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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta għal regolament dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
għandha, essenzjalment, tieħu post id-Direttiva 91/414/KE. Huwa jipprevedi awtorizzazzjoni 
pan-Ewropea (jew projbizzjoni pan-Ewropea fil-każ tal-Koformulanti) tas-sustanza attiva u 
kontenuti oħra (Safeneri (lista pożittiva), Sinerġisti (lista pożittiva), Koformulanti (lista 
negattiva)) ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti (PPP - plant protection products), 
awtorizzazzjoni nazzjonali tal-PPP’s ikkombinati ma’ rikonoxximent reċiproku aktar faċli fi 
ħdan zoni ġeografiċi li għadhom kif inħolqu, evalwazzjoni komparattiva tal-PPP’s li jkun 
fihom sustanzi li jġibu tħassib, regoli ġodda għal użi minuri, regoli ġodda għall-ħarsien u l-
kunfidenzjalità tad-data kif ukoll regoli ġodda dwar id-dokumentazzjoni tal-bejgħ u ta’ l-użu.

Għalkemm il-PPP’s jista' jkollhom effetti negattivi fuq is-saħħa umana u l-ambjent, m’hemm 
l-ebda dubju li l-PPPs huma essenzjali biex tkun assigurata l-produzzjoni ta’ prodotti agrikoli 
ta’ kwalità bi prezzijiet għall-but ta’ kulħadd.  Jeħtieġ li jkun hemm firxa wiesgħa ta’ prodotti 
kimiċi għall-kontroll effettiv ta’ l-infestazzjonijiet. Il-PPP’s iwettqu sehem essenzjali f’kull 
strateġija Komunitarja biex ikunu żgurati s-saħħa tal-pjanti u l-użu effiċjenti ta’ riżorsi limitati 
bħal m’hi l-ħamrija. 

Iva, l-agrikoltura teħtieġ proċedura ta' awtorizzazzjoni li  

• hija prevedibbli,  

• tipprovdi riżultati li tista’ torbot fuqhom, 

• ma żżommx prodotti sikuri milli jidħlu fis-suq minħabba raġunijiet ta’ proċedura biss,

• twassal għal aktar armonizzazzjoni fit-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti,

• tqis il-ħtieġa li jkun hemm regoli speċifiċi għal użi minuri,

• toħloq sitwazzjoni li tkun ġusta għall-bdiewa kollha fl-Ewropa u

• b’hekk tkun qed tnaqqas prattiki li huma formalment illegali (kummerċ u użu) fl-
Ewropa.

Ir-rapporteur jappoġġja l-linja ġenerali ta’ l-approċċ tal-Kummissjoni biex ikun aġevolat l-
għarfien u d-disponibilità ta’ PPP’s li jkunu ttestjati, sikuri u li jirrispettaw l-ambjent f’zona 
partikulari, biex tkun armonizzata l-awtorizzazzjoni ta’ sustanzi mhux attivi għall-ewwel 
darba, biex tkun magħrufa l-ħtieġa ta’ regoli speċifiċi dwar użi minuri u biex il-proċedura ta’ 
l-awtorizzazzjoni ssir aktar komprensiva.

Madanakollu r-rapporteur jipproponi bidliet biex il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni ssir aktar 
sempliċi billi jitqassru l-iskadenzi li jkunu ta’ natura purament proċedurali. Huwa jipproponi 
wkoll, kuntrarju għall-Kummissjoni, li jinżammu r-regoli tad-Direttiva 91/414/KE dwar l-
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awtorizzazzjoni proviżorja biex prodotti li huma sikuri u innovattivi jsiru disponibbli għall-
bdiewa mill-aktar fis possibbli, kif ukoll biex ikunu introdotti regoli dwar l-importazzjoni 
parallela biex tkompli tkun armonizzata l-proċedura ta’ armonizzazzjoni. Ir-rapporteur 
jipproponi wkoll li jkun iffaċilitat l-għarfien interzonali tal-PPPs, filwaqt li l-Membri Stati 
jkunu permessi li jimponu kondizzjonijiet addizzjonali ta’ l-użu skond ritmi differenti ta’ użu, 
eċċ. 

Il-bidliet fl-awtorizzazzjoni tal-PPP’s għall-użu minuri huma proposti bil-għan li l-Membri 
Stati, il-Kummissjoni u l-kumpaniji jkunu inkuraġġiti li jinvestu aktar f’dan il-qasam.

