompetenti li tirċievi. Lingwa uffiċjali waħda għandha tkun 
suffiċjenti.

Emenda 103
Aldo Patriciello

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Skont il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 72(2), il-Kummissjoni għandha 
tipprovdi gwida standard teknika u legali 
u, b’mod partikulari, assistenza bl-
applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni 
skont l-Artikoli 18, 19 u 20, 
partikolarment lill-SMEs.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrikonoxxi li l-assistenza 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. 

Emenda 104
Aldo Patriciello

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) 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

Din l-emenda hija neċessarja sabiex jiġi evitat it-tixrid ta’ tagħrif kunfidenzjali; fil-punt (g), 
sakemm il-manifattur tas-sustanza jkun awtorizzat permezz ta’ reġistrazzjoni fl-Anness I, il-
lok tas-sit tal-manifattura għandu jibqa’ kunfidenzjali u m’għandux ikun inkluż fl-
awtorizzazzjoni tal-prodott bijoċidali.

Emenda 105
Aldo Patriciello

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) 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-
Artikolu 8(5a);
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Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex tintlaħaq konsistenza mal-proċedura ta’ evalwazzjoni kif stipulata fl-Artikolu 8(5a).

Emenda 106
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-prodott bijoċidali ta' referenza fil-
grupp ta' prodotti li jinkludi l-
formulazzjoni ta' qafas li għandha l-ogħla 
konċentrazzjoni permessa tas-sustanzi 
attivi;

a) il-prodott bijoċidali ta' referenza fil-
grupp ta' prodotti li jinkludi l-
formulazzjoni ta' qafas;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti bijoċidali ta’ referenza mhux neċessarjament huma definiti bħala dawk bl-ogħla 
konċentrazzjoni. Barra minn hekk, b’żieda mal-emendi għall-Artikoli 3(1)(p) u 16(6), jistgħu 
jkunu permessi aktar minn prodott bijoċidali ta’ referenza wieħed. Il-lista ta’ varjazzjonijiet 
permessi fi ħdan formulazzjoni ta’ qafas diġà ġew ippreżentati b’mod ċar fl-16(6). Ir-
referenza għal dan l-Artikolu se tiżgura approċċ konsistenti.

Emenda 107
Aldo Patriciello

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) il-varjazzjonijiet permessi skont l-
Artikolu 16(6).

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Il-prodotti bijoċidali ta’ referenza mhux neċessarjament huma definiti bħala dawk bl-ogħla 
konċentrazzjoni. Barra minn hekk, b’żieda mal-emendi għall-Artikoli 3(1)(p) u 16(6), jistgħu 
jkunu permessi aktar minn prodott bijoċidali ta’ referenza wieħed. Il-lista ta’ varjazzjonijiet 
permessi fi ħdan formulazzjoni ta’ qafas diġà ġew ippreżentati b’mod ċar fl-16(6). Ir-
referenza għal dan l-Artikolu se tiżgura approċċ konsistenti.

Emenda 108
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) is-sustanzi li mhumiex attivi li jistgħu 
jiġu ssostitwiti fil-prodotti bijoċidali 
awtorizzati li jappartienu f'dik il-
formulazzjoni ta' qafas.

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti bijoċidali ta’ referenza mhux neċessarjament huma definiti bħala dawk bl-ogħla 
konċentrazzjoni. Barra minn hekk, b’żieda mal-emendi għall-Artikoli 3(1)(p) u 16(6), jistgħu 
jkunu permessi aktar minn prodott bijoċidali ta’ referenza wieħed. Il-lista ta’ varjazzjonijiet 
permessi fi ħdan formulazzjoni ta’ qafas diġà ġew ippreżentati b’mod ċar fl-16(6). Ir-
referenza għal dan l-Artikolu se tiżgura approċċ konsistenti.

Emenda 109
Aldo Patriciello

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-

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 għat-tiġdid, 
f’konfirmità ma’ dan ir-regolament, ta' 
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awtorizzazzjoni jew it-tiġdid ta' 
awtorizzazzjoni ta' prodott bijoċidali li jkun 
fih sustanza attiva li tkun kandidata għas-
sostituzzjoni skont l-Artikolu 9(1).

awtorizzazzjoni ta' prodott bijoċidali li jkun 
fih sustanza attiva li tkun kandidata għas-
sostituzzjoni skont l-Artikolu 9(1).
Għandha tkun obbligatorja valutazzjoni 
komparattiva għall-prodotti bijoċidali 
kollha intiżi għall-istess skop malli tkun 
inkisbet esperjenza suffiċjenti fl-użu 
tagħhom u jkunu ntużaw ilhom mill-inqas 
ħames snin.

Or. it

Emenda 110
Mario Pirillo

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 għat-tiġdid ta' 
awtorizzazzjoni ta' prodott bijoċidali li jkun 
fih sustanza attiva li tkun kandidata għas-
sostituzzjoni skont l-Artikolu 9(1).Il-
valutazzjoni komparattiva għandha 
titwettaq għall-prodotti bijoċidali kollha 
intiżi għall-istess skop malli tkun inkisbet 
esperjenza suffiċjenti fl-użu tagħhom u 
jkunu ntużaw ilhom mill-inqas ħames 
snin.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa l-provvista ta’ definizzjoni aktar ċara tal-mod ta’ kif għandha ssir il-
valutazzjoni komparattiva. Wieħed mill-elementi li għandhom jitqiesu huwa l-ħtieġa ta’ 
esperjenza suffiċjenti bl-użu tal-prodott. Din għandha tkun ir-regola u mhux l-eċċezzjoni. 
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Emenda 111
Aldo Patriciello

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B’deroga mill-paragrafu 1, il-
valutazzjoni komparattiva m’għandhiex 
tkun obbligatorja għall-prodotti bijoċidali 
li jkun intwera li l-użu tagħhom huwa 
sikur.

Or. it

Emenda 112
Aldo Patriciello

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 
għandhom jintbagħtu, minnufih, lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-
oħra u lill-Aġenzija u, f'każ ta’ tiġdid ta’ 
awtorizzazzjoni Komunitarja, lill-
Kummissjoni wkoll.

Or. it

Emenda 113
Mario Pirillo

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-

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

oħra u lill-Aġenzija u, f'każ ta' tiġdid ta' 
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
Komunitarja, lill-Kummissjoni wkoll

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-riżultati tal-valutazzjoni komparattiva għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni fil-każijiet ta’ 
tiġdid ta’ awtorizzazzjoni Komunitarja biss. 

Emenda 114
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. B’deroga mill-paragrafu 1, il-
valutazzjoni komparattiva m’għandhiex 
tkun obbligatorja għall-prodotti bijoċidali 
li jkun intwera li l-użu tagħhom huwa 
sikur.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni komparattiva għandha tiffoka fuq il-prodotti bijoċidali b’riskju identifikat u 
fejn hemm ħtieġa ta’ alternattivi. Mhix neċessarja għall-prodotti bijoċidali li jkun intwera li l-
użu tagħhom huwa sikur.

Emenda 115
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità kompetenti li tirċievi jew, 
f'każ ta' deċiżjoni dwar applikazzjoni għal
awtorizzazzjoni Komunitarja, il-

3. L-awtorità kompetenti li tirċievi jew, 
f'każ ta' deċiżjoni dwar tiġdid ta’ 
awtorizzazzjoni Komunitarja, il-
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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:

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:

(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 jeżistu prodotti 
bijoċidali awtorizzati oħra li jippreżentaw
riskju ferm aktar baxx għas-saħħa tal-
bniedem jew tal-annimali jew għall-
ambjent u li ġew ippruvati effikaċi u ma 
jinvolvu żieda sinifikanti fir-riskji fir-
rigward tal-ebda parametru ieħor;

(b) il-prodott bijoċidali jew il-metodu ta’ 
kontroll jew ta’ prevenzjoni mhux kimiku
msemmi fil-punt (a) ma jippreżentax
żvantaġġi ekonomiċi jew prattiċi 
sinifikanti;

(b) il-prodotti bijoċidali msemmija fil-
punt (a) ma jippreżentawx żvantaġġi 
ekonomiċi jew prattiċi sinifikanti; 

(c) id-diversità kimika tas-sustanzi attivi 
hija adegwata sabiex kemm jista' jkun 
tnaqqas l-okkorrenza tar-reżistenza fl-
organiżmu ta' ħsara fil-mira.

(c) id-diversità kimika tas-sustanzi attivi 
hija adegwata sabiex kemm jista' jkun 
tnaqqas l-okkorrenza tar-reżistenza fl-
organiżmu ta' ħsara fil-mira.

Or. it

Emenda 116
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 

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-

3. L-awtorità kompetenti li tirċievi jew, 
f'każ ta' deċiżjoni dwar 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-
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kriterji li ġejjin jiġu ssodisfati kollha: kriterji li ġejjin jiġu ssodisfati kollha:
a) għall-użi li ġew speċifikati fl-
applikazzjoni diġà jeżisti prodott bijoċidali 
jew metodu mhux kimiku ta’ kontroll jew 
prevenzjoni 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 li jippreżenta riskju ferm 
aktar baxx għas-saħħa tal-bniedem jew tal-
annimali jew għall-ambjent u li huwa 
ppruvat li huwa ta’ effikaċja ndaqs u ma 
jinvolvi żieda sinifikanti fir-riskji fir-
rigward tal-ebda parametru ieħor; 

b) il-prodott bijoċidali jew il-metodu ta’ 
kontroll jew ta’ prevenzjoni mhux kimiku
msemmi fil-punt (a) ma jippreżentax 
żvantaġġi ekonomiċi jew prattiċi 
sinifikanti;

b) il-prodott bijoċidali msemmi fil-punt (a) 
ma jippreżentax żvantaġġi ekonomiċi jew 
prattiċi sinifikanti;

c) id-diversità kimika tas-sustanzi attivi 
hija adegwata sabiex kemm jista' jkun 
tnaqqas l-okkorrenza tar-reżistenza fl-
organiżmu ta' ħsara fil-mira.

c) id-diversità kimika tas-sustanzi attivi 
hija adegwata sabiex kemm jista' jkun 
tnaqqas l-okkorrenza tar-reżistenza fl-
organiżmu ta' ħsara fil-mira.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-użu ta’ valutazzjoni komparattiva għandu jkun limitat għat-tiġdid tal-awtorizzazzjonijiet ta’ 
dawk il-prodotti bijoċidali li jkun hemm fihom sustanzi attivi identifikati bħala kandidati 
għas-sostituzzjoni skont l-Artikolu 9. Mhux adegwat it-twettiq ta’ valutazzjonijiet komparattivi 
bejn prodotti bijoċidali u miżuri ta’ kontroll mhux kimiċi, li ma kenux suġġetti għall-istess 
valutazzjonijiet tal-effikaċja u tar-riskji.

Emenda 117
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-
miżuri u l-proċeduri meħtieġa biex jiġi 
definit kif għandha titwettaq valutazzjoni 
komparattiva għall-prodotti bijoċidali 
f’konformità mal-paragrafu 3. Dawn il-
miżuri għandhom jiddefinixxu l-kriterji u 
l-algoritmi li għandhom jintużaw għall-
valutazzjoni komparattiva biex tiġi 
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żgurata l-applikazzjoni uniformi tagħha 
mal-Komunità kollha.

Or. it

Emenda 118
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B'deroga mill-paragrafu 1, prodott 
bijoċidali li jkun fih sustanza attiva li tkun 
kandidat għas-sostituzzjoni għandha tiġi 
awtorizzata mingħajr valutazzjoni 
komparattiva f’każijiet fejn huwa meħtieġ 
li l-ewwel tinkiseb l-esperjenza permezz 
tal-użu fil-prattika ta’ dak il-prodott.

