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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Is-Suq tal-Prodotti Bijoċidali u r-Regolamentazzjoni bil-Liġi

Huwa stmat li s-suq tal-prodotti bijoċidali fl-Ewropa jiġġenera madwar €890m kull sena, u 
jikkontribwixxi għal madwar 27% tas-suq globali. Tliet kumpaniji kbar għandhom bejn 
wieħed u ieħor 25% tas-suq Ewropew. Għalhekk huwa neċessarju li t-tħassib ta’ kumpaniji 
kbar jiġi bbilanċjat fir-rigward tal-impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs).  

Id-Direttiva 98/8/KE, li attwalment tirregola s-settur, kellha l-għan doppju li ttejjeb l-ambjent 
u l-protezzjoni tas-saħħa. Din stabbilixxiet ukoll sistema ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ 
proċeduri ta’ awtorizzazzjoni nazzjonali biex tippermetti l-moviment ta’ prodotti bijoċidali 
fis-suq intern kollu. Madankollu, serje ta’ problemi li tfaċċaw matul l-għaxar snin li ilha fis-
seħħ (bħal spejjeż żejda, rekwiżiti projbittivi, dewmien biex tingħata awtorizzazzjoni, 
diskrepanzi ta’ żmien fl-evalwazzjonijiet tal-applikazzjonijiet fl-Istati Membri differenti) 
wasslu biex sustanza attiva waħda biss tiġi approvata skont il-qafas leġiżlattiv attwali, bl-ebda 
aspettattiva aħjar għall-futur prevedibbli.

Il-Kummissjoni Ewropea tipproponi regolament ġdid biex il-proċeduri jsiru iktar effiċjenti u 
jitjieb il-funzjonament tas-suq. Il-punti ewlenin jinkludu fost l-oħrajn: proċedura ta’
awtorizzazzjoni ċentralizzata mhux obbligatorja għal prodotti bijoċidali ta’ “riskju baxx”, 
proċedura mtejba ta’ rikonoxximent reċiproku, struttura armonizzata ta’ imposti għal 
awtorizzazzjonijiet nazzjonali u regolament dwar oġġetti ttrattati bi prodotti bijoċidali. 

Ir-Rapporteur għal opinjoni jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni u jappoġġja 
totalment l-miżuri proposti, partikolarment l-enfasi fuq it-tnaqqis tal-piż tal-proċess ta’
awtorizzazzjoni. Madankollu, huwa importanti li jiġi żgurat li l-bżonnijiet tad-diversi partijiet 
interessati jiġu indirizzati u għal din ir-raġuni għadd ta’ proposti ġew deskritti hawn taħt. 

Emendi proposti

Proċedura ċentralizzata ta’ awtorizzazzjoni estiża

Ir-Rapporteur għal opinjoni jilqa’ l-proposti biex tiġi introdotta l-għażla ta’ proċedura ta’
awtorizzazzjoni ċentralizzata għal sustanzi attivi u prodotti bijoċidali għall-produtturi. Id-
definizzjoni attwali ta’ “prodott bijoċidali ta’ riskju baxx” tidher li tillimita din il-proċedura 
għal kategorija ta’ prodotti li hi restrittiva bla bżonn, u r-Rapporteur għal opinjoni 
jirrakkomanda twessigħ parzjali ta’ din il-kategorija. Id-data tar-reviżjoni tar-regolament ukoll 
għandha titressaq ’il quddiem mill-2023 għall-2016 biex tippermetti li ssir reviżjoni u 
espansjoni possibbli tal-proċedura ta’ awtorizzazzjoni ċentrali jekk din tkun qed topera b’mod 
effikaċi.

Għajnuna lill-SMEs

Għandha tingħata iktar għajnuna lill-SMEs f’industrija ddominata minn diversi produtturi 
industrijali kbar. Għal din ir-raġuni, l-SMEs għandhom jiġu eżentati mill-ħlas ta’ imposta 
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annwali biex iqiegħdu prodotti bijoċidali fis-suq. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom 
iwaqqfu servizzi ta’ helpdesks bħala għajnuna addizzjonali mad-dokumenti ta’ gwida provduti 
mill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA). 

Skadenzi iktar effiċjenti

Fil-proposta kollha, għandhom jiġu stabbiliti limiti ta’ żmien speċifiċi, fejn ikun possibbli, 
biex l-industrija tkun tista’ tippjana minn qabel. Għandhom jiġu stabbiliti kalendarji għad-
diversi stadji ta’ evalwazzjoni ta’ dossier. L-iskadenzi għandhom jitqassru, fejn dan ikun 
vijabbli, biex tiġi żgurata l-ikbar effiċjenza possibbli fil-proċess ta’ awtorizzazzjoni. 

Titjib fir-Riċerka u Żvilupp (R&Ż)

Huwa xieraq li jiġu ffaċilitati iktar Riċerka u Żvilupp f’industrija li hi kritika għall-protezzjoni 
tal-ambjent u s-saħħa tal-bniedem. Skont il-proposta, esperimenti/testijiet li jistgħu jinvolvu r-
rilaxx ta’ prodott bijoċidali mhux awtorizzat fl-ambjent jeħtieġu awtorizzazzjoni nazzjonali. 
Għandha tidħol fis-seħħ proċedura ta’ notifika iktar sempliċi li xorta tippermetti lill-awtorità 
kompetenti tagħmel kundizzjonijiet iktar restrittivi, iżda fejn awtorizzazzjoni kumplikata ma 
tkunx l-għażla awtomatika. 