L-awtorizzazzjoni tal-PPP’s għandha tkun imsejsa fuq approċċ ibbażat fuq ir-riskju peress li 
r-riskju marbut ma’ sustanza speċifika jista’ jvarja b’mod konsiderevoli skond id-doża, miżuri 
ta’ mitigazzjoni u l-ambjent naturali. L-introduzzjoni ta’ kriterji ta’ limitu għal-waqfien 
għandha tkun eċċezzjoni. Għalhekk, ir-rapporteur jipproponi li tinbidel in-natura tal-parti l-
kbira tal-kriterji ta’ limitu għall-waqfien kif propost mill-Kummissjoni u li jittieħdu bħala l-
bażi għall-ikklassifikar ta' ċerti sustanzi bħala "sustanzi li jġibu tħassib” li jridu jkunu suġġetti
għal evalwazzjoni komparattiva. Il-perjodu ta’ awtorizzazzjoni għal sustanzi li jġibu tħassib 
għandu jkun l-istess bħal m’hu għal sustanzi oħra peress li l-immonitorjar speċifiku huwa 
obligatorju u l-awtorizzazzjoni tista’ tiġi rtirata f'kull waqt hekk kif inhi.

Jeħtieġ li jkun hawn prodotti għall-kontroll sostenibbli u effettiv ta’ l-infestazzjonijiet. 
Prodotti ġodda se jkunu prodotti biss jekk l-għarfien xjentifiku tal-kumpaniji involuti fir-
riċerka jkun imħares b’mod adegwat.

Id-definizzjoni żejda ta’ prattika ambjentali tajba u l-iskadenza stabbilita għall-konformità 
mal-prinċipji instabbli ta’ l-immaniġġjar integrat ta’ l-infestazzjonijiet ġew imħassra. 

Ir-rapporteur ipprova jħaffef il-piż burokratiku minn fuq il-bdiewa. Peress li numru kbir ta’ 
regoli ta’ implimentazzjoni jitħallew f’idejn il-komitoloġija, ir-responsabilità għat-tħaffif tal-
piż amministrattiv minn fuq il-bdiewa se tibqa' prinċipalment fuq l-Istati Membri u l-
Kummissjoni.
Peress li r-regoli ta’ komitoloġija li huma proposti ma jikkonformawx ma' l-aħħar ftehimiet 
tal-Kunsill, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni r-rapporteur jitlob lill-kumitat ta’ 
tmexxija biex jifli aktar mill-qrib dan l-aspett. Deċiżjonijiet ta’ natura leġiżlattiva 
m’għandhomx jitħallew għall-Kummissjoni biss. 

EMENDI

Il-Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li 
ġejjin fir-rapport tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni Emendi mill-Parlament
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Emenda 1
Premessa 6 a (ġdida)

(6a) Tipi differenti ta' wċuħ tar-raba' huma 
sinifikanti fil-Komunità kemm għall-
produzzjoni fuq skala kbira kif ukoll għal 
dik fuq skala żgħira. Dawn it-tipi varji ta' 
produzzjoni għandhom ikunu mħarsa billi 
jiġi permess l-użu ta' prodotti differenti 
għal protezzjoni tal-ħxejjex.

Emenda 2
Premessa 8

(8) L-iskop ta’ dan ir-Regolament huwa li 
jkun żgurat livell għoli ta’ ħarsien kemm 
għas-saħħa tal-bniedem kif ukoll għas-saħħa 
ta’ l-annimali u għall-ambjent. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-ħarsien ta’ 
gruppi vulnerabbli tal-popolazzjoni, inklużi 
nisa’ tqal, trabi u tfal. Għandu jkun applikat 
il-prinċipju tal-prekawzjoni u għandu jkun 
żgurat li l-industrija turi li s-sustanzi jew il-
prodotti magħmula jew imqiegħda fis-suq 
ma jaffettwawx b’mod negattiv is-saħħa tal-
bniedem jew l-ambjent.

(8) L-iskop ta’ dan ir-Regolament huwa li 
jkun żgurat livell għoli ta’ ħarsien kemm 
għas-saħħa tal-bniedem kif ukoll għas-saħħa 
ta’ l-annimali u għall-ambjent, u fl-istess ħin 
biex tkun żgurata l-kompetittività ta' l-
agrikultura Ewropea. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari lill-ħarsien ta’ gruppi 
vulnerabbli tal-popolazzjoni, inklużi nisa’ 
tqal, trabi u tfal. Għandu jkun applikat il-
prinċipju tal-prekawzjoni u għandu jkun 
żgurat li l-industrija turi li s-sustanzi jew il-
prodotti magħmula jew imqiegħda fis-suq 
ma jaffettwawx b’mod negattiv is-saħħa tal-
bniedem jew l-ambjent.