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
ta’ implimentazzjoni li jispeċifikaw il-
proċedura meħtieġa biex tiġi definita l-
applikazzjoni għall-valutazzjoni 
komparattiva skont id-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 3. Dawn il-miżuri għandhom 
jiddefinixxu l-kriterji u l-algoritmi li 
għandhom jintużaw għall-valutazzjonijiet 
komparattivi biex tiġi żgurata l-
applikazzjoni uniformi tagħha mal-
Komunità kollha. Dawn il-miżuri 
għandhom ikunu adottati f’konformità 
mal-proċeduri stipulati fl-Artikolu 72 (3).

Or. it

Ġustifikazzjoni

Sabiex tintlaħaq applikazzjoni uniformi tal-valutazzjoni komparattiva tal-prodotti bijoċidali, 
il-Kummissjoni għandha tfassal miżuri ta’ implimentazzjoni. 

Emenda 119
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 21 a (ġdid) – għandu jiġi inserit wara tmiem il-Kapitolu IV

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21a

1. Il-persuna responsabbli għat-tqegħid 
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fis-suq ta’ prodott bijoċidali jew ir-
rappreżentant tagħha għandhom 
jissottomettu applikazzjoni għal 
awtorizzazzjoni nazzjonali jew 
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
Komunitarja lill-Aġenzija u jinfurmaw 
lill-Aġenzija dwar isem l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru li jagħżlu 
huma, li se tkun responsabbli għall-
evalwazzjoni tal-applikazzjoni (minn issa 
’l quddiem imsejħa ‘l-awtorità kompetenti 
li tevalwa’).
L-Aġenzija għandha, fi żmien tliet 
ġimgħat minn meta tkun irċeviet l-
applikazzjoni, tinnotifika lill-awtorità 
kompetenti li tevalwa li l-applikazzjoni 
hija disponibbli fil-bażi tad-dejta tal-
Aġenzija.
2. Fi żmien tliet ġimgħat minn meta tkun 
irċeviet applikazzjoni, l-Aġenzija għandha 
tivvalida l-applikazzjoni jekk tikkonforma 
mar-rekwiżiti li ġejjin:
a) ikun ġie sottomess it-tagħrif imsemmi 
fl-Artikolu 18;
(b) ikun akkumpanjat bl-imposti pagabbli 
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 sottomessa.
3. Jekk l-Aġenzija tikkunsidra 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-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-applikazzjoni tiġi 
vvalidata.
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L-Aġenzija għandha tirrifjuta l-
applikazzjoni jekk l-applikant jonqos milli 
jissottometti t-tagħrif mitlub fi żmien l-
iskadenza u għandha tgħarraf lill-
applikant u lill-awtorità kompetenti li 
tevalwa dwar dan.
F'każijiet ta' dan it-tip parti mill-imposta 
mħallsa lill-Aġenzija skont l-Artikolu 70 
għandha tiġi rrimborżata.
4. Jista' jitressaq appell, skont l-
Artikolu 67, kontra d-deċiżjonijiet tal-
Aġenzija taħt it-tielet subparagrafu tal-
paragrafu 3.
5. Jekk l-Aġenzija, abbażi tal-validazzjoni 
li tkun saret skont il-paragrafu 2, tqis li l-
applikazzjoni hija kompluta, għandha 
tgħarraf minnufih lill-applikant u lill-
awtorità kompetenti li tevalwa dwar dan.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-ECHA għandha twettaq il-validazzjoni inizjali tal-applikazzjonijiet kollha mressqa madwar 
il-Komunità sabiex l-awtoritajiet kompetenti li jevalwaw ikunu jistgħu jikkunċentraw fuq il-
valutazzjoni effettiva tal-applikazzjonijiet. Attwalment, billi l-awtoritajiet kompetenti li 
jevalwaw jikkunsidraw kemm l-aspetti amministrattivi u kemm dawk xjentifiċi tal-
applikazzjonijiet, kien hemm każijiet ta’ inkonsistenza fl-approċċi tagħhom. L-Aġenzija 
għandha żżomm mal-istess skadenzi bħal dawk stipulati fil-qafas tar-REACH (Artikolu 20) 
għall-validazzjoni tal-applikazzjoni.

Emenda 120
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22 imħassar

Sottomissjoni u validazzjoni tal-
applikazzjoni
1. Fi żmien xahar wara li tirċievi l-
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
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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 ma għandhiex tinkludi 
valutazzjoni tal-kwalità jew tal-
adegwatezza ta' kwalunkwe dejta jew 
ġustifikazzjoni għall-adattament tar-
rekwiżiti tad-dejta sottomessa.
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.
3. Jekk l-awtorità kompetenti li tirċievi, 
abbażi tal-validazzjoni li tkun saret skont 
il-paragrafu 1, tqis li l-applikazzjoni hija 
kompluta, għandha minnufih tgħarraf 
lill-applikant dwar dan.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 22 il-ġdid, is-sottomissjoni u l-validazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-
awtorizzazzjonijiet nazzjonali u dawk Komunitarji għandhom ikunu rregolati mill-istess 
regoli. Għaldaqstant, huwa żejjed l-Artikolu 22 tal-proposta oriġinali.
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Emenda 121
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta għal regolament
Articolo 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

Minħabba l-fatt li, qabel l-inklużjoni tagħhom fl-Anness I tar-Regolament, is-sustanzi attivi 
użati fil-prodotti bijoċidali huma diġà suġġetti għal valutazzjoni li tieħu ħafna ħin, jinħass li 
l-perjodu ta’ tnax-il xahar ipprovdut skont il-proposta għal regolament huwa twil wisq għall-
awtorizzazzjoni ta’ prodott bijoċidali msejjes fuq sustanzi attivi diġà awtorizzati.

Emenda 122
Aldo Patriciello

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 se jkunu diġà vvalidati bis-sħiħ qabel l-inklużjoni 
tagħhom fl-Anness I tar-Regolament. Għaldaqstant, mhux neċessarju li jiġi pprovdut perjodu 
ta’ valutazzjoni daqstant twil għall-awtorizzazzjoni ta’ prodott bijoċidali msejjes fuq sustanzi 
attivi diġà awtorizzati.
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Emenda 123
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jekk l-ingredjenti li hemm fil-prodott 
bijoċidali jkunu diġà rreġistrati għall-użu 
fi prodotti bijoċidali skont ir-Regolament 
Nru 1907/2006, l-awtorità kompetenti li 
tevalwa m’għandhiex għalfejn twettaq 
valutazzjoni oħra.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi evitata duplikazzjoni bla bżonn tal-isforz.

Emenda 124
Aldo Patriciello

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 tnax-il 
xahar qabel id-data ta' skadenza tal-
awtorizzazzjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għajr fil-każijiet fejn hemm dejta ġdida li għandha tiġi vvalutata, it-tiġdid ta’ awtorizzazzjoni 
ta’ prodott ma jitlobx tmintax-il xahar. Perjodu ta’ tnax-il xahar huwa aktar adegwat.
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Emenda 125
Mario Pirillo, Edit Herczog

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 tnax-il 
xahar qabel id-data ta' skadenza tal-
awtorizzazzjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Qed jinħass li perjodu ta’ tnax-il xahar huwa suffiċjenti għas-sottomissjoni ta’ applikazzjoni 
għat-tiġdid ta’ awtorizzazzjoni.

Emenda 126
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każijiet ta’ rikonoxximent reċiproku, 
għandu jintuża numru ta’ awtorizzazzjoni 
uniku fl-Istati Membri involuti kollha.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fil-każijiet ta’ proċedura ta’ rikonoxximent reċiproku, għandu jintuża numru ta’ 
awtorizzazzjoni uniku fl-Istati Membri kollha. Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli 
għall-adozzjoni ta’ miżuri ta’ implimentazzjoni għall-introduzzjoni ta’ numru uniku.
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Emenda 127
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Għall-każijiet ta’ proċedura ta’ 
rikonoxximent reċiproku, il-Kummissjoni 
għandha tadotta miżuri ta’ 
implimentazzjoni billi tistipula l-kriterji u 
l-proċeduri għall-allokazzjoni ta’ numru 
ta’ awtorizzazzjoni uniku fl-Istati Membri 
kkonċernati kollha.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fil-każijiet ta’ proċedura ta’ rikonoxximent reċiproku, għandu jintuża numru ta’ 
awtorizzazzjoni uniku fl-Istati Membri kollha. Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli 
għall-adozzjoni ta’ miżuri ta’ implimentazzjoni għall-introduzzjoni ta’ numru uniku.

Emenda 128
Mario Pirillo, Edit Herczog

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).

Wara konsultazzjoni tal-applikant, 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).

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li r-Regolament jinkludi provvediment għal skadenza għar-riżoluzzjoni ta’ tilwim bejn 
l-Istati Membri. Perjodu ta’ tliet xhur jitqies bħala adegwat biex il-Kummissjoni jkollha l-
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possibilità li tfassal proposta għal deċiżjoni li biha tirrifjuta jew tirrestrinġi l-awtorizzazzjoni.

Emenda 129
Aldo Patriciello

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).

Wara konsultazzjoni mal-applikant, 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).

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-test leġiżlattiv għandu jistabbilixxi b’mod ċar l-iskadenza meħtieġa sabiex ikun hemm 
proċedura effikaċi għar-riżoluzzjoni ta’ tilwim bejn l-Istati Membri. It-tliet xhur huma 
perjodu ta’ żmien adegwat biex il-Kummissjoni tippreżenta proposta għal deċiżjoni favur 
rifjut tar-rikonoxximent tal-awtorizzazzjoni jew restrizzjoni tagħha.

Emenda 130
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien tliet xhur wara li tkun irċeviet 
in-notifika, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta proposta għal deċiżjoni. Fil-
każ li l-Kummissjoni titlob opinjoni lill-
Aġenzija skont il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 30, il-perjodu ta’ tliet xhur 
għandu jiġi sospiż sakemm l-Aġenzija 
tibgħat l-opinjoni tagħha. 
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Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu jistipula l-perjodu ta’ żmien allokat għar-riżoluzzjoni ta’ tilwim bejn l-
Istati Membri. Jidher li tliet xhur perjodu ta’ żmien adegwat biex il-Kummissjoni tfassal 
proposta għal deċiżjoni dwar rifjut tal-awtorizzazzjoni jew restrizzjoni tagħha.

Emenda 131
Aldo Patriciello

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien tliet xhur wara li tkun irċeviet 
in-notifika, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta proposta għal deċiżjoni. Fil-
każ li l-Kummissjoni titlob opinjoni lill-
Aġenzija skont il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 30, il-perjodu ta’ tliet xhur 
għandu jiġi sospiż sakemm l-Aġenzija 
tibgħat l-opinjoni tagħha. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-test leġiżlattiv għandu jistabbilixxi b’mod ċar l-iskadenza meħtieġa sabiex ikun hemm 
proċedura effikaċi għar-riżoluzzjoni ta’ tilwim bejn l-Istati Membri. It-tliet xhur huma 
perjodu ta’ żmien adegwat biex il-Kummissjoni tippreżenta proposta għal deċiżjoni favur 
rifjut tar-rikonoxximent tal-awtorizzazzjoni jew restrizzjoni tagħha.

Emenda 132
Aldo Patriciello

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 

Wara konsultazzjoni mal-applikant, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
dwar jekk ir-raġunijiet stabbiliti mill-
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rrifjutat ir-rikonoxximent, jew ir-
restrizzjoni tal-awtorizzazzjoni nazzjonali 
skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 72(3).

awtorità kompetenti jiġġustifikawx li jiġi 
rrifjutat ir-rikonoxximent, jew ir-
restrizzjoni tal-awtorizzazzjoni nazzjonali 
skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 72(3).

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-test leġiżlattiv għandu jistabbilixxi b’mod ċar l-iskadenza meħtieġa sabiex ikun hemm 
proċedura effikaċi għar-riżoluzzjoni ta’ tilwim bejn l-Istati Membri. It-tliet xhur huma 
perjodu ta’ żmien adegwat biex il-Kummissjoni tippreżenta proposta għal deċiżjoni favur 
rifjut tar-rikonoxximent tal-awtorizzazzjoni jew restrizzjoni tagħha.

Emenda 133
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 9 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien tliet xhur wara li tkun irċeviet 
in-notifika, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta proposta għal deċiżjoni. Fil-
każ li l-Kummissjoni titlob opinjoni lill-
Aġenzija skont il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 30, il-perjodu ta’ tliet xhur 
għandu jiġi sospiż sakemm l-Aġenzija 
tibgħat l-opinjoni tagħha. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-test leġiżlattiv għandu jistabbilixxi b’mod ċar l-iskadenza meħtieġa sabiex ikun hemm 
proċedura effikaċi għar-riżoluzzjoni ta’ tilwim bejn l-Istati Membri. It-tliet xhur huma 
perjodu ta’ żmien adegwat biex il-Kummissjoni tippreżenta proposta għal deċiżjoni favur 
rifjut tar-rikonoxximent tal-awtorizzazzjoni jew restrizzjoni tagħha.
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Emenda 134
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

Wara konsultazzjoni mal-applikant, 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). 
L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
konċernat għandha minnufih tadotta l-
miżuri kollha xierqa biex tkun konformi 
ma' dik id-deċiżjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu jistipula l-perjodu ta’ żmien allokat għar-riżoluzzjoni ta’ tilwim bejn l-
Istati Membri. Jidher li tliet xhur perjodu ta’ żmien adegwat biex il-Kummissjoni tfassal 
proposta għal deċiżjoni dwar rifjut tal-awtorizzazzjoni jew restrizzjoni tagħha.

Emenda 135
Aldo Patriciello

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

Wara konsultazzjoni mal-applikant, 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). 
L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
konċernat għandha minnufih tadotta l-
miżuri kollha xierqa biex tkun konformi 
ma' dik id-deċiżjoni.
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Or. it

Ġustifikazzjoni

It-test leġiżlattiv għandu jistabbilixxi b’mod ċar l-iskadenza meħtieġa sabiex ikun hemm 
proċedura effikaċi għar-riżoluzzjoni ta’ tilwim bejn l-Istati Membri. It-tliet xhur huma 
perjodu ta’ żmien adegwat biex il-Kummissjoni tippreżenta proposta għal deċiżjoni favur 
rifjut tar-rikonoxximent tal-awtorizzazzjoni jew restrizzjoni tagħha.

Emenda 136
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien tliet xhur wara li tkun irċeviet 
in-notifika, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta proposta għal deċiżjoni. Fil-
każ li l-Kummissjoni titlob opinjoni lill-
Aġenzija skont il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 30, il-perjodu ta’ tliet xhur 
għandu jiġi sospiż sakemm l-Aġenzija 
tibgħat l-opinjoni tagħha. 

Or. it

Ġustifikazzjoni.

Ir-Regolament għandu jistipula l-perjodu ta’ żmien allokat għar-riżoluzzjoni ta’ tilwim bejn l-
Istati Membri. Jidher li tliet xhur perjodu ta’ żmien adegwat biex il-Kummissjoni tfassal 
proposta għal deċiżjoni dwar rifjut tal-awtorizzazzjoni jew restrizzjoni tagħha.

Emenda 137
Aldo Patriciello

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien tliet xhur wara li tkun irċeviet 
in-notifika, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta proposta għal deċiżjoni. Fil-
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każ li l-Kummissjoni titlob opinjoni lill-
Aġenzija skont il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 30, il-perjodu ta’ tliet xhur 
għandu jiġi sospiż sakemm l-Aġenzija 
tibgħat l-opinjoni tagħha. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-test leġiżlattiv għandu jistabbilixxi b’mod ċar l-iskadenza meħtieġa sabiex ikun hemm 
proċedura effikaċi għar-riżoluzzjoni ta’ tilwim bejn l-Istati Membri. It-tliet xhur huma 
perjodu ta’ żmien adegwat biex il-Kummissjoni tippreżenta proposta għal deċiżjoni favur 
rifjut tar-rikonoxximent tal-awtorizzazzjoni jew restrizzjoni tagħha.

Emenda 138
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorizzazzjoni Komunitarja tista' 
tingħata għall-kategoriji tal-prodotti 
bijoċidali li ġejjin:

L-awtorizzazzjoni Komunitarja tista' 
tingħata għall-prodotti bijoċidali kollha
b’użu u kundizzjonijiet sostanzjalment 
simili.

(a) prodotti bijoċidali li jkun fihom 
sustanza attiva waħda jew aktar;
b) prodott bijoċidal ta' riskju baxx.
2. B'segwitu għar-rapport tal-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' 
dan ir-Regolament imsemmi fl-
Artikolu 54(4) u fid-dawl tal-esperjenza 
miksuba bl-awtorizzazzjonijiet 
Komunitarji, il-Kummissjoni tista' żżid 
kategoriji oħra ta' prodotti bijoċidali fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 72(4).
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Or. it

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni Komunitarja għandha tkun miftuħa għall-kategoriji ta’ prodotti u l-prodotti 
kollha li jkun hemm fihom sustanzi attivi diġà eżistenti. Minn naħa, dan se jnaqqas 
sostanzjalment il-piż amministrattiv għall-applikant u l-Istat Membru. Min-naħa l-oħra, din l-
estensjoni tal-ambitu x’aktarx mhux se tikkawża piżijiet żejda lis-sistema ladarba l-għadd tas-
sustanzi attivi inklużi fl-Anness I se jitnaqqas gradwalment bl-iżvolġiment tal-programm tal-
analiżi. L-ECHA għandha twettaq il-validazzjoni inizjali tal-applikazzjonijiet kollha.

Emenda 139
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorizzazzjoni Komunitarja tista' 
tingħata għall-kategoriji tal-prodotti bijoċidali 
li ġejjin:

L-awtorizzazzjoni Komunitarja tista' tingħata 
għall-kwalunkwe kategorija tal-prodotti 
bijoċidali.

(a) prodotti bijoċidali li jkun fihom sustanza 
attiva waħda jew aktar;

(b) prodott bijoċidal ta' riskju baxx.

2. B'segwitu għar-rapport tal-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament imsemmi fl-Artikolu 54(4) u fid-
dawl tal-esperjenza miksuba bl-
awtorizzazzjonijiet Komunitarji, il-
Kummissjoni tista' żżid kategoriji oħra ta' 
prodotti bijoċidali fil-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu.

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 72(4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistema ta’ awtorizzazzjoni ċentralizzata għandha benefiċċji ċari għall-funzjonament tas-suq 
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intern billi tiżgura valutazzjonijiet konsistenti u implimentazzjoni armonizzata tar-rekwiżiti fl-
Istati Membri kollha, u tippromwovi l-aqwa prattiċi u standards ugwali tal-protezzjoni tal-
konsumatur madwar l-Ewropa. Il-proċedura tal-awtorizzazzjoni Komunitarja għandha 
għalhekk testendi għall-kategoriji kollha tal-prodott minflok għal minoranza żgħira tal-
prodotti bijoċidali ta’ riskju baxx u prodotti b’sustanzi attivi ġodda). 

Emenda 140
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorizzazzjoni Komunitarja tista' 
tingħata għall-kategoriji tal-prodotti 
bijoċidali li ġejjin:

1. - awtorizzazzjoni Komunitarja tista’ 
tingħata to kategoriji kollha tal-prodotti 
bijoċidali li ġejjin:

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tal-awtorizzazzjoni Komunitarja hija pass lejn l-armonizzazzjoni Ewropea 
tas-suq tal-prodotti bijoċidali. Sistema tal-awtorizzazzjoni ċentralizzata għandha benefiċċji 
ċari għall-funzjonament tas-suq intern. L-awtorizzazzjoni Komunitarja għandha tkun 
ekwivalenti għall-proċedura tal-awtorizzazzjoni nazzjonali. Il-kumpaniji li jqiegħdu prodotti 
fis-suq fi Stat Membru wieħed jew f’għadd limitat ta’ Stati Membri, għandhom ikunu jistgħu 
japplikaw għal awtorizzazzjoni direttament ma’ Stat Membru.

Emenda 141
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'segwitu għar-rapport tal-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' 
dan ir-Regolament imsemmi fl-
Artikolu 54(4) u fid-dawl tal-esperjenza 
miksuba bl-awtorizzazzjonijiet 
Komunitarji, il-Kummissjoni tista' żżid 
kategoriji oħra ta' prodotti bijoċidali fil-

imħassar
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paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 72(4).

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tal-awtorizzazzjoni Komunitarja hija pass lejn l-armonizzazzjoni Ewropea 
tas-suq tal-prodotti bijoċidali. Sistema tal-awtorizzazzjoni ċentralizzata għandha benefiċċji 
ċari għall-funzjonament tas-suq intern. L-awtorizzazzjoni Komunitarja għandha tkun 
ekwivalenti għall-proċedura tal-awtorizzazzjoni nazzjonali. Il-kumpaniji li jqiegħdu prodotti 
fis-suq fi Stat Membru wieħed jew f’għadd limitat ta’ Stati Membri, għandhom ikunu jistgħu 
japplikaw għal awtorizzazzjoni direttament ma’ Stat Membru.

Emenda 142
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 34 Imħassar

Sottomissjoni u validazzjoni tal-
applikazzjoni

1. Min ikun responsabbli għat-tqegħid fis-
suq ta' prodott bijoċidali, jew ir-
rappreżentant ta' min ikun responsabbli 
għandu jissottometti applikazzjoni għal 
awtorizzazzjoni Komunitarja lill-Aġenzija 
u jgħarraf lill-Aġenzija b'isem l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru li jkun 
għażel li għandha tkun responsabbli 
għall-evalwazzjoni tal-applikazzjoni 
(minn hawn 'il quddiem 'l-awtorità 
kompetenti li tevalwa').
L-Aġenzija għandha fi żmien xahar wara 
li tkun irċeviet l-applikazzjoni, tinnotifika 
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lill-awtorità kompetenti li tevalwa li l-
applikazzjoni hija disponibbli fil-bażi ta' 
dejta tal-Aġenzija.
2. Fi żmien xahrejn wara li tkun irċeviet 
applikazzjoni, l-Aġenzija 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 ma għandhiex tinkludi 
valutazzjoni tal-kwalità jew tal-
adegwatezza ta' kwalunkwe dejta jew 
ġustifikazzjoni għall-adattament tar-
rekwiżiti tad-dejta sottomessa.
3. Jekk l-Aġenzija tikkunsidra 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-Aġenzija għandha, fi żmien xahrejn 
minn meta tkun irċeviet it-tagħrif 
addizzjonali, tiddetermina jekk it-tagħrif 
addizzjonali li jkun ġie sottomess huwiex 
biżżejjed biex l-applikazzjoni tiġi 
vvalidata.
L-Aġenzija għandha tirrifjuta l-
applikazzjoni jekk l-applikant jonqos milli 
jikkompleta l-applikazzjoni fi żmien l-
iskadenza u lill-applikant u lill-awtorità 
kompetenti li tevalwa għandha 
tgħarrafhom dwar dan. F'każijiet ta' dan 
it-tip parti mill-imposta mħallsa lill-
Aġenzija skont l-Artikolu 70 għandha tiġi 
rrimborżata.
4. Jista' jitressaq appell, skont l-
Artikolu 67, kontra d-deċiżjonijiet tal-
Aġenzija taħt it-tielet subparagrafu tal-
paragrafu 3.
5. Jekk l-Aġenzija, abbażi tal-validazzjoni 
li tkun saret skont il-paragrafu 2, tqis li l-
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applikazzjoni hija kompluta, għandha 
tgħarraf minnufih lill-applikant u lill-
awtorità kompetenti li tevalwa dwar dan.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 22 il-ġdid, is-sottomissjoni u l-validazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-
awtorizzazzjonijiet nazzjonali u Komunitarji huma mmexxija mill-istess regoli. Dan jagħmel 
lill-Artikolu 22 tal-proposta oriġinali superfluwu.

Emenda 143
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk l-ingredjenti li jinsabu fil-prodott 
bijoċidali diġà ġew irreġistrati, 
f’konformità mar-Regolament Nru 
1907/2006, għall-użu fil-prodotti 
bijoċidali, l-awtorità kompetenti li tevalwa 
m’għandhiex tidduplika din l-
evalwazzjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għandha l-għan li evitata milli jkun hemm duplikazzjoni żejda ta’ sforz.

Emenda 144
Aldo Patriciello

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 

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

opinjoni lill-Kummissjoni dwar l-
awtorizzazzjoni tal-prodott bijoċidali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Disa’ xhur huwa perjodu twil wisq għall-Aġenzija biex tipprepara u tissottometti opinjoni 
bbażata fuq evalwazzjoni li hija diġà disponibbli u li hija mwettqa mill-awtorità kompetenti li 
tevalwa. Tliet xhur huwa perjodu ta’ żmien aktar xieraq. 

Emenda 145
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

Il-perjodu ta’ disa’ xhur mogħti lill-Aġenzija biex tipprepara u tissottometti opinjoni lill-
Kummissjoni dwar l-awtorizzazzjoni huwa twil wisq. Tliet xhur huwa perjodu ta’ żmien aktar 
xieraq, jekk xejn minħabba li l-opinjoni tal-Aġenzija hija mfassla abbażi evalwazzjoni li diġà 
twettqet mill-awtorità kompetenti li tevalwa. 

Emenda 146
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk id-Deċiżjoni msemmija fil-
paragrafu 4 tirrifjuta li tagħti 
awtorizzazzjoni Komunitarja lil prodott 

imħassar
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bijoċidali minħabba li ma jissodisfax il-
kriterji għal prodott bijoċidali ta' riskju 
baxx skont l-Artikolu 17, l-applikant jista' 
japplika, jekk dan ikun rilevanti, għal 
awtorizzazzjoni Komunitarja skont il-
punt (a) tal-Artikolu 33(1) jew 
awtorizzazzjoni nazzjonali skont il-
Kapitolu V.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu jirrikjedi li jitħassar minħabba li qed tiġi mitluba l-awtorizzazzjoni 
Komunitarja għat-tipi kollha bijoċidali. 

Emenda 147
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu se jsir superfluwu jekk tiġi adottata l-emenda għall-Artikolu 33.
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Emenda 148
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

12-il xahar huwa perjodu ta’ żmien aktar xieraq għat-tiġdid ta’ awtorizzazzjoni.

Emenda 149
Aldo Patriciello

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

Sakemm ma jkunx hemm dejta ġdida li għandha tiġi evalwata, 18-il xahar huwa perjodu twil 
iżżejjed għat-tiġdid ta’ awtorizzazzjoni ta’ prodott. 12-il xahar huwa perjodu ta’ żmien aktar 
xieraq.
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Emenda 150
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Kapitolu VIIa (ġdid) – Artikolu 37a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KAPITOLU VIIa

Artikolu 37a

(1) Detenturi ta’, jew applikabbli għal, 
awtorizzazzjoni primarja jistgħu 
jissottomettu lill-Aġenzija, talba għal 
awtorizzazzjoni doppja għall-istess prodott 
bijoċidali.
(2) Applikanti għal awtorizzazzjoni doppja
għandhom jibgħatu l-affarijiet u l-
informazzjoni segwenti mal-applikazzjoni 
tagħhom:
(a) in-numru tal-awtorizzazzjoni għall-
awtorizzazzjoni primarja jew, in-numru 
ta’ applikazzjoni fil-każ tal-applikazzjoni 
għall-awtorizzazzjoni primarja; 
(b) il-kompożizzjoni kwalitattiva u 
kwantitattiva f’termini ta’ sustanzi attivi u 
mhux attivi, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
limiti ta’ konċentrazzjoni stipulati fl-
Artikolu 16, sal-punt li l-għarfien ta’ dan 
huwa essenzjali għall-użu xieraq tal-
prodott bijoċidali; 
(c) id-dożi li għandhom jiġu applikati u l-
istruzzjonijiet għall-użu;
(d) il-kategoriji tal-utenti;
(3) L-Aġenzija għandha tivvalida l-
applikazzjoni abbażi r-regoli stipulati fl-
Artikolu 22.
(4) Jekk l-Aġenzija tqis li l-applikazzjoni 
hija kompleta, abbażi l-validazzjoni skont 
il-paragrafu 3, hija għandha tinforma 
mingħajr ebda dewmien lill-applikant, lill-
awtorità kompetenti li tevalwa li qed 
tagħti l-awtorizzazzjoni primarja jew, fil-
każ tad-duplikazzjoni ta’ awtorizzazzjoni 
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Komunitarja, lill-Kummissjoni. 
(5) Fil-każ tal-awtorizzazzjonijiet primarji 
eżistenti, l-awtorità kompetenti li tevalwa 
jew, fil-każ tad-duplikazzjoni ta’ 
awtorizzazzjoni tal-Komunità, il-
Kummissjoni, għandha tiddeċiedi dwar l-
applikazzjoni f’temp ta’ xahar minn meta 
ġiet validata. Fil-każ tal-applikazzjonijiet 
pendenti għall-awtorizzazzjoni, l-awtorità 
kompetenti li tevalwa jew fil-każ tad-
duplikazzjoni ta’ awtorizzazzjoni 
Komunitarja, il-Kummissjoni, għandha 
tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni f’temp ta’ 
xahar minn meta ngħatat l-
awtorizzazzjoni primarja. 
(6) Jekk l-informazzjoni addizzjonali 
tidher li hija meħtieġa biex tippermetti l-
istabbiliment tal-identità tal-prodott 
bijoċidali, l-awtorità kompetenti li tevalwa 
jew, fil-każ tad-duplikazzjoni ta’ 
awtorizzazzjoni Komunitarja, il-
Kummissjoni, għandha titlob li l-
applikant iforniha b’dik l-informazzjoni. 
Il-perjodu ta’ xahar imsemmi fil-
paragrafu 5 għandu jiġi sospiż mid-data 
tal-ħruġ tat-talba sad-data li tiġi rċevuta l-
informazzjoni.
(7) Hekk kif l-awtorità kompetenti jew, fil-
każ tad-duplikazzjoni ta’ awtorizzazzjoni 
Komunitarja, il-Kummissjoni, tawtorizza 
d-duplikazzjoni ta’ awtorizzazzjoni 
primarja, hija għandha tagħtiha numru 
tal-awtorizzazzjoni speċifiku u għandha 
tirreġistra l-att amministrattiv fir-Reġistru 
Komunitarju tal-Prodotti Bijoċidali. 
(8) Minkejja l-informazzjoni sottomessa 
skont il-paragrafu 2, fil-każ tal-
awtorizzazzjonijiet dupliki, għandhom 
jiġu applikati t-termini u l-kundizzjonijiet 
għat-tqegħid fis-suq u għall-użu ta’ 
prodotti bijoċidali, li kien hemm kunsens 
dwarhom fl-awtorizzazzjoni primarja.  

Or. it
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Emenda 151
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 37b (ġdid – it-tieni Artikolu fil-Kapitolu VIIa il-ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37b

(1) Tista’ tiġi mogħtija awtorizzazzjoni 
addizzjonali abbażi awtorizzazzjoni 
primarja.
(2) L-applikanti li jixtiequ japplikaw għal 
awtorizzazzjoni addizzjonali għandhom 
jibagħtu l-applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni lill-Aġenzija.
(3) L-applikanti għal awtorizzazzjoni 
addizzjonali għandhom jibagħtu l-
affarijiet u l-informazzjoni segwenti mal-
applikazzjoni tagħhom:
(a) in-numru tal-awtorizzazzjoni għall-
awtorizzazzjoni primarja jew, in-numru 
ta’ applikazzjoni fil-każ tal-applikazzjoni 
pendenti;
(b) -isem u l-indirizz tal-applikant;
(c) l-approvazzjoni bil-miktub mid-
detentur tal-awtorizzazzjoni; 
(d) il-kompożizzjoni kwalitattiva u 
kwantitattiva f’termini ta’ sustanzi attivi u 
mhux attivi, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
limiti ta’ konċentrazzjoni stipulati fl-
Artikolu 16, sal-punt li l-għarfien ta’ dan 
huwa essenzjali għall-użu xieraq tal-
prodott bijoċidali; 
(e) id-dożi tal-applikazzjoni u l-
istruzzjonijiet għall-użu;
(f) il-kategoriji għall-utenti; 
(4) L-Aġenzija għandha tivvalida l-
applikazzjoni abbażi r-regoli stipulati fl-
Artikolu 22
(5) Jekk l-Aġenzija tqis li l-applikazzjoni 
hija kompleta, abbażi l-validazzjoni skont 
il-paragrafu 4, hija għandha tinforma 
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mingħajr ebda dewmien lill-applikant, lill-
awtorità kompetenti li tevalwa li qed 
tagħti l-awtorizzazzjoni primarja jew, fil-
każ tad-duplikazzjoni ta’ awtorizzazzjoni 
Komunitarja, lill-Kummissjoni. 
(6) Fil-każ tal-awtorizzazzjonijiet primarji 
eżistenti, l-awtorità kompetenti li tevalwa 
jew, fil-każ taż-żieda ta’ awtorizzazzjoni 
tal-Komunità, il-Kummissjoni, għandha 
tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni f’temp ta’ 
xahar minn meta ġiet validata. Fil-każ tal-
applikazzjonijiet pendenti għall-
awtorizzazzjoni, l-awtorità kompetenti li 
tevalwa jew fil-każ tad-duplikazzjoni ta’ 
awtorizzazzjoni Komunitarja, il-
Kummissjoni, għandha tiddeċiedi dwar l-
applikazzjoni f’temp ta’ xahar minn meta 
ngħatat l-awtorizzazzjoni primarja. 
(7) Jekk l-informazzjoni addizzjonali 
tidher li hija meħtieġa biex tippermetti l-
istabbiliment tal-identità tal-prodott 
bijoċidali, l-awtorità kompetenti li tevalwa 
jew, fil-każ taż-żieda ta’ awtorizzazzjoni 
Komunitarja, il-Kummissjoni, għandha 
titlob li l-applikant iforniha b’dik l-
informazzjoni. Il-perjodu ta’ xahar 
imsemmi fil-paragrafu 5 għandu jiġi 
sospiż mid-data tal-ħruġ tat-talba sad-data 
li tiġi rċevuta l-informazzjoni.
(8) Hekk kif l-awtorità kompetenti jew, fil-
każ tad-duplikazzjoni ta’ awtorizzazzjoni 
Komunitarja, il-Kummissjoni, tawtorizza 
ż-żieda ta’ awtorizzazzjoni primarja, hija 
għandha tagħtiha numru tal-
awtorizzazzjoni speċifiku u għandha 
tirreġistra l-att amministrattiv fir-Reġistru 
Komunitarju tal-Prodotti Bijoċidali.
(9) Minkejja l-informazzjoni sottomessa 
skont il-paragrafu 3, fil-każ tal-
awtorizzazzjonijiet addizzjonali, 
għandhom jiġu applikati t-termini u l-
kundizzjonijiet għat-tqegħid fis-suq u 
għall-użu ta’ prodotti bijoċidali, li kien 
hemm kunsens dwarhom fl-
awtorizzazzjoni primarja.   
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Or. it

Emenda 152
Aldo Patriciello

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-bidliet fl-orġini u l-kompożizzjoni 
tas-sustanza attiva.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Qed tintalab notifika dwar xi bidla fl-orġini ta’ sustanza attiva użata fi prodott bijoċidali 
minħabba li din jista’ jkollha impatt fuq is-sikurezza tal-prodott. 

Emenda 153
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 39 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. It-tħassir jew l-emendi ta’ 
awtorizzazzjoni primarja għandhom 
japplikaw għal awtorizzazzjonijiet dupliċi 
u addizzjonali bbażati fuq dik l-
awtorizzazzjoni.

Or. it
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Emenda 154
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 40 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità kompetenti li tat l-
awtorizzazzjoni nazzjonali jew f'każ ta' 
awtorizzazzjoni Komunitarja, il-
Kummissjoni, għandha tħassar l-
awtorizzazzjoni fuq talba tad-detentur 
tagħha, li għandu jiddikjara r-raġunijiet 
għat-tali talba. Jekk it-tali talba tikkonċerna 
awtorizzazzjoni Komunitarja, għandha tiġi 
sottomessa lill-Aġenzija.

L-awtorità kompetenti li tat 
awtorizzazzjoni għandha tħassar l-
awtorizzazzjoni fuq talba tad-detentur 
tagħha, li għandu jiddikjara r-raġunijiet 
għat-tali talba. Jekk it-tali talba tikkonċerna 
awtorizzazzjoni doppjajew addizzjonali 
Komunitarja, għandha tiġi sottomessa lill-
Aġenzija.

Or. it

Emenda 155
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 41 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-emenda ta’ awtorizzazzjoni primarja 
fuq talba tad-detentur tal-awtorizzazzjoni 
primarja għandha tapplika għall-
awtorizzazzjonijiet dupliki u addizzjonali 
bbażati fuq dik l-awtorizzazzjoni.

Or. it

Emenda 156
Aldo Patriciello

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kriterji u l-proċeduri msemmija fl-
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ewwel paragrafu ta’ dan l-Artikolu 
għandhom ikunu bbażati, b’mod mhux 
esklussiv, fuq il-prinċipji segwenti li 
għalihom ġiet mitluba proċedura ta’ 
notifika ssimplifikata:
(a) il-bidliet amministrati fl-
awtorizzazzjoni;
(b) bidliet fil-prodott bijoċidali fil-firxa 
permessa skont formulazzjoni ta’ qafas 
awtorizzata eżistenti;  
(c) it-tqegħid fis-suq ta’ prodott bijoċidali 
ġdid fil-limiti ta’ formulazzjoni ta’ qafas 
awtorizzata eżistenti; 
(d) bidliet fi prodott bijoċidali li ma 
jbiddilx b’mod negattiv il-livell tar-riskju 
jew tal-effikaċja tal-prodott.

Or. it

Emenda 157
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata bit-tagħrif kollu meħtieġ 
biex turi li l-prodott bijoċidali huwa 
sostanzjalment identiku għall-prodott ta' 
referenza kif iddefinit fil-paragrafu 3.

L-applikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata bit-tagħrif kollu meħtieġ 
biex turi li l-prodott bijoċidali huwa 
identiku għall-prodott ta' referenza kif 
iddefinit fil-paragrafu 3.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-kummerċ paralleli għandu jkun ristrett għall-prodotti identiċi li għandhom l-istess 
speċifikazzjonijiet u li għandhom l-istess sustanzi u koformulanti attivi. 
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Emenda 158
Mario Pirillo, Edit Herczog

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 il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin jiġu
ssodisfati:

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

a) ikun ġie manufatturat mill-istess 
kumpanija jew minn wieħed mill-
kumpaniji assoċjati tiegħu jew taħt il-
liċenzja, wara l-istess proċess ta’ 
produzzjoni; 

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 f’dak li għandu x’jaqsam to 
mal-ispeċifikazzjonijiet, is-sustanzi attivi 
preżenti u t-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 jew l-istess jew ekwivalenti, fir-
rigward tal-koformulaturi li jinsabu fih u 
l-format, il-materjali u l-għamla tal-
imballaġġ tiegħu, 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.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-kummerċ paralleli għandu jkun ristrett għall-prodotti identiċi li għandhom l-istess 
speċifikazzjonijiet u li għandhom l-istess sustanzi u koformulanti attivi.
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Emenda 159
Mario Pirillo

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) in-numru ta’ reġistrazzjonijiet tas-
sustanzi attivi li jinsabu fil-prodott u ittra 
ta’ aċċess f’konformità mal-Artikolu 50 
mill-applikant rilevanti skont il-Kapitolu 
II ta’ dan ir-Regolament;

Or.it

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni għal liċenzja tal-kummerċ paralleli għandu jkollha fiha wkoll in-numru tar-
reġistrazzjonijiet għas-sustanzi attivi.

Emenda 160
Mario Pirillo

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 ittra ta’ aċċess skont l-Artikolu 50 mid-
detentur tal-awtorizzazzjoni;

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni għal liċenzja tal-kummerċ paralleli għandu jkollha fiha wkoll informazzjoni li 
tirrigwarda l-ittra ta’ aċċess, kif stipulat fl-Artikolu 50.
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Emenda 161
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 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' 
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.

1. B’deroga mill-Artikolu 15, esperiment 
jew test għall-iskopijiet ta’ riċerka jew 
żvilupp,inkluż l-attivitajiet ta’ riċerka u 
żvilupp orjentati lejn il-prodott u l-
proċess, li jinvolvu t-tqegħid fis-suq ta’ 
prodott bijoċidali mhux awtorizzat jew ta’ 
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.

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, 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 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 orjentati lejn 
il-prodott u l-proċess, il-persuna li 
għandha l-ħsieb twettaq l-esperiment jew 
it-test għandha, qabel ma tqiegħed il-
prodott bijoċidali jew is-sustanza attiva 
fis-suq, tinnotifika t-tagħrif meħtieġ skont 
it-tieni paragrafu lill-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru fejn iseħħ it-tqegħid fis-
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suq.

Or. it

Emenda 162
Mario Pirillo

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 ta’ importanza, u tal-
prinċipji attivi maħsuba għar-rilaxx mill-
oġġett jew mill-materjali ittrattat, taħt 
kundizzjonijiet normali u prevedibbli 
għall-użu;

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-prodott bijoċidali huwa li jipproteġi u jtejjeb il-propjetajiet tal-oġġett ittrattat. 
F’bosta każijiet, l-għan tal-oġġett ittrattat mhuwiex li jirrilaxxa prodott bijoċidali attiv. L-
informazzjoni dwar il-prodott bijoċidali u dwar is-sustanza attiva bijoċidali ma tipprovdix 
informazzjoni xierqa rigward is-sikurezza għall-konsumaturi f’każijiet li s-sustanza attiva jew 
il-prodott bijoċidali ma jkollhomx l-għan li jiġu rilaxxati mill-oġġett jew materjali ttrattati. 

Emenda 163
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt a 

Test propost 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) l-isem, bl-użu meta jkun possibbli ta’ 
kwalunkwe nomenklatura komuni (e.g. 
INCI), tas-sustanzi attivi kollha li ntużaw 
biex jittrattaw l-oġġett jew il-materjali jew li 
ġew inkorporati fl-oġġetti jew fil-materjali, 
fejn rilevanti, u s-sustanzi attivi kollha li 
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għandhom l-għan li jiġu rilaxxati mill-
oġġett jew materjal ittrattat taħt 
kundizzjonijiet normali jew prevedibbli 
għall-użu, sakemm ir-rekwiżiti tat-tikkettjar 
jew l-mezzi alternattivi biex jiġu sodisfatti r-
rekwiżiti tal-informazzjoni diġà jeżistu taħt 
il-leġiżlazzjoni speċifika tas-settur;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet tat-tikkettjar għall-oġġetti u l-materjali m’għandhomx iwasslu għal 
rekwiżiti għal informazzjoni żejda u m’għandhomx jisporġu mar-rekwiżiti eżistenti skont il-
leġiżlazzjoni settorjali. Il-leġiżlazzjoni settorjali eżistenti u r-rekwiżiti ta’ informazzjoni 
tagħhom (e.g. it-tikkettjar, il-Fuljett tad-Dejta tas-Sikurezza) għandhom dejjem jittieħdu 
inkunsiderazzjoni. Pereżempju, skont ir-Regolament dwar id-Deterġenti, l-isem INCI tal-
preservattiv għandu jiġi tikkettjat fuq il-prodotti għall-pubbliku ġenerali u għandu jiġi 
rrappurtat fl-SDS għall-prodotti Istituzzjonali u Industrijali. Għalhekk, m’hemm bżonn tal-
ebda rekwiżit tat-tikkettjar addizzjonali.

Emenda 164
Aldo Patriciello

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) l-isem, bl-użu meta jkun possibbli ta’ 
kwalunkwe nomenklatura komuni (e.g. 
INCI), is-sustanzi attivi kollha li ntużaw 
biex jittrattaw l-oġġett jew il-materjali jew 
li ġew inkorporati fl-oġġetti jew fil-
materjali fejn rilevanti, u s-sustanzi attivi 
kollha li għandhom l-għan li jiġu 
rilaxxati mill-oġġett jew materjal ittrattat 
taħt kundizzjonijiet normali jew 
prevedibbli għall-użu, sakemm ir-rekwiżiti 
tat-tikkettjar jew l-mezzi alternattivi biex 
jiġu sodisfatti r-rekwiżiti tal-informazzjoni 
diġà jeżistu taħt il-leġiżlazzjoni speċifika 
tas-settur;

Or. it
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Emenda 165
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt b 

Test propost Emenda

(b) isem is-sustanzi attivi kollha li ntużaw 
biex jittrattaw l-oġġett jew il-materjali jew li 
ġew inkorporati fl-oġġetti jew fil-materjali;

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet tat-tikkettjar għall-oġġetti u l-materjali m’għandhomx iwasslu għal 
rekwiżiti għal informazzjoni żejda u m’għandhomx jisporġu mar-rekwiżiti eżistenti skont il-
leġiżlazzjoni settorjali. Il-leġiżlazzjoni settorjali eżistenti u r-rekwiżiti ta’ informazzjoni 
tagħhom (e.g. it-tikkettjar, il-Fuljett tad-Dejta tas-Sikurezza) għandhom dejjem jittieħdu 
inkunsiderazzjoni. Pereżempju, skont ir-Regolament dwar id-Deterġenti, l-isem INCI tal-
preservattiv għandu jiġi tikkettjat fuq il-prodotti għall-pubbliku ġenerali u għandu jiġi 
rrappurtat fl-SDS għall-prodotti Istituzzjonali u Industrijali. Għalhekk, m’hemm bżonn tal-
ebda rekwiżit tat-tikkettjar addizzjonali.

Emenda 166
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) isem is-sustanzi attivi kollha li ntużaw 
biex jittrattaw l-oġġett jew il-materjali jew 
li ġew inkorporati fl-oġġetti jew fil-
materjali;

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

Or. it



PE439.127v01-00 84/109 AM\804998MT.doc

MT

Emenda 167
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt c 

Test propost Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet tat-tikkettjar għall-oġġetti u l-materjali m’għandhomx iwasslu għal 
rekwiżiti għal informazzjoni żejda u m’għandhomx jisporġu mar-rekwiżiti eżistenti skont il-
leġiżlazzjoni settorjali. Il-leġiżlazzjoni settorjali eżistenti u r-rekwiżiti ta’ informazzjoni 
tagħhom (e.g. it-tikkettjar, il-Fuljett tad-Dejta tas-Sikurezza) għandhom dejjem jittieħdu 
inkunsiderazzjoni. Pereżempju, skont ir-Regolament dwar id-Deterġenti, l-isem INCI tal-
preservattiv għandu jiġi tikkettjat fuq il-prodotti għall-pubbliku ġenerali u għandu jiġi 
rrappurtat fl-SDS għall-prodotti Istituzzjonali u Industrijali. Għalhekk, m’hemm bżonn tal-
ebda rekwiżit tat-tikkettjar addizzjonali.

Emenda 168
Aldo Patriciello

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
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Emenda 169
Mario Pirillo

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

L-għan tal-prodott bijoċidali huwa li jipproteġi u jtejjeb il-proprjetajiet tal-oġġett ittrattat. 
F’bosta każijiet, l-għan tal-oġġett ittrattat mhuwiex li jirrilaxxa prodott bijoċidali attiv. L-
informazzjoni dwar il-prodott bijoċidali u dwar is-sustanza attiva bijoċidali ma tipprovdix 
informazzjoni xierqa rigward is-sikurezza għall-konsumaturi f’każijiet li s-sustanza attiva jew 
il-prodott bijoċidali ma jkollhomx l-għan li jiġu rilaxxati mill-oġġett jew materjali ttrattati. 

Emenda 170
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) kwalunkwe dikjarazzjoni dwar periklu 
jew dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni stabbilita 
fl-awtorizzazzjoni għall-prodott bijoċidali 
fejn rilevanti, u s-sustanzi attivi kollha li 
għandhom l-għan li jiġu rilaxxati mill-
oġġett jew materjal ittrattat taħt 
kundizzjonijiet normali jew prevedibbli 
għall-użu.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-prodott bijoċidali huwa li jipproteġi u jtejjeb il-proprjetajiet tal-oġġett ittrattat. 
F’bosta każijiet, l-għan tal-oġġett ittrattat mhuwiex li jirrilaxxa prodott bijoċidali attiv. L-
informazzjoni dwar il-prodott bijoċidali u dwar is-sustanza attiva bijoċidali ma tipprovdix 
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informazzjoni xierqa rigward is-sikurezza għall-konsumaturi f’każijiet li s-sustanza attiva jew 
il-prodott bijoċidali ma jkollhomx l-għan li jiġu rilaxxati mill-oġġett jew materjali ttrattati. 

Emenda 171
Mario Pirillo

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 għandu jkun jidher b’mod ċar, 
jinqara faċilment u jservi għal żmien xieraq 
u stampat fuq l-oġġett jew il-materjal, fuq 
l-imballaġġ, fuq l-istruzzjonijiet għall-użu 
jew fuq il-garanzija tal-oġġett jew il-
materjal ittrattat.

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

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-prodott bijoċidali huwa li jipproteġi u jtejjeb il-proprjetajiet tal-oġġett ittrattat. 
F’bosta każijiet, l-għan tal-oġġett ittrattat mhuwiex li jirrilaxxa prodott bijoċidali attiv. L-
informazzjoni dwar il-prodott bijoċidali u dwar is-sustanza attiva bijoċidali ma tipprovdix 
informazzjoni xierqa rigward is-sikurezza għall-konsumaturi f’każijiet li s-sustanza attiva jew 
il-prodott bijoċidali ma jkollhomx l-għan li jiġu rilaxxati mill-oġġett jew materjali ttrattati. 

Emenda 172
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt d 

Test propost Emenda

(d) kwalunkwe dikjarazzjoni dwar periklu 
jew dikjarazzjoni ta' prekawzjoni stabbilita fl-

(d) għal oġġetti ttrattati u fejn rilevanti biss,
kwalunkwe dikjarazzjoni dwar periklu jew 
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awtorizzazzjoni għall-prodott bijoċidali. dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni stabbilita fl-
awtorizzazzjoni għall-prodott bijoċidali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet tat-tikkettjar għall-oġġetti u l-materjali m’għandhomx iwasslu għal 
rekwiżiti għal informazzjoni żejda u m’għandhomx jisporġu mar-rekwiżiti eżistenti skont il-
leġiżlazzjoni settorjali. Il-leġiżlazzjoni settorjali eżistenti u r-rekwiżiti ta’ informazzjoni 
tagħhom (e.g. it-tikkettjar, il-Fuljett tad-Dejta tas-Sikurezza) għandhom dejjem jittieħdu 
inkunsiderazzjoni. Pereżempju, skont ir-Regolament dwar id-Deterġenti, l-isem INCI tal-
preservattiv għandu jiġi tikkettjat fuq il-prodotti għall-pubbliku ġenerali u għandu jiġi 
rrappurtat fl-SDS għall-prodotti Istituzzjonali u Industrijali. Għalhekk, m’hemm bżonn tal-
ebda rekwiżit tat-tikkettjar addizzjonali.

Emenda 173
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

d) fil-każ ta’ oġġetti ttrattati u fejn xieraq 
biss, kwalunkwe dikjarazzjoni dwar periklu 
jew dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni stabbilita 
fl-awtorizzazzjoni għall-prodott bijoċidali.

Or. it

Emenda 174
Sajjad Karim

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

It-tikkettar għandu jkun jidher b’mod ċar, 
jinqara faċilment, jservi għal żmien xieraq 
u fil-lingwa jew lingwi nazzjonali tal-Istat 
Membru li fis-suq tiegħu ikunu tqiegħdu 
l-oġġett u l-materjal.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-oġġetti u l-materjali ttrattati, bħal fil-każ ta’ prodotti l-oħra, 
għandhom dejjem jiġu ttikkettjati fil-lingwa jew lingwi nazzjonali tal-Istati Membri li fis-suq 
tagħhom ikun tqiegħed il-prodott. (Ir-rapporteur emenda l-Emenda 37 li kien ippropona tal-
abbozz tal-opinjoni biex jieħu inkunsiderazzjoni l-Istati Membri b’aktar minn lingwa 
nazzjonali waħda.)

Emenda 175
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-persuna responsabbli għat-tqegħid 
ta’ oġġetti u materjali ttrattati fis-suq 
għandu jkollha ittra ta’ ċertifikazzjoni 
maħruġa mid-detentur tal-awtorizzazzjoni 
fir-rigward tal-prodotti bijoċidjali kollha li 
ntużaw għat-trattament jew li ġew inseriti 
fl-oġġetti jew fil-materjali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Kull persuna li tqiegħed oġġetti jew materjali ttrattati bil-bijoċidi fis-suq għandu wkoll 
ikollha ittra ta’ ċertifikazzjoni li telenka l-bijoċidi kollha li ġew użati fl-oġġetti u l-materjali. 

Emenda 176
Aldo Patriciello

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
f’konformità mar-rekwiżiti tal-Artikolu 
50, 
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Or. it

Ġustifikazzjoni

L-ewwel applikant mhuwiex bilfors is-sid tad-dejta. Għandha ssir ukoll dispożizzjoni għal 
meta t-tieni applikant jew kumpanija hi jew issir sid konġunt tad-dejta minħabba l-
kompilazzjoni maqsuma jew konġunta tad-dejta. 

Emenda 177
Aldo Patriciello

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-applikant sussegwenti huwa wkoll 
sid tad-dejta. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-ewwel applikant mhux bilfors huwa sid id-dejta. Għandha ssir dispożizzjoni wkoll għal 
każiijiet li fihom it-tieni applikant jew kumpanija hija jew issir sid konġunt tad-dejta b’riżultat 
tal-qsim jew kumpilazzjoni konġunta tad-dejta. 

Emenda 178
Aldo Patriciello

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 element ta’ informazzjoni f’din il-
lista msemmija fil-paragrafu 2, identifikat 
b’kodiċi uniku, għandu jiddaħħal mill-
Aġenzija fir-Reġistru tal-Qsim tad-Dejta 
dwar is-Sustanzi Bijoċidali, inklużi d-
dettalji kollha ta’ identifikazzjoni u 
llinkjati mal-identità tal-ewwel applikant 
jew sid(ien) tad-dejta.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Ir-Reġistru għandu jinkludi kull element ta’ informazzjoni u dokumenti fil-lista. 
Identifikazzjoni numerika hija preferuta għal kull dokument mibgħut sabiex tiġi evitata 
kwalunkwe konfużjoni kull meta titoli jew korrezzjonijiet ta’ studji b’isem simili huma 
mibgħuta. Għandu jkun hemm ukoll link għas-sid tad-dejta sabiex tiżgura li d-drittijiet tal-
proprjetà huma rrispettati.

Emenda 179
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 
ma għandux jerġa' jiġi protett.

Data individwali għas-sottomissjoni 
għandha tiġi stabbilita għal kull 
dokument, kif identifikat mill-kodiċi 
uniku taħt l-Artikolu 48(4). 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 98/8/KE ma stipulatx b’mod ċar ir-rekwiżiti għall-protezzjoni tad-dejta. Id-data 
għas-sottomissjoni tad-dossier tista’ ma tkunx id-data tas-sottomissjoni tal-informazzjoni 
kollha. Għalhekk kull sottomissjoni għandha tingħata data.

Emenda 180
Aldo Patriciello

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-

imħassar
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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.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Minkejja li dan l-artikolu huwa titjib dwar id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar it-tqegħid 
fis-suq tal-prodotti bijoċidali dwar il-protezzjoni tad-dejta, m’hemmx raġuni biex tiddistingwi 
bejn dejta ġdida u dik eżistenti. L-arranġamenti leġiżlattivi nazzjonali jkopru biss parti żgħira 
tas-suq tad-Direttiva dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali. Fejn jeżistu tali 
arranġamenti, xi Stati Membri fil-fatt ma applikawhomx. Barra minn hekk, it-tneħħija ta’ din 
id-distinzjoni se ġġib id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti 
bijoċidali aktar konformi mar-REACH.

Emenda 181
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-revoka ta' ittra ta' aċċess qabel id-
data ta' skadenza tagħha ma għandhiex 
taffettwa l-validità tal-awtorizzazzjoni 
maħruġa abbażi tal-ittra ta' aċċess 
inkwistjoni.

2. Ir-revoka ta' ittra ta' aċċess qabel id-
data ta' skadenza tagħha għandha 
tinvalida l-awtorizzazzjoni maħruġa 
abbażi tal-ittra ta' aċċess inkwistjoni, 
sakemm ittra oħra ta’ aċċess għal 
sustanza attiva ekwivalenti hija pprovduta 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi żmien 
erba’ xhur.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ittri ta’ aċċess ġeneralment huma pprovduti bla ħlas u huma marbuta biex ifornu ftehimiet. L-
għażla ta’ revoka għall-ittri ta’ aċċess jekk il-ftehimiet jiġu miksura, eż. b’fornimenti 
alternattivi, hija intenzjonata biex tipproteġi l-investimenti tas-sid tad-dejta. Bħala mezz biex 
jiġu protetti l-utenti, l-għotja ssir għal perjodu li fih huwa possibbli biex tiġi vvalidata l-
awtorizzazzjoni ta’ prodott sabiex jikseb ittra ġdida ta’ aċċess.
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Emenda 182
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn dawk it-testijiet jew l-istudji jkunu 
diġà ġew sottomessi b'rabta ma' 
applikazzjoni preċedenti, l-awtorità 
kompetenti jew l-Aġenzija għandha 
minnufih tikkomunika l-isem u d-dettalji 
tal-kuntatt tas-sid tat-tagħrif lill-applikant 
prospettiv. 

Fejn dawk it-testijiet jew l-istudji jkunu 
diġà ġew sottomessi b'rabta ma' 
applikazzjoni preċedenti, l-awtorità 
kompetenti jew l-Aġenzija għandha 
minnufih tevalwa jekk humiex 
teknikament ekwivalenti fid-dawl tas-sors 
tar-referenza.  Jekk l-istudju jikkonferma 
dan il-fatt, l-awtorità kompetenti tal-
Aġenzija għandha tikkomunika l-isem u d-
dettalji tal-kuntatt tas-sid tat-tagħrif lill-
applikant prospettiv.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Qabel ma l-istudji juru l-qsim tad-dejta, għandhom isiru verifiki adattati dwar l-ekwivalenza 
teknika. Inkella, m’hemmx mod ta’ kif jiġi stabbilit jekk id-dejta disponibbli hijiex applikabbli 
għall-applikant sussegwenti.

Emenda 183
Mario Pirillo

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

3. Fejn ma jintlaħaq l-ebda tali ftehim fi 
żmien xahrejn wara li tkun saret it-talba 
skont l-Artikolu 51(2), jew lis-sid bit-
tagħrif jew lill-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’ 
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għandhom jiddeċiedu dwar il-qsim 
proporzjonat tal-kost li l-applikant 
prospettiv għandu jħallas lis-sid tad-dejta.

arbitraġġ għandu jiddeċiedi dwar il-qsim 
proporzjonat tal-ispejjeż kollha marbuta 
mal-ġbir u l-użu tat-tagħrif li l-applikant 
prospettiv għandu jħallas lis-sid tad-dejta.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jekk ikun possibbli li jintlaħaq ftehim bejn iż-żewġ partijiet, i.e bejn is-sid u l-applikant 
potenzjali, huma għandhom jinfurmaw lill-Aġenzija dwar dan. Sabiex tiżgura li l-qsim
obbligatorju tad-dejta huwa mmexxi b’mod armonizzat fil-livell tal-UE, il-Kummissjoni 
għadha tifforma korp ta’ arbitraġġ. Il-ġbir u l-użu tat-tagħrif jista’ jinkludi t-tħejjijiet għall-
istudji, in-nefqa għall-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni u l-esperti.

Emenda 184
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 1 – subparagrafu 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 
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.

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 
applikant u, jekk il-perjodi għall-
protezzjoni tal-informazzjoni taħt l-
Artikolu 49 ma spiċċawx, l-awtorità 
kompetenti jew l-Aġenzija jistgħu 
jiftehmu li applikant sussegwenti għall-
awtorizzazzjoni jista’ jaqsam d-dejta 
pprovduta mill-ewwel applikant skont l-
Artikolu 52, 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.  
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Or. it

Ġustifikazzjoni

Jekk applikant jixtieq jaqsam id-dejta, ix-xebh u l-ewkivalenza teknika għandhom jintwerew 
anke jekk il-perjodu għall-protezzjoni tad-dejta għadu ma spiċċax.

Emenda 185
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Mhux aktar tard minn sentejn wara d-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-regolament, il-
Kummissjoni għandha tissottometti 
rapport dwar il-valutazzjoni tar-riskji 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent 
ippreżentat minn sustanzi nanoattivi u 
nanabijoċidali u dwar il-miżuri speċifiċi li 
għandhom, jekk xieraq, jittieħdu fir-
rigward tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Prodotti bijoċidali li jinkludu nanomaterjali huma koperti mir-Regolament. Iżda l-impatt ta’ 
dawn is-sustanzi fuq is-saħħa u l-ambjent mhuwiex magħruf fil-preżent. Huwa vitali li tinbeda 
riċerka bla dewmien sabiex tevalwa dan l-impatt sabiex kwalunkwe miżura speċifika li tista’ 
tkun meħtieġa tkun tista’ tiġi kkunsidrata.

Emenda 186
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Mhux aktar tard minn sentejn wara d-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-regolament, il-
Kummissjoni għandha tissottometti 
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rapport dwar il-valutazzjoni tar-riskji 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent 
ippreżentat minn sustanzi nanoattivi u
nanobijoċidali u dwar il-miżuri speċifiċi li 
għandhom, jekk xieraq, jittieħdu fir-
rigward tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Prodotti bijoċidali li jinkludu nanomaterjali huma koperti mir-Regolament. Iżda l-impatt ta’ 
dawn is-sustanzi fuq is-saħħa u l-ambjent mhuwiex magħruf fil-preżent. Huwa vitali li tinbeda 
riċerka bla dewmien sabiex tevalwa dan l-impatt sabiex kwalunkwe miżura speċifika li tista’ 
tkun meħtieġa tkun tista’ tiġi kkunsidrata.

Emenda 187
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-iżvelar tat-tagħrif li ġej għandu jitqies 
li jdgħajjef il-protezzjoni tal-interessi 
kummerċjali tal-persuna konċernata:

2. L-iżvelar tat-tagħrif li ġej għandu jitqies 
li jdgħajjef il-protezzjoni tal-interessi 
kummerċjali tal-persuna konċernata u ma 
jistax jiġi żvelat pubblikament:

a) dettalji tal-kompożizzjoni sħiħa tal-
prodott bijoċidali;

a) dettalji tal-kompożizzjoni sħiħa tal-
prodott bijoċidali;

b) l-użu, il-funzjoni jew l-applikazzjoni 
preċiżi tas-sustanza jew it-taħlita; 

b) l-użu, il-funzjoni jew l-applikazzjoni 
preċiżi tas-sustanza jew it-taħlita; 

c) it-tunnellaġġ preċiż tas-sustanza jew it-
taħlita mmanifatturata jew imqiegħda fis-
suq;

c) it-tunnellaġġ preċiż tas-sustanza jew it-
taħlita mmanifatturata jew imqiegħda fis-
suq;

d) rabtiet bejn il-manifattur ta' sustanza 
attiva u l-persuna responsabbli għat-
tqegħid fis-suq jew bejn il-persuna 
responsabbli għat-tqegħid fis-suq ta' 
prodott bijoċidali u d-distributuri tal-
prodott.

d) rabtiet bejn il-manifattur ta' sustanza 
attiva u l-persuna responsabbli għat-
tqegħid fis-suq jew bejn il-persuna 
responsabbli għat-tqegħid fis-suq ta' 
prodott bijoċidali u d-distributuri tal-
prodott;
(da) manifatturi tas-sustanzi attivi 
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(ismijiet u indirizzi inkluż il-post tas-siti 
tal-manifattura);
(db) il-post tas-sit tal-manifattura tal-
prodotti bijoċidali;
(dc) id-data tal-ħruġ ta’ awtorizzazzjoni u 
d-data tal-iskadenza; 
(dd) dożi u istruzzjonijiet għall-użu. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

(dc)Informazzjoni li għandha tiġi kkunsidrata bħala kunfidenzjali għaliex hija 
kummerċjalment sensittivagħandha tinkludi wkoll id-data tal-ħruġ ta’ awtorizzazzjoni u d-
data tal-iskadenza, dożi, istruzzjonijiet għall-użu u l-post ta’ manifattura ta’ prodott bijoċidali 
jew sustanza attiva.

Emenda 188
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Articolo 55 – paragrafo 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kwalunkwe persuna li tissottometti 
tagħrif relatat ma' sustanza attiva lill-
Aġenzija jew awtorità kompetenti għall-
finijiet ta' dan ir-Regolament tista' titlob li 
t-tagħrif fl-Artikolu 56(2) ma jkunx 
disponibbli u tinkludi ġustifikazzjoni għala 
l-iżvelar tat-tagħrif jista' jkun ta' ħsara 
għall-interessi tiegħu jew ta' kwalunkwe 
parti kummerċjali.

3. Kwalunkwe persuna li tissottometti 
tagħrif relatat ma' sustanza attiva jew 
prodott bijoċidali lill-Aġenzija jew 
awtorità kompetenti għall-finijiet ta' dan ir-
Regolament tista' titlob li t-tagħrif fl-
Artikolu 56(2) ma jkunx disponibbli u 
tinkludi ġustifikazzjoni għala l-iżvelar tat-
tagħrif jista' jkun ta' ħsara għall-interessi 
tiegħu jew ta' kwalunkwe parti 
kummerċjali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu għandu japplika mhux biss għal sustanzi attivi iżda wkoll għal prodotti 
bijoċidali.
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Emenda 189
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) soġġett għall-Artikolu 24 tar-
Regolament (KE) Nru 1272/2008, l-isem 
fin-nomenklatura IUPAC għas-sustanzi 
attivi msemmija fil-paragrafu 1(a) ta' dan 
l-Artikolu li jintużaw biss bħala wieħed 
jew aktar minn dawn li ġejjin:

imħassar

i) fir-riċerka u l-iżvilupp xjentifiċi;

ii) fir-riċerka u l-iżvilupp orjentati lejn il-
prodott u l-proċess.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni dwar ir-riċerka u l-iżvilupp għandha tibqa’ kunfidenzjali.

Emenda 190
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tikketti ma għandhomx iqarrqu u, fi 
kawlunkwe każ, ma għamdhomx 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 ma għandhomx iqarrqu u, fi 
kwalunkwe każ, ma 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
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Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe persuna li tpoġġi prodotti ta’ riskju baxx fis-suq għandha tkun imħeġġa u għandu 
jkollha permess tippromwovih kif jixraq. 

Emenda 191
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

e) l-istruzzjonijiet għall-użu u r-rata tad-
doża, espressa b’tali mod li huwa rilevanti 
u komprensibbli għall-utenti, għal kull 
użu pprovdut fit-termini tal-
awtorizzazzjoni;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-rata tad-doża espressa f’unitajiet metriċi mhijiex komprensibbli għal utenti li mhumiex 
professjonali u għalhekk huwa diffiċli għall-utenti biex jifhmu. Minflok, ir-rati tad-doża 
għandha tiġi espressa fuq it-tikketta b’tali mod li tkun rilevanti u komprensibbli għall-utent 
aħħari.

Emenda 192
Sajjad Karim

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jesiġu li l-
prodotti bijoċidali mqiegħda fis-suq tat-
territorji tagħhom ikunu ttikkettati fil-
lingwa jew lingwi nazzjonali tagħhom.

3. L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-
prodotti bijoċidali mqiegħda fis-suq tat-
territorji tagħhom ikunu ttikkettati fil-
lingwa jew lingwi nazzjonali tagħhom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-prodotti inġenerali dejjem għandu jkollhom tikketta bil-lingwa jew lingwi nazzjonali tal-
Istat Membru li fih qed jitpoġġa l-prodott. (Ir-rapporteur emenda l-Emenda 30 proposta 
minnu tal-abbozz ta’ opinjoni tiegħu biex jikkunsidra l-Istati Membri b’aktar minn lingwa 
nazzjonali waħda.)

Emenda 193
Michèle Rivasi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Prodotti bijoċidali li jinkludu 
nanomaterjali li ġew manifatturati
permezz tan-nanoteknoloġija għandhom 
ikunu ttikkettati b’mod ċar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Prodotti bijoċidali li jinkludu nanomaterjali huma koperti mir-Regolament. Iżda l-impatt ta’ 
dawn is-sustanzi fuq is-saħħa u l-ambjent mhuwiex magħruf fil-preżent. Il-konsumaturi 
għandhom jiġu infurmati sew.

Emenda 194
Corinne Lepage

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Prodotti bijoċidali li jinkludu 
nanomaterjali li ġew manifatturati 
permezz tan-nanoteknoloġija għandhom 
ikunu ttikkettati b’mod ċar.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Prodotti bijoċidali li jinkludu nanomaterjali huma koperti mir-Regolament. Iżda l-impatt ta’ 
dawn is-sustanzi fuq is-saħħa u l-ambjent mhuwiex magħruf fil-preżent. Il-konsumaturi 
għandhom jiġu infurmati sew.

Emenda 195
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-reklami għall-prodotti bijoċidali ma 
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 ma 
għandux isemmi ‘prodott bijoċidali ta’ 
riskju baxx’, ‘mhux tossiku’, ‘mhux ta’ 
ħsara’ jew kwalunkwe indikazzjoniji simili. 

3. Ir-reklami għall-prodotti bijoċidali ma 
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 ma 
għandux isemmi ‘mhux tossiku’, ‘mhux ta’ 
ħsara’ jew kwalunkwe indikazzjoni simili. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe persuna li tpoġġi prodotti ta’ riskju baxx fis-suq għandha tkun imħeġġa u għandu 
jkollha permess tippromwovih kif jixraq. 

Emenda 196
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) għandha tiġi ffissata imposta mnaqqsa 
għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju fi ħdan 
it-tifsira tar-
Rakkomandazzjoni 2003/361/KE dwar id-
definizzjoni ta' mikroimpriżi u impriżi 
żgħar u ta' daqs medju;

a) għandha tiġi ffissata imposta mnaqqsa 
għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju fi ħdan 
it-tifsira tar-
Rakkomandazzjoni 2003/361/KE dwar id-
definizzjoni ta' mikroimpriżi u impriżi 
żgħar u ta' daqs medju; dan bl-ebda mod 
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ma jbiddel ir-responsabilità tal-awtorità 
kompetenti għall-evalwazzjoni biex 
twettaq evalwazzjoni preċiża fi ħdan it-
tifsira tar-Regolament; 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-ħlasijiet għandhom jikkorrispondu max-xogħol mitlub. Għalhekk ħlas annwali arbitrarju 
mhux aċċettabbli u l-ħlasijiet għandhom jitħallsu biss meta huma effettivament meħtieġa.

Emenda 197
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

d) il-ħlas għandu japplika biss meta huwa 
effettivament meħtieġ u l-istruttura u l-
ammont ta’ ħlasijiet għandhom 
jikkunsidraw ix-xogħol meħtieġ minn dan 
ir-Regolament li għandu jsir mill-
Aġenzija u mill-awtoritajiet kompetenti u 
għandu jsir f’tali livell sabiex jiżgura li d-
dħul li ġej mill-ħlasijiet meta magħquda 
ma’ sorsi oħra tad-dħul tal-Aġenzija skont 
dan ir-Regolament huwa biżżejjed biex 
ikopri l-ispiża tas-servizzi pprovduti.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-ħlasijiet għandhom jikkorrispondu max-xogħol mitlub. Għalhekk ħlas annwali arbitrarju 
mhux aċċettabbli u l-ħlasijiet għandhom jitħallsu biss meta huma effettivament meħtieġa.
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Emenda 198
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-ħlasijiet għandhom jikkorrispondu max-xogħol mitlub. Għalhekk ħlas annwali arbitrarju 
mhux aċċettabbli u l-ħlasijiet għandhom jitħallsu biss meta huma effettivament meħtieġa.

Emenda 199
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tibqa' 
għaddejja bil-programm ta' ħidma għall-
eżami sistematiku tas-sustanzi attivi kollha 
eżistenti li nbeda skont l-Artikolu 16(2) 
tad-Direttiva 98/8/KE u tlestih sal-
14 ta' Mejju 2014. Il-Kummissjoni tista' 
tadotta regoli ta' implimentazzjoni biex 
twettaq il-programm ta' ħidma u tispeċifika 
d-drittijiet u l-obbligi relatati tal-
awtoritajiet kompetenti u l-parteċipanti fil-
programm. Dawk il-miżuri, imfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' 
dan ir-Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 

1. Il-Kummissjoni għandha tibqa' 
għaddejja bil-programm ta' ħidma għall-
eżami sistematiku tas-sustanzi attivi kollha 
eżistenti li nbeda skont l-Artikolu 16(2) 
tad-Direttiva 98/8/KE u tlestih sal-31 ta’ 
Diċembru 2018. Il-Kummissjoni tista' 
tadotta regoli ta' implimentazzjoni biex 
twettaq il-programm ta' ħidma u tispeċifika 
d-drittijiet u l-obbligi relatati tal-
awtoritajiet kompetenti u l-parteċipanti fil-
programm. Dawk il-miżuri, imfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' 
dan ir-Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
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regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 72(4).

regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 72(4).

Or. it

Emenda 200
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. it

Emenda 201
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul il-programm ta' ħidma, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi skont il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 72(4) li 
sustanza attiva għandha tiġi inkluża fl-
Anness I ta' dan ir-Regolament u taħt tali 
kundizzjonijiet, jew, f'każijiet fejn ir-

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

rekwiżiti tal-Artikolu 4 ma jiġux issodisfati 
jew fejn it-tagħrif u dejta meħtieġa ma 
jkunux ġew sottomessi fiż-żmien stipulat, 
li t-tali sustanza attiva ma għandhiex tiġi 
inkluża fl-Anness I ta' dan ir-Regolament. 
Id-deċiżjoni għandha tispeċifika d-data li 
fiha l-inklużjoni fl-Anness I issir effettiva, 
li għandha tkun sentejn wara d-deċiżjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta’ żmien li fih id-deċiżjoni tal-Kummissjoni għandha ssir effttiva għandu jiġi 
speċifikat minn issa.

Emenda 202
Aldo Patriciello

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, ma 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-
awtorizzazzjoni tal-prodott skont it-tieni 
subparagrafu huma permessi sa tmintax-il
xahar wara d-data li fiha l-inklużjoni ssir 
effettiva.

Il-prodotti bijoċidali, li għalihom ma ġietx 
sottomessa applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni tal-prodott skont it-tieni 
subparagrafu, ma għandhomx jibqgħu 
jitqiegħdu fis-suq b'effett mid-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-
prodott skont it-tieni subparagrafu huma 
permessi sa sitt xhur wara d-data li fiha l-
inklużjoni ssir effettiva.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li jitqassru l-iskadenzi minħabba li utenti’downstream’ għandhom ikunu konxji
tal-obbligi tagħhom u tal-istat tar-reviżjoni ta’ sustanzi attivi .
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Emenda 203
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 82

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 82 imħassar

Miżuri tranżizzjonali li jikkonċernaw 
materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel

1. Applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni 
tal-prodotti bijoċidali li huma materjali li 
jiġu f'kuntatt mal-ikel u li kienu 
disponibbli fis-suq fi [ĠU: daħħal id-data 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 85] għandhom jiġu sottomessi 
tal-anqas fl-1 ta' Jannar 2017.

Materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel li kienu 
disponibbli fis-suq fi [ĠU: daħħal id-data 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 85] li għalihom ġiet sottomessa 
applikazzjoni skont il-paragrafu 1 jistgħu 
jibqgħu jitqiegħdu fis-suq sad-data tad-
deċiżjoni li tagħti l-awtorizzazzjoni jew li 
tirrifjuta li tagħti l-awtorizzazzjoni. F'każ 
li l-għotja ta' awtorizzazzjoni biex it-tali 
prodott bijoċidali jitqiegħed fis-suq tiġi 
rrifjutata, it-tali prodott bijoċidali ma 
għandux jibqa' jitqiegħed fis-suq fi żmien 
sitt xhur wara t-tali deċiżjoni.

Materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel li kienu 
disponibbli fis-suq fi [ĠU: daħħal id-data 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 85] li għalihom ma ġietx 
sottomessa applikazzjoni skont il-
paragrafu 1 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-
suq sa sitt xhur wara d-data msemmija fil-
paragrafu 1.
2.Ir-rimi, il-ħżin u l-użu ta' ħażniet 
eżistenti ta' prodotti bijoċidali li mhumiex 
awtorizzati għall-użu rilevanti mill-
awtorità kompetenti jew il-Kummissjoni 
huma permessi sa tnax-il xahar wara d-
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data tad-deċiżjoni msemmija fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 1 jew tnax-il 
xahar wara d-data msemmija fit-tielet 
subparagrafu tal-paragrafu 1, skont liema 
minnhom tiġi l-aktar tard.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Materjali ta’ kuntatt mal-ikel diġà huma rregolati bir-Regolament (KE) Nru 1935/2004. Tali 
materjali m’għandhomx jaqgħu fil-qasam tal-applikazzjoni tal-proposta, minħabba li dak 
jirriżulta result f’evalwazzjoni u regolament doppji. Jekk jiġu skoperti spazji fil-leġiżlazzjoni, 
dawn għandhom jiġu solvuti billi jiġi emendat ir-Regolament dwar il-materjali ta’ kuntatt 
mal-ikel.

Emenda 204
Aldo Patriciello

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-1 ta’ Jannar 2014 l-manifatturi 
kollha ta’ sustanzi attivi eżistenti 
mqiegħda fis-suq għall-użu fi prodotti 
bijoċidali għandhom jissottomettu lill-
Aġenzija talba biex jinkludu s-sustanza 
f’Anness I. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jagħmlu kontrolli uffiċjali 
f’konfomità mal-Artikolu 54(1).

Or. it

Ġustifikazzjoni

Kumpaniji li jikkontribwixxu għas-sistema biss għandhom ikunu awtorizzati biex 
jimmanifatturaw u jikkummerċjalizzaw sustanzi attivi għall-użu fi prodotti bijoċidali. Dan 
huwa l-aħjar mod biex tiġi ttrattata l-problema tal-“free riders”, permezz ta’ superviżjoni 
xierqa tas-suq f’sustanzi attivi. L-Istati Membri għandhom jintalbu jistabbilixxu liema 
prodotti bijoċidali jeżistu fis-suq u jekk il-manifattur tas-sustanzi attivi ssottomettix fajl taħt 
Anness I, u jieħdu azzjoni xierqa.
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Emenda 205
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jieħdu l-miżuri meħtieġa skont l-Artikolu
54(2).

Or. it

Ġustifikazzjoni

Kumpaniji li jikkontribwixxu għas-sistema biss għandhom ikunu awtorizzati biex 
jimmanifatturaw u jikkummerċjalizzaw sustanzi attivi għall-użu fi prodotti bijoċidali. Dan 
huwa l-aħjar mod biex tiġi ttrattata l-problema tal-“free riders”, permezz ta’ superviżjoni 
xierqa tas-suq f’sustanzi attivi. L-Istati Membri għandhom jintalbu jistabbilixxu liema 
prodotti bijoċidali jeżistu fis-suq u jekk il-manifattur tas-sustanzi attivi ssottomettix fajl taħt 
Anness I, u jieħdu azzjoni xierqa.

Emenda 206
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Anness III – Titolu 1 – punt 2.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.2. Tagħrif dettaljat kwantitattiv u 
kwalitattiv dwar il-kompożizzjoni tal-
prodott bijoċidali, eż. is-sustanza/i attiva/i, 
l-impuritajiet, l-addittivi, il-komponenti 
inerti

2.2. Tagħrif dettaljat kwantitattiv u 
kwalitattiv dwar il-kompożizzjoni tal-
prodott bijoċidali, eż. is-sustanza/i attiva/i, 
l-impuritajiet, l-addittivi, il-komponenti 
inerti, meta wieħed jikkunsidra l-limiti ta’ 
konċentrazzjoni stabbiliti fl-Artikolu 16

Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex id-dispożizzjoni tkun konformi mal-emendi fl-Artikolu 16(2a) u (2b)(ġdid). 
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Emenda 207
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Anness III - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-informazzjoni għandha, sa fejn hu 
possibbli, tittieħed minn dejta eżistenti 
sabiex timminimizza t-testijiet fuq l-
annimali. Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva
1999/45/KE u r-Regolament (KE) Nru
1272/2008 għandhom, b’mod partikolari, 
jiġu applikati.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu evitati testijiet bla bżonn fuq l-annimali. 

Emenda 208
Bill Newton Dunn

Proposta għal regolament
Anness V – Grupp Prinċipali – Prodott tat-tip 20 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Produtt tat-tip 20: - Prodott tat-tip 20: Diżinfettanti tal-ikel u 
tal-għalf
Prodotti użati biex jiddiżinfettaw l-ikel jew 
l-alimentazzjoni permezz tal-kontroll ta’ 
organiżmi perikolużi.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jinżamm il-prodott bijoċidali tat-tip 20 (‘Preservattivi għall-ikel u l-għalf’) 
iżda d-definizzjoni tiegħu għandha tiġi emendata billi dawn il-prodotti mhumiex preservattivi 
imma diżinfettanti. Pereżempju, prodotti użati biex jiddiżinfettaw l-għalf minn patoġeni umani 
bħas-Salmonella ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tar-regoli tal-addittivi tal-għalf. Lanqas ma 
huma jaġixxu ta’ preservattivi biex ma jħallux li l-ikel jiħżien. Dawn il-prodotti għandhom 
għalhekk jitqiesu bħala aġenti diżinfettanti.
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