Formolazzjonijiet ta’ oqfsa

Għal skopijiet ta’ effiċjenza, ir-Rapporteur għal opinjoni jipproponi li ssir distinzjoni bejn 
emendi amministrattivi, emendi kbar u emendi żgħar fir-rigward tal-awtorizzazzjonijiet għal 
formolazzjonijiet ta’ oqfsa. Emendi amministrattivi jistgħu jiġu proċessati permezz ta’ 
proċedura ta’ notifika simplifikata; emendi żgħar jistgħu jiġu evalwati f’perjodu ta’
evalwazzjoni mqassar; u għal tibdiliet kbar, il-perjodu ta’ evalwazzjoni jista’ jkun 
proporzjonat skont kemm tkun kbira l-bidla proposta. Barra minn hekk, bħala għajnuna għall-
produtturi, ir-Rapporteur għal opinjoni jirrakkomanda li jingħata numru ta’ awtorizzazzjoni 
wieħed għall-prodotti bijoċidali kollha li jaqgħu taħt dak il-qafas.

Kriterji ta’ esklużjoni

Fir-rigward tal-kriterji ta’ esklużjoni, ir-Rapporteur għal opinjoni ħass li l-esklużjoni ta’ ċerti 
tipi ta’ prodotti ta’ sustanzi attivi (4 u 14 sa 19) mit-test ġenerali biex tingħata awtorizzazzjoni 
kienet restrittiva bla bżonn. Għandu jkun possibbli li t-tipi ta’ prodotti kollha jiġu evalwati 
skont il-kriterji. Il-projbizzjoni ta’ tali prodotti skont il-liġi dwar il-protezzjoni tal-pjanti ma 
tiġġustifikax tali projbizzjoni (bi ftit eċċezzjonijiet) skont il-liġi dwar is-sustanzi bijoċidali 
peress li l-pestiċidi u s-sustanzi bijoċidali għandhom użu differenti u livelli differenti ta’
espożizzjoni. 

Rekwiżiti fir-rigward tal-lingwa

Huwa biss xieraq li jkun hemm rekwiżit li l-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni ta’ prodott 
u t-tikkettar tal-prodotti jkunu b’lingwa uffiċjali waħda biss tal-Istat Membru rilevanti (jekk 
dan ikollu iktar minn lingwa waħda) biex jiġi evitat piż żejjed għall-industrija.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 31 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Sabiex jgħinu lill-applikanti, u 
b'mod partikolari lill-SMEs, sabiex 
jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' dan ir-
Regolament, l-Istati Membri, minbarra d-
dokumenti ta' gwida operattivi provduti 
mill-Aġenzija, għandhom jistabbilixxu 
helpdesks nazzjonali.

Or. en

Emenda 2

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ta) 'bidla amministrattiva' tfisser 
varjazzjoni f'awtorizzazzjoni eżistenti ta' 
natura purament amministrattiva, li ma 
tinvolvix valutazzjoni mill-ġdid tar-riskju 
għas-saħħa pubblika jew għall-ambjent 
jew tal-effikaċja tal-prodott.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu definiti t-tipi ta' varjazzjonijiet li jistgħu jsiru fi prodott bijoċidali awtorizzat 
eżistenti.
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Emenda 3

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(tb) 'bidla żgħira' tfisser varjazzjoni 
f'awtorizzazzjoni eżistenti li ma tistax 
titqies bħala varjazzjoni amministrattiva 
billi tirrekjedi valutazzjoni mill-ġdid 
limitata tar-riskju għas-saħħa pubblika 
jew għall-ambjent u/jew tal-effikaċja tal-
prodott, u ma taffettwax b'mod negattiv il-
livell ta' riskju għas-saħħa pubblika jew 
għall-ambjent u l-effikaċja tal-prodott.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu definiti t-tipi ta' varjazzjonijiet li jistgħu jsiru fi prodott bijoċidali awtorizzat 
eżistenti.

Emenda 4

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(tc) 'bidla kbira' tfisser varjazzjoni 
f'awtorizzazzjoni eżistenti li ma tistax 
titqies bħala bidla amministrattiva jew 
bidla żgħira.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu definiti t-tipi ta' varjazzjonijiet li jistgħu jsiru fi prodott bijoċidali awtorizzat 
eżistenti.
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Emenda 5

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ua) 'SMEs' tfisser impriżi żgħar u ta' 
daqs medju kif definiti fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar 
id-definizzjoni ta' impriżi mikro, żgħar u 
ta' daqs medju1.
______________
1 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-eżempju tar-Regolament REACH, ikun aħjar jekk id-definizzjoni għall-SMEs tkun 
stabbilita separatament.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-raġuni xjentifika li tiġġustifika d-diskriminazzjoni kontra tipi ta' prodotti partikolari (i.e. it-
tipi ta' prodotti 4 u 14-19) mhijiex ċara u jidher li hija arbitrarja u għalhekk tippenalizza 
inġustament lil dawn it-tipi ta' prodotti partikolari.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti bijoċidiali għandhom jintużaw biss skont l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta, li ġew 
difiżi fid-dossier għal riskju u effikaċja aċċettabbli. 

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. 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. 

4. 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 ta' mhux aktar 
minn xahrejn għas-sottomissjoni ta' dak it-
tagħrif. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Limitu ta' żmien iffissat huwa meħtieġ għall-għoti ta' dokumentazzjoni li għandha tkun kemm 
jista' jkun konċiża sabiex l-evalwazzjoni tkun tista' ssir malajr. 
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk, meta jiġu evalwati d-dossiers, ikun 
jidher li huwa meħtieġ tagħrif addizzjonali 
għat-twettiq tal-evalwazzjoni, l-awtorità 
kompetenti li tevalwa għandha titlob lill-
applikant jissottometti t-tali tagħrif f'limitu 
ta' żmien speċifikat, u lill-Aġenzija 
għandha tgħarrafha dwar dan. 

2. Jekk, meta jiġu evalwati d-dossiers, ikun 
jidher li huwa meħtieġ tagħrif addizzjonali 
għat-twettiq tal-evalwazzjoni, l-awtorità 
kompetenti li tevalwa għandha titlob lill-
applikant jissottometti t-tali tagħrif f'limitu 
ta' żmien speċifikat, li m'għandux jaqbeż 
is-sitt xhur. F'ċirkustanzi straordinarji u 
wara ġustifikazzjoni xierqa, il-limitu ta' 
żmien jista' jkun estiż b'sa sitt xhur oħra. 
L-awtorità kompetenti għandha tgħarraf 
lill-Aġenzija dwar dan. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza wriet li l-konklużjoni ta' proċedura ta' evalwazzjoni tista' tieħu tul ta' żmien 
mhux ġustifikabbli. Għalhekk huwa essenzjali li jiġu stabbiliti limiti ta' żmien xierqa sabiex 
ikunu evitati lakuni li jistgħu jtawlu l-proċedura bla bżonn. Dawn jagħtu wkoll ftit ċertezza 
lill-applikant rigward it-tul massimu possibbli ta' din il-proċedura. 

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. 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. 

4. 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 ta' mhux aktar 
minn xahrejn għas-sottomissjoni ta' dak it-
tagħrif. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Limitu ta' żmien iffissat huwa meħtieġ għall-għoti ta' dokumentazzjoni li għandha tkun kemm 
jista' jkun konċiża sabiex l-evalwazzjoni tkun tista' ssir malajr. 

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' tikkonsulta lill-
Aġenzija dwar kwalunkwe kwistjoni ta' 
natura xjentifika jew teknika relatata mal-
analiżi tal-inklużjoni ta' sustanza attiva fl-
Anness I. L-Aġenzija għandha, fi żmien 
disa' xhur minn meta tkun saret it-talba, 
tħejji opinjoni u tisottomettiha lill-
Kummissjoni.

2. Il-Kummissjoni tista' tikkonsulta lill-
Aġenzija dwar kwalunkwe kwistjoni ta' 
natura xjentifika jew teknika relatata mal-
analiżi tal-inklużjoni ta' sustanza attiva fl-
Anness I. L-Aġenzija għandha, fi żmien 
sitt xhur minn meta tkun saret it-talba, 
tħejji opinjoni u tissottomettiha lill-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda f'ġieħ il-konsistenza billi fil-bqija tal-proposta l-limitu għall-ħruġ ta' opinjoni mill-
Aġenzija fuq talba tal-Kummissjoni huwa ta' sitt xhur. 

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

(a) għal kwalunkwe kompartiment 
partikolari, il-proporzjon tal-
konċentrazzjoni ambjentali prevista 
(predicted environmental concentration, 
PEC) għall-konċentrazzjoni prevista li ma 
tħalli l-ebda effett (predicted no-effect 

(a) il-prodott bijoċidali ma jkunx 
ikklassifikat bħala perikoluż għas-saħħa 
tal-bniedem jew għall-ambjent skont ir-
Regolament (KE) Nru 1272/2008;
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concentration, PNEC) tista' tiġi dderivata 
u ma taqbiżx 0.1;
(b) għal kwalunkwe effett fuq is-saħħa 
tal-bniedem, il-marġni tal-esponiment (il-
proporzjon tal-livell li fih ma jiġi osservat 
l-ebda effett negattiv (no observed adverse 
effect level, NOAEL) u l-konċentrazzjoni 
tal-esponiment) ikun ogħla minn 1 000.

(b) il-klassifikazjzoni tal-prodott bijoċidali 
ma tkunx marbuta mat-twissija 'periklu' 
fuq it-tikketta meħtieġa skont ir-
Regolament (KE) Nru 1272/2008; u 
f'kundizzjonijiet ta' użu normali u li 
jistgħu jitbassru b'mod raġonevoli tal-
prodott, mingħajr l-użu ta' tagħmir 
protettiv personali, jiġu ssodisfati r-
rekwiżiti fl-Artikolu 16(1)(b), (c) u (d);

(c) is-sustanzi attivi fil-prodott bijoċidali 
jinżammu b'tali mod li f'kundizzjonijiet 
ta' użu normali jew li jistgħu jitbassru 
b'mod raġonevoli, l-esponiment ikun 
negliġibbli u l-prodott ikun immaniġġjat 
f'kundizzjonijiet ikkontrollati b'mod strett 
matul l-istadji l-oħra kollha taċ-ċiklu ta' 
ħajja tiegħu.

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

2.  Madankollu, prodott bijoċidali ma 
għandux jitqies bħala prodott bijoċidali ta' 
riskju baxx jekk ikun fih sustanza attiva 
jew sustanza ta' tħassib li:

(a) ikun fih sustanza attiva waħda jew 
aktar li jissodisfaw il-kriterji li 
jiddeterminaw li l-prodott huwa peristenti, 
bijokumulattiv u tossiku (PBT) jew 
peristenti ħafna u bijokumulattiv ħafna 
(very persistent and very bio-accumulative, 
vPvB) skont l-Anness XIII tar-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006;

(a) tissodisfa l-kriterji li jiddeterminaw li l-
prodott huwa peristenti, bijokumulattiv u 
tossiku (PBT) jew peristenti ħafna u 
bijokumulattiv ħafna (very persistent and 
very bio-accumulative, vPvB) skont l-
Anness XIII tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006;

(b) ikun fih sustanza attiva waħda jew 
aktar li jikkwalifikaw bħala sustanzi li 
jfixklu s-sistema endokrinali; 

(b) tkun identifikata bħala sustanza li
tfixkel is-sistema endokrinali skont l-
Artikolu 57(f) tar-Regolament (KE) Nru 
1907/2006; 

(c) ikun fih sustanza attiva waħda jew 
aktar li skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1272/2008 ġew ikklassifikati bħala, 
jew li jissodisfaw il-kriterji biex jiġu 
kklassifikati bħala wieħed minn dawn li 
ġejjin:

(c) tkun ġiet ikklassifikata skont ir-
Regolament (KE) Nru 1272/2008 bħala, 
jew li ssodisfat il-kriterji biex tiġi 
kklassifikata bħala wieħed minn dawn li 
ġejjin:
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(i) karċinoġeniku;
(ii) mutaġeniku;

(iii) newrotossiku;
(iv) immunotossiku;

(v) tossiku għar-riproduzzjoni;
(vi) sensitizzanti.

(i) karċinoġeniku;
(ii) mutaġeniku;

(iii) newrotossiku;
(iv) immunotossiku;

(v) tossiku għar-riproduzzjoni;
(vi) sensitizzanti.

2.  Minkejja l-paragrafu 1, prodott 
bijoċidali għandu jitqies bħala prodott 
bijoċidali ta' riskju baxx jekk is-sustanzi 
attivi fil-prodott bijoċidali jkunu preżenti 
f'tali manjiera li taħt kundizzjonijiet ta' 
użu normali jista' jkun hemm biss 
esponiment negliġibbli u l-prodott jiġi 
mmanipulat taħt kundizzjonijiet stretti ta' 
kontroll matul kull stadju ieħor taċ-ċiklu 
tal-ħajja tiegħu.
3.  Għal prodott bijoċidali ta' riskju baxx 
għandu jintwera li l-potenzjal għall-
iżvilupp ta' reżistenza fl-organiżmi fil-
mira minħabba l-użu tal-prodott bijoċidali 
huwa baxx.
4. B'żieda mas-sustanzi attivi msemmija fl-
Artikolu 15(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006, is-sustanzi attivi 
mmanifatturati jew importati għall-użu fi 
prodotti bijoċidali ta' riskju baxx li huma 
awtorizzati għat-tqegħid fis-suq skont l-
Artikolu 15 għandhom jitqiesu li huma 
rreġistrati u li r-reġistrazzjoni hija 
kompluta għall-manifattura jew l-
importazzjoni għall-użu fi prodotti 
bijoċidali ta' riskju baxx u għalhekk li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Kapitoli 1 u 5 
tat-Titolu II ta' dak ir-Regolament.

4. B'żieda mas-sustanzi attivi msemmija fl-
Artikolu 15(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006, is-sustanzi attivi 
mmanifatturati jew importati għall-użu fi 
prodotti bijoċidali ta' riskju baxx li huma 
awtorizzati għat-tqegħid fis-suq skont l-
Artikolu 15 għandhom jitqiesu li huma 
rreġistrati u li r-reġistrazzjoni hija 
kompluta għall-manifattura jew l-
importazzjoni għall-użu fi prodotti 
bijoċidali ta' riskju baxx u għalhekk li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Kapitoli 1 u 5 
tat-Titolu II ta' dak ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta mill-Kummissjoni ta' prodotti bijoċidali ta' riskju baxx tidher 
restrittiva wisq u għalhekk tillimita l-okkażjonijiet fejn tista' tapplika l-proċedura 
ċentralizzata. Għaldaqstant id-definizzjoni qed tiġi estiża sabiex aktar prodotti bijoċidali 
jkunu jistgħu jingħataw l-awtorizzazzjoni Komunitarja filwaqt li jkun żgurat li l-ECHA ma 
tkunx mgħobbija żżejjed għall-bidu bil-firxa sħiħa ta' prodotti bijoċidali. Dan jista' jsir fi 
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stadju aktar 'il quddiem permezz ta' reviżjoni aktar bikrija (fl-2016) tal-proċedura bil-għan li 
possibbilment tkun estiża għall-prodotti kollha.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibbiltà li jkunu meħtieġa traduzzjonijiet f'aktar minn lingwa uffiċjali waħda (f'każijiet 
fejn ikun hemm aktar minn waħda fi Stat Membru partikolari) jista' jqiegħed piż 
amministrattiv u finanzjarju mhux meħtieġ fuq l-applikant. 

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) it-tibdil permess fil-kompożizzjoni ta' 
dan il-prodott bijoċidali ta' referenza 
espress bħala tnaqqis fil-perċentwali tas-
sustanza/i attiva/i u/jew bħala bidla fil-
perċentwali tas-sustanzi li mhumiex attivi 
li jkun hemm fil-prodotti bijoċidali li 
jitqies li jappartjenu f'dik il-formulazzjoni 
ta' qafas;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 3b għandu jkun konformi għalkollox mal-Artikolu 16(6), i.e. li "Fil-każ ta' 
formulazzjoni ta' qafas, tnaqqis fil-perċentwali tas-sustanza attiva fil-prodott bijoċidali ta' 
referenza jista' jkun permess...". Għalhekk il-kontenut tal-awtorizzazzjoni għandu jirrifletti 
wkoll din il-possibbiltà.

Emenda 15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fil-każ ta' formulazzjoni ta' qafas, 
numru ta' awtorizzazzjoni uniku għandu 
jingħata lill-prodotti bijoċidali kollha li 
jappartjenu għal dak il-qafas.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jinħtieġ paragrafu ġdid li jispeċifika li fil-każ ta' qafas awtorizzat jingħata numru ta' 
awtorizzazzjoni uniku għall-prodotti kollha li jappartjenu għal dak il-qafas. Attwalment ma 
teżisti l-ebda kjarifika fil-proposta għal regolament dwar il-prodotti bijoċidali.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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 ta' mhux aktar 
minn xahar għas-sottomissjoni ta' dak it-
tagħrif. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Limitu ta' żmien iffissat huwa meħtieġ għall-għoti ta' dokumentazzjoni li għandha tkun kemm 
jista' jkun konċiża sabiex l-evalwazzjoni tkun tista' ssir malajr.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk jidher li tagħrif addizzjonali huwa 
meħtieġ sabiex titwettaq evalwazzjoni 
sħiħa tal-applikazzjoni, l-awtorità 
kompetenti li tirċievi għandha titlob lill-
applikant biex jissottometti t-tali tagħrif. Il-
perjodu ta' żmien ta’ tnax-il xahar 
imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jiġi sospiż 
mid-data tal-ħruġ tat-talba sad-data meta 
jiġi riċevut it-tagħrif.

3. Jekk jidher li tagħrif addizzjonali huwa 
meħtieġ sabiex titwettaq evalwazzjoni 
sħiħa tal-applikazzjoni, l-awtorità 
kompetenti li tirċievi għandha titlob lill-
applikant biex jissottometti t-tali tagħrif 
f'limitu ta' żmien speċifikat li m'għandux 
jaqbeż is-sitt xhur. F'ċirkustanzi 
straordinarji u wara ġustifikazzjoni 
xierqa, il-limitu ta' żmien jista' jkun estiż 
b'sa sitt xhur oħra. Il-perjodu ta' żmien ta’ 
tnax-il xahar imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jiġi sospiż mid-data tal-ħruġ tat-
talba sad-data meta jiġi riċevut it-tagħrif.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza wriet li l-konklużjoni ta' proċedura ta' evalwazzjoni tista' tieħu tul ta' żmien 
mhux ġustifikabbli. Għalhekk huwa essenzjali li jiġu stabbiliti limiti ta' żmien xierqa sabiex 
ikunu evitati lakuni li jistgħu jtawlu l-proċedura bla bżonn. Dawn jagħtu wkoll ftit ċertezza 
lill-applikant rigward it-tul massimu possibbli ta' din il-proċedura. 

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk l-awtorità kompetenti li tirċievi tqis 
li l-applikazzjoni mhijiex kompluta, 
għandha tgħarraf lill-applikant dwar liema 
tagħrif addizzjonali huwa meħtieġ għall-

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

validazzjoni tal-applikazzjoni u għandha 
tiffissa limitu ta' żmien ta' mhux aktar 
minn xahar għas-sottomissjoni ta' dak it-
tagħrif. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Limitu ta' żmien iffissat huwa meħtieġ għall-għoti ta' dokumentazzjoni li għandha tkun kemm 
jista' jkun konċiża sabiex l-evalwazzjoni tkun tista' ssir malajr.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Jekk, meta tiġi evalwata l-applikazzjoni 
għat-tiġdid, jidher li jkun meħtieġ aktar 
tagħrif sabiex issir evalwazzjoni sħiħa tal-
applikazzjoni, l-awtorità kompetenti li 
tirċievi għandha titlob lill-applikant 
jissottometti t-tali tagħrif. Il-perjodu ta' sitt 
xhur imsemmi fil-paragrafu 6 għandu jiġi 
sospiż mid-data tat-talba sad-data meta jiġi 
riċevut it-tagħrif.

3. Jekk, meta tiġi evalwata l-applikazzjoni 
għat-tiġdid, jidher li jkun meħtieġ aktar 
tagħrif sabiex issir evalwazzjoni sħiħa tal-
applikazzjoni, l-awtorità kompetenti li 
tirċievi għandha titlob lill-applikant 
jissottometti t-tali tagħrif f'limitu ta' żmien 
speċifikat li m'għandux jaqbeż is-sitt 
xhur. F'ċirkustanzi straordinarji u wara 
ġustifikazzjoni xierqa, il-limitu ta' żmien 
jista' jkun estiż b'sa sitt xhur oħra. Il-
perjodu ta' sitt xhur imsemmi fil-
paragrafu 6 għandu jiġi sospiż mid-data 
tat-talba sad-data meta jasal it-tagħrif.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza wriet li l-konklużjoni ta' proċedura ta' evalwazzjoni tista' tieħu tul ta' żmien 
mhux ġustifikabbli. Għalhekk huwa essenzjali li jiġu stabbiliti limiti ta' żmien xierqa sabiex 
ikunu evitati lakuni li jistgħu jtawlu l-proċedura bla bżonn. Dawn jagħtu wkoll ftit ċertezza 
lill-applikant rigward it-tul massimu possibbli ta' din il-proċedura. 
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità kompetenti li tirċievi tista' 
tesiġi t-traduzzjoni tal-awtorizzazzjoni 
nazzjonali u l-applikazzjoni f'lingwa 
uffiċjali waħda jew aktar fejn tinsab dik l-
awtorità kompetenti.

3. L-awtorità kompetenti li tirċievi tista' 
tesiġi t-traduzzjoni tal-awtorizzazzjoni 
nazzjonali u l-applikazzjoni f'lingwa 
uffiċjali waħda fejn tinsab dik l-awtorità 
kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibbiltà li jkunu meħtieġa traduzzjonijiet f'aktar minn lingwa uffiċjali waħda (f'każijiet 
fejn ikun hemm aktar minn waħda fi Stat Membru partikolari) jista' jqiegħed piż 
amministrattiv u finanzjarju mhux meħtieġ fuq l-applikant. 

Emenda 21

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). 

Fi żmien tliet xhur wara n-notifika, 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. en

Ġustifikazzjoni

It-test leġiżlattiv għandu jiddikjara b'mod ċar l-iskadenzi applikabbli sabiex tidħol fis-seħħ 
sistema effiċjenti sabiex jinstab tarf tat-tilwim bejn l-Istati Membri. Tliet xhur huma żmien 
xieraq biex il-Kummissjoni tagħmel proposta għal deċiżjoni dwar ir-raġunijiet li jiġġustifikaw 
ir-rifjut li jiġu rikonoxxuti l-awtorizzazzjonijiet jew ir-restrizzjoni ta' dawn tal-aħħar.
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk l-awtorità kompetenti ta' referenza 
tqis li l-applikazzjoni mhux kompluta, 
għandha tgħarraf lill-applikant dwar liema 
tagħrif addizzjonali huwa meħtieġ għall-
validazzjoni tal-applikazzjoni u għandha 
tiffissa limitu ta' żmien għas-sottomissjoni 
ta' dak it-tagħrif. L-awtorità kompetenti ta' 
referenza għandha tgħarraf ukoll lill-Istati 
Membri l-oħra konċernati.

4. Jekk l-awtorità kompetenti ta' referenza 
tqis li l-applikazzjoni mhux kompluta, 
għandha tgħarraf lill-applikant dwar liema 
tagħrif addizzjonali huwa meħtieġ għall-
validazzjoni tal-applikazzjoni u għandha 
tiffissa limitu ta' żmien ta' mhux aktar 
minn xahar għas-sottomissjoni ta' dak it-
tagħrif. L-awtorità kompetenti ta' referenza 
għandha tgħarraf ukoll lill-Istati Membri l-
oħra konċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Limitu ta' żmien iffissat huwa meħtieġ għall-għoti ta' dokumentazzjoni li għandha tkun kemm 
jista' jkun konċiża sabiex l-evalwazzjoni tkun tista' ssir malajr.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 9 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fi żmien tliet xhur wara n-notifika, 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. en

Ġustifikazzjoni

It-test leġiżlattiv għandu jiddikjara b'mod ċar l-iskadenzi applikabbli sabiex tidħol fis-seħħ 
sistema effiċjenti sabiex jinstab tarf tat-tilwim bejn l-Istati Membri. Tliet xhur huma żmien 
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xieraq biex il-Kummissjoni tagħmel proposta għal deċiżjoni dwar ir-raġunijiet li jiġġustifikaw 
ir-rifjut li jiġu rikonoxxuti l-awtorizzazzjonijiet jew ir-restrizzjoni ta' dawn tal-aħħar.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 9 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-deċiżjoni tal-Kummissjoni ma 
tqisx ir-raġunijiet ippreżentati li għalihom 
irrifjutat jew irrestrinġiet l-awtorizzazzjoni 
nazzjonali, l-awtorità kompetenti li tkun 
ipproponiet li tirrifjuta li tirrikonoxxi l-
awtorizzazzjoni, jew li tirrestrinġi l-
awtorizzazzjoni, għandha mingħajr 
dewmien tawtorizza l-prodott bijoċidali 
konċernat skont l-awtorizzazzjoni 
nazzjonali maħruġa mill-awtorità 
kompetenti ta' referenza.

Jekk id-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
tikkonferma r-raġunijiet ippreżentati li 
għalihom irrifjutat jew irrestrinġiet l-
awtorizzazzjoni nazzjonali, l-awtorità 
kompetenti li preċedentement awtorizzat 
il-prodott bijoċidali għandha mingħajr 
dewmien tirrevedi l-awtorizzazzjoni 
nazzjonali tagħha biex tkun konformi ma' 
dik id-deċiżjoni.

Jekk id-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
tikkonferma l-awtorizzazzjoni nazzjonali 
inizjali, l-awtorità kompetenti li tkun 
pproponiet li l-awtorizzazzjoni nazzjonali 
tiġi rrifjutata jew rikonoxxuta, jew li 
tirrikonoxxi l-awtorizzazzjoni nazzjonali 
soġġetta għal ċerti kundizzjonijiet, 
għandha minnufih tawtorizza l-prodott 
bijoċidali konċernat skont l-
awtorizzazzjoni inizjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem attwali jippreżenta biss l-għażla li permezz tagħha l-Kummissjoni tirrifjuta r-
raġunijiet għal rifjut u ma jippreżentax il-każ fejn il-Kummissjoni taqbel magħhom, kif 
ippreżentat b'mod korrett fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 27 - l-istess kliem ġie applikat 
hawnhekk ukoll. 
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Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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. 

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 ta' mhux aktar 
minn xahrejn għas-sottomissjoni ta' dak it-
tagħrif. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Limitu ta' żmien iffissat huwa meħtieġ għall-għoti ta' dokumentazzjoni li għandha tkun kemm 
jista' jkun konċiża sabiex l-evalwazzjoni tkun tista' ssir malajr.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk, meta jiġu evalwati d-dossiers, ikun 
jidher li huwa meħtieġ tagħrif addizzjonali 
għat-twettiq tal-evalwazzjoni, l-awtorità 
kompetenti li tevalwa għandha titlob lill-
applikant jissottometti t-tali tagħrif f'limitu 
ta' żmien speċifikat, u lill-Aġenzija 
għandha tgħarrafha dwar dan. 

2. Jekk, meta jiġu evalwati d-dossiers, ikun 
jidher li huwa meħtieġ tagħrif addizzjonali 
għat-twettiq tal-evalwazzjoni, l-awtorità 
kompetenti li tevalwa għandha titlob lill-
applikant jissottometti t-tali tagħrif f'limitu 
ta' żmien li m'għandux jaqbeż is-sitt xhur. 
F'ċirkustanzi straordinarji u wara 
ġustifikazzjoni xierqa, il-limitu ta' żmien 
jista' jkun estiż b'sa sitt xhur oħra. L-
awtorità kompetenti għandha tgħarraf lill-
Aġenzija dwar dan. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza wriet li l-konklużjoni ta' proċedura ta' evalwazzjoni tista' tieħu tul ta' żmien 
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mhux ġustifikabbli. Għalhekk huwa essenzjali li jiġu stabbiliti limiti ta' żmien xierqa sabiex 
ikunu evitati lakuni li jistgħu jtawlu l-proċedura bla bżonn. Dawn jagħtu wkoll ftit ċertezza 
lill-applikant rigward it-tul massimu possibbli ta' din il-proċedura. 

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. 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. 

6. 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 ta' mhux aktar 
minn xahrejn għas-sottomissjoni ta' dak it-
tagħrif. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Limitu ta' żmien iffissat huwa meħtieġ għall-għoti ta' dokumentazzjoni li għandha tkun kemm 
jista' jkun konċiża sabiex l-evalwazzjoni tkun tista' ssir malajr.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk l-awtorità kompetenti li tevalwa li 
wettqet l-evalwazzjoni inizjali tal-
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
Komunitarja tiddeċiedi li mhijiex meħtieġa 
evalwazzjoni sħiħa tal-applikazzjoni, 
għandha, fi żmien tnax-il xahar wara l-
validazzjoni, tħejji u tissottometti lill-
Aġenzija rakkomandazzjoni dwar it-tiġdid 
tal-awtorizzazzjoni.