Justification

Il-miżuri u d-deċiżjonijiet adottati ma jridux ikunu ta' detriment għall-kompetittività ta' l-
agrikultura tal-Komunità fis-suq dinji. 

Emenda 3
Premessa 9

(9) Is-sustanzi għandhom jiġu inklużi biss fi 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti fejn ikun 
intwera li dawn jippreżentaw benefiċċju ċar 
għall-produzzjoni tal-pjanti u mhuwiex 
mistenni li jkollhom kwalunkwe effett ta’ 
ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem jew ta’ l-
annimali jew kwalunkwe influwenza 
inaċċettabbli fuq l-ambjent. Sabiex jinkiseb 
l-istess livell ta’ ħarsien fl-Istati Membri 
kollha, id-deċiżjoni dwar l-aċċettabilità jew 
in-nuqqas ta’ aċċettabilità ta’ sustanzi bħal 
dawn għandha tittieħed fuq il-livell 

(9) Is-sustanzi għandhom jiġu inklużi biss fi 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti fejn ikun 
intwera li dawn jippreżentaw benefiċċju ċar 
għall-produzzjoni tal-pjanti u li la huma u 
lanqas ir-residwi tagħhom ma jista'
jkollhom kwalunkwe effett ta’ ħsara fuq is-
saħħa tal-bniedem jew ta’ l-annimali jew 
kwalunkwe influwenza inaċċettabbli fuq l-
ambjent. Sabiex jinkiseb l-istess livell ta’ 
ħarsien fl-Istati Membri kollha, id-deċiżjoni 
dwar l-aċċettabilità jew in-nuqqas ta’ 
aċċettabilità ta’ sustanzi bħal dawn għandha 
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Komunitarju. tittieħed fuq il-livell Komunitarju.

Justification

Xi kultant ir-residwi jkollhom effett iżjed perikoluż mis-sustanza nnifisha. L-effetti tar-residwi 
fuq is-saħħa tal-bniedem u ta' l-annimali u fuq l-ambjent iridu għalhekk jgħaddu minn 
riċerka.

Emenda 4
Premessa 13

(13) Fl-interessi tas-sikurezza, il-perjodu ta’ 
approvazzjoni għas-sustanzi attivi għandu 
jkun limitat fiż-żmien. Il-perjodu ta’ 
approvazzjoni għandu jkun proporzjonat 
għar-riskji inerenti possibbli fl-użu ta’ 
sustanzi bħal dawn. L-esperjenza miksuba 
mill-użu effettiv ta’ prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti li jkun fihom is-sustanzi 
kkonċernati u għandu jitqies kwalunkwe 
żvilupp fix-xjenza u fit-teknoloġija meta 
tittieħed kwalunkwe deċiżjoni dwar it-tiġdid 
ta’ approvazzjoni. Wara l-ewwel tiġdid, 
sustanzi bħal dawn għandhom ikunu 
riveduti aktar biss meta jkun hemm 
indikazzjonijiet li m’għadhomx jissodisfaw 
ir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

(13) Fl-interessi tas-sikurezza, il-perjodu ta’ 
approvazzjoni għas-sustanzi attivi għandu 
jkun limitat fiż-żmien. L-esperjenza miksuba 
mill-użu effettiv ta’ prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti li jkun fihom is-sustanzi 
kkonċernati u għandu jitqies kwalunkwe 
żvilupp fix-xjenza u fit-teknoloġija meta 
tittieħed kwalunkwe deċiżjoni dwar it-tiġdid 
ta’ approvazzjoni. Wara l-ewwel tiġdid, 
għandu jidħol fis-seħħ programm għat-
tiġdid regolari ta' dawn is-sustanzi.

Justification

Din l-emenda tiggarantixxi li kemm is-sustanzi ġodda kif ukoll dawk qodma li ġew inklużi fil-
lista pożittiva mill-1991 'il quddiem (Anness 1 għad-Direttiva 91/414) jiġu eżaminati mill-
ġdid b'mod regolari, u r-riskji tagħhom meqjusa.

Emenda 5
Premessa 21

(21) Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-
awtorizzazzjoni jridu jiżguraw standard 
għoli ta’ ħarsien. B’mod partikolari, meta 
jingħataw l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti, l-għan li jitħarsu s-
saħħa tal-bniedem u dik ta’ l-annimali u li 
jitħares l-ambjent għandu jieħu prijorità fuq 

(21) Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-
awtorizzazzjoni jridu jiżguraw standard 
għoli ta’ ħarