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15.9.2010 A7-0239/351 

Emenda  351 

Sabine Wils 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Report A7-0239/2010 

Christa Klaß 

It-tqegħid fis-suq u l-uŜu ta' prodotti bijoëidali 

COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt u a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (ua) “miŜuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju” 

tfisser 

 miŜuri li jimminizzaw ir-riskji potenzjali 

tal-uŜu ta’ sustanzi jew prodotti attivi fuq 

il-bniedem, annimali mhux milqutin, u l-

ambjent. Tali miŜuri jinkludu b’mod 

speëjali l-miŜuri għar-riduzzjoni 

preventiva tar-riskju, il-monitoraāā, il-

valuri u provvedimenti ta’ residwu 

minimu għal-limitazzjoni tal-

applikazzjoni tal-prodotti altament 

perikoluŜi għal utenti professjonali 

ëertifikati; 

Or. en 

Āustifikazzjoni 

Għal finijiet ta' kjarifika. Il-miŜuri għar-riduzzjoni tar-riskji għandhom jikkontribwixxu 
adegwatament għar-riduzzjoni tar-riskji tal-bijoëidi biex jipproteāgu saħħet il-bniedem u l-
annimali u l-ambjent. 
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15.9.2010 A7-0239/352 

Emenda  352 

Sabine Wils 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Report A7-0239/2010 

Christa Klaß 

It-tqegħid fis-suq u l-uŜu ta' prodotti bijoëidali 

COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt u b (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ub) “kondizzjonijiet normali ta’ uŜu” 

tfisser 

 uŜi prevedibbli ta’ sustanza jew prodott 

attiv matul ië-ëiklu kollu ta’ ħajtu inkluŜ 

ir-rimi u t-teħid inkunsiderazzjoni ta’ 

sitwazzjonijiet realistiëi tal-agħar xenarju 

bħalma huma l-uŜu impropju u l-

inëidenti. 

Or. en 

Āustifikazzjoni 

Huwa neëessarju li jkun Ŝgurat li jkun ikkunsidrat iië-ëiklu sħiħ tal-ħajja ta’ bijoëida, inkluŜ 
ir-rimi. 
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15.9.2010 A7-0239/353 

Emenda  353 

Sabine Wils 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Report A7-0239/2010 

Christa Klaß 

It-tqegħid fis-suq u l-uŜu ta' prodotti bijoëidali 

COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. B'deroga mill-paragrafu 1, prodott 

bijoëidali li jkun fih sustanza attiva li tkun 

kandidat għas-sostituzzjoni għandha tiāi 

awtorizzata mingħajr valutazzjoni 

komparattiva f’kaŜijiet fejn huwa meħtieā 

li l-ewwel tinkiseb l-esperjenza permezz 

tal-uŜu fil-prattika ta’ dak il-prodott. 

imħassar 

Or. en 

Āustifikazzjoni 

Meta sustanza hija klassifikata bħala kandidata għal sostituzzjoni jiāi stabbilit li hemm perikli 
għas-saħħa u għall-ambjent assoëëjati magħha. Il-prodotti mal-kandidati għal sostituzzjoni 
għandhom għalhekk dejjem jgħaddu minn valutazzjoni komparattiva qabel jitpoāāew fis-suq. 
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15.9.2010 A7-0239/354 

Emenda  354 

Sabine Wils 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Report A7-0239/2010 

Christa Klaß 

It-tqegħid fis-suq u l-uŜu ta' prodotti bijoëidali 

COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD) 

Proposta għal regolament 

Anness IV- introduzzjoni 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-applikant jista' jipproponi li jadatta r-

rekwiŜiti tad-dejta stabbiliti fl-Annessi II u 

III skont ir-regoli āenerali stabbiliti f'dan l-

Anness. Ir-raāunijiet għat-tali adattamenti 

għar-rekwiŜiti tad-dejta għandhom jiāu 

ddikjarati b'mod ëar taħt l-intestatura 

rilevanti tad-dossier b'referenza għar-

regola/i speëifika(ëi) ta' dan l-Anness. 

L-applikant jista' jipproponi li jadatta r-

rekwiŜiti tad-dejta stabbiliti fl-Annessi II u 

III skont ir-regoli āenerali stabbiliti f'dan l-

Anness. Ir-raāunijiet għat-tali adattamenti 

għar-rekwiŜiti tad-dejta għandhom jiāu 

ddikjarati b'mod ëar taħt l-intestatura 

rilevanti tad-dossier b'referenza għar-

regola/i speëifika(ëi) ta' dan l-Anness u 

għandhom ikunu msejsin fuq baŜijiet 

xjentifiëi suffiëjenti u kkonfermati mill-

awtorità kompetenti. 

Or. en 

Āustifikazzjoni 

L-Anness IV ma huwiex adegwat biŜŜejjed ħalli jkun Ŝgurat ābir ta’ dejta biŜŜejjed inlinja ma’ 
dan ir-Regolament. 
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15.9.2010 A7-0239/355 

Emenda  355 

Sabine Wils 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Report A7-0239/2010 

Christa Klaß 

It-tqegħid fis-suq u l-uŜu ta' prodotti bijoëidali 

COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 70 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) għandha tiāi ffissata imposta mnaqqsa 

għall-impriŜi Ŝgħar u ta' daqs medju fi ħdan 

it-tifsira tar-Rakkomandazzjoni 

2003/361/KE dwar id-definizzjoni ta' 

mikroimpriŜi u impriŜi Ŝgħar u ta' daqs 

medju; 

(a) għandhom jiāu ffissati imposti 

mnaqqsa għall-impriŜi Ŝgħar u ta' daqs 

medju fi ħdan it-tifsira tar-

Rakkomandazzjoni 2003/361/KE dwar id-

definizzjoni ta' mikroimpriŜi u impriŜi 

Ŝgħar u ta' daqs medju; b’mod partikolari, 

il-mikro-impriŜi u dawk ta' daqs Ŝgħir 

għandhom jirëievu riduzzjoni sinifikattiva 

fl-imposta annwa; 

Or. en 

Āustifikazzjoni 

L-imposta annwa għandha tinŜamm ħalli jkun assikurat finanzjament adegwat tal-ECHA, li 
għandha tagħti xogħol kontinwu dwar il-bijoëidi. Dak ix-xogħol għandu jsir irrispettivament 
mid-daqs tal-applikant. Dan huwa importanti aktar u aktar jekk kemm-il darba l-kamp ta' 
applikazzjoni tal-awtorizzazzjoni ëentrali u għalhekk ir-riŜorsi meħtieāa għall-ECHA se 
jiŜdied b'mod sinifikattiv. B’danakollu, għandha tiāi preskritta b’mod espliëitu riduzzjoni 
sinifikattiva tal-imposta annwa biex tagħmel tajjeb għas-sitwazzjoni speëjali tal-mikro-impriŜi 
u tal-impriŜi Ŝ-Ŝgħar. 

 

 

 