2. Jekk l-awtorità kompetenti li tevalwa li 
wettqet l-evalwazzjoni inizjali tal-
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
Komunitarja tiddeċiedi li mhijiex meħtieġa 
evalwazzjoni sħiħa tal-applikazzjoni, 
għandha, fi żmien sitt xhur wara l-
validazzjoni, tħejji u tissottometti lill-
Aġenzija rakkomandazzjoni dwar it-tiġdid 
tal-awtorizzazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fl-Artikolu 12(2) għat-tiġdid tal-inklużjoni ta' sustanza attiva fl-Anness I, meta evalwazzjoni 
sħiħa mhijiex meħtieġa, jeħtieġ li l-awtorità li tevalwa toħroġ rakkomandazzjoni għat-tiġdid fi 
żmien sitt xhur u mhux fi żmien tnax-il xahar. 

Emenda 29

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Emenda għal awtorizzazzjoni eżistenti, 
skont l-Artikolu 3, għandha tikkostitwixxi 
jew:
a) bidla amministrattiva;
b) bidla żgħira; jew
c) bidla kbira

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test leġiżlattiv għandu jfassal b'mod ċar il-prinċipji ewlenin li għandhom ikunu applikati 
meta jiġu emendati l-awtorizzazzjonijiet, għalkemm id-dettalji tal-proċeduri jistgħu jiġu 
speċifikati fil-miżuri ta' implimentazzjoni. B'mod partikolari, jeħtieġ li jiġu speċifikati t-tipi ta' 
bidliet li jistgħu jsiru f'awtorizzazzjonijiet ta' prodotti eżistenti.

Emenda 30

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-kriterji u l-proċeduri msemmija fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom 
ikunu msejsa fuq il-prinċipji li ġejjin, iżda 
mhux limitati għalihom:
(a) proċedura ta' notifika simplifikata 
għandha tkun applikata għal bidliet 
amministrattivi fl-awtorizzazzjoni;
(b) għandu jkun stabbilit perjodu ta' 
evalwazzjoni mnaqqas għal bidliet żgħar 
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fl-awtorizzazzjoni;
(c) fil-każ ta' bidliet kbar il-perjodu ta' 
evalwazzjoni għandu jkun proporzjonat 
għall-kobor tal-bidla proposta. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test leġiżlattiv għandu jfassal b'mod ċar il-prinċipji ewlenin li għandhom ikunu applikati 
meta jiġu emendati l-awtorizzazzjonijiet, għalkemm id-dettalji jistgħu jiġu speċifikati fil-
miżuri ta' implimentazzjoni. B'mod partikolari, jeħtieġ li jkun speċifikat li għandhom jiġu 
applikati tipi differenti ta' proċeduri ta' emenda skont il-kobor u s-sinifikat tal-bidliet previsti 
(żgħar jew kbar) fil-prodott bijoċidali (meta mqabbel mal-awtorizzazzjoni oriġinali). Għal 
bidliet żgħar li ma jaffettwawx b'mod negattiv il-livell ta' riskju jew l-effikaċja tal-prodott, 
għandha tkun applikata proċedura ta' notifika simplifikata.

Emenda 31

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 sostanzjalment identiku għall-prodott 
ta' referenza jekk:

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

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

(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 jew l-istess jew simili f'dak li 
għandu x'jaqsam mas-sustanzi li mhumiex 
attivi preżenti u t-tip ta' formulazzjoni; u

(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 
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. en
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Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-proposta, sabiex jitwettaq esperiment jew test għal skopijiet ta' riċerka u żvilupp, 
prodott bijoċidali mhux awtorizzat li jista' jwassal biex il-prodott jispiċċa fl-ambjent jeħtieġ 
awtorizzazzjoni nazzjonali qabel ma jista' jsir it-test/l-esperiment. Dan jikkostitwixxi b'mod 
ċar ostaklu għall-innovazzjoni, billi jimplika perjodu ta' stennija twil ħafna qabel ma t-test 
jista' jsir. Għaldaqstant, filwaqt li tinżamm il-ħtieġa għal evalwazzjoni minn qabel mill-
awtorità kompetenti, għandu jkun stabbilit perjodu ta' 30 jum sabiex ikun evalwat jekk it-
test/l-esperiment propost iqajjimx xi tħassib. 

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każ ta' riċerka u żvilupp orjentati lejn 
il-prodott u l-proċess, il-persuna li 

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-proposta, sabiex jitwettaq esperiment jew test għal skopijiet ta' riċerka u żvilupp, 
prodott bijoċidali mhux awtorizzat li jista' jwassal biex il-prodott jispiċċa fl-ambjent jeħtieġ 
awtorizzazzjoni nazzjonali qabel ma jista' jsir it-test/l-esperiment. Dan jikkostitwixxi b'mod 
ċar ostaklu għall-innovazzjoni, billi jimplika perjodu ta' stennija twil ħafna qabel ma t-test 
jista' jsir. Għaldaqstant, filwaqt li tinżamm il-ħtieġa għal evalwazzjoni minn qabel mill-
awtorità kompetenti, għandu jkun stabbilit perjodu ta' 30 jum sabiex ikun evalwat jekk it-
test/l-esperiment propost iqajjimx xi tħassib. 

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skont il-proposta, sabiex jitwettaq esperiment jew test għal skopijiet ta' riċerka u żvilupp, 
prodott bijoċidali mhux awtorizzat li jista' jwassal biex il-prodott jispiċċa fl-ambjent jeħtieġ 
awtorizzazzjoni nazzjonali qabel ma jista' jsir it-test/l-esperiment. Dan jikkostitwixxi b'mod 
ċar ostaklu għall-innovazzjoni, billi jimplika perjodu ta' stennija twil ħafna qabel ma t-test 
jista' jsir. Għaldaqstant, filwaqt li tinżamm il-ħtieġa għal evalwazzjoni minn qabel mill-
awtorità kompetenti, għandu jkun stabbilit perjodu ta' 30 jum sabiex ikun evalwat jekk it-
test/l-esperiment propost iqajjimx xi tħassib. 

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Meta kwalunkwe esperiment jew test 
jitwettaq fi Stat Membru għajr l-Istat 
Membru fejn iseħħ it-tqegħid fis-suq tal-
prodott bijoċidali, l-applikant għandu 
jinnotifika lill-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru li fit-territorju tiegħu se jitwettqu 
l-esperimenti jew it-testijiet. L-applikant 
għandu jfassal u jżomm reġistri bil-
miktub li jagħtu deskrizzjoni tal-identità 
tal-prodott bijoċidali jew is-sustanza 
attiva, id-dejta fuq it-tikketta u l-
kwantitajiet ipprovduti, u għandu 
jikkompila 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. L-
applikant konċernat għandu jqiegħed dan 
it-tagħrif għad-dispożizzjoni tal-awtorità 
kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli dwar it-twettiq ta' testijiet/esperimenti fit-territorju ta' Stat Membru, għajr ta' dak li 
l-prodotti bijoċidali għandhom jitqiegħdu fis-suq tiegħu, għandhom ikunu l-istess bħal dawk 
fil-paragrafu 1 tal-istess Artikolu.
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Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Oġġetti jew materjali ttrattati għandhom 
jiġu ttikkettati bit-tagħrif li ġej:

2. Oġġetti jew materjali ttrattati għandhom 
jiġu ttikkettati bit-tagħrif li ġej:

(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-ismijiet, bl-użu kull meta jkun 
possibbli tan-nomenklatura komuni (eż. 
INCI), tas-sustanzi attivi kollha li ntużaw 
biex jittrattaw l-oġġett jew il-materjali jew 
li ġew inkorporati fl-oġġetti jew fil-
materjali, sakemm ma jkunx hemm diġà 
rekwiżiti ta' tikkettar skont leġiżlazzjoni 
eżistenti speċifika għas-settur;

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

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

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

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet ta' tikkettar għal oġġetti u materjali ttrattati m'għandux ikollhom effett fuq 
rekwiżiti eżistenti skont il-leġiżlazzjoni settorjali.  

Emenda 37

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 

It-tikkettar għandu jkun jidher b'mod ċar, 
jinqara faċilment, iservi għal żmien xieraq 
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xieraq. u fil-lingwa nazzjonali jew f'waħda mil-
lingwi nazzjonali tal-Istat Membru li l-
oġġett jew il-materjal ittrattat għandu 
jitqiegħed fis-suq tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat li oġġetti u materjali ttrattati, bħal fil-każ ta' prodotti oħra, għandhom 
dejjem ikunu ttikkettati fil-lingwa nazzjonali tal-Istat Membru li l-prodott se jitqiegħed fis-suq 
tiegħu.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament u, b'mod partikolari, dwar il-
funzjonament tal-proċedura tal-
awtorizzazzjoni Komunitarja u r-
rikonixximent reċiproku, sal-
1 ta' Jannar 2023. Il-Kummissjoni għandha 
tissottometti r-rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

4. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament u, b'mod partikolari, dwar il-
funzjonament tal-proċedura tal-
awtorizzazzjoni Komunitarja u r-
rikonixximent reċiproku, sal-
1 ta' Jannar 2016. Il-Kummissjoni għandha 
tissottometti r-rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 39

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 nazzjonali tagħhom jew f'waħda 
mil-lingwi nazzjonali tagħhom, f'każ li 
jkollhom aktar minn waħda.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

B'mod ġenerali l-prodotti dejjem għandhom ikunu ttikkettati fil-lingwa nazzjonali tal-Istat 
Membru li l-prodott se jitqiegħed fis-suq tiegħu.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jipprovdi pariri u għajnuna lill-
applikanti għall-inklużjoni ta' sustanza 
attiva fl-Anness I jew għal awtorizzazzjoni 
Komunitarja;

(d) jipprovdi pariri u għajnuna lill-
applikanti, u b'mod partikolari lill-SMEs,
għall-inklużjoni ta' sustanza attiva fl-
Anness I jew għal awtorizzazzjoni 
Komunitarja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun innutat li l-SMEs aktar ta' spiss ikunu f'pożizzjoni li jeħtieġu l-assistenza bl-
applikazzjonijiet tagħhom u din għandha tingħata kull meta jkun possibbli mill-Kummissjoni, 
l-Aġenzija u l-Istati Membri.

Emenda 41

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-SMEs;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni għall-SMEs ġiet stabbilita separatament f'emenda ġdida għall-Artikolu 3 dwar 
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id-definizzjonijiet.

Emenda 42

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 wkoll

(d) għandha titħallas imposta annwali mill-
persuni li jqiegħdu l-prodotti bijoċidali fis-
suq bl-eċċezzjoni tal-SMEs; u wkoll

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-imposta annwali tgħin biex ikun appoġġjat il-finanzjament kontinwu tal-ECHA, l-
SMEs għandhom ikunu eżentati minnha sabiex ma jkollhomx piż finanzjarju mhux meħtieġ.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 75 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 75 a 
Twaqqif ta' helpdesks nazzjonali fl-Istati 

Membri
L-Istati Membri għandhom iwaqqfu 
helpdesks nazzjonali biex jipprovdu pariri 
lill-applikanti, b'mod partikolari lill-
SMEs, u lil kull parti oħra interessata 
dwar ir-responsabbiltajiet u l-obbligi 
rispettivi tagħhom skont dan ir-
Regolament, minbarra kull assistenza 
mogħtija mill-Aġenzija skont l-Artikolu 
66(2)(d).

Or. en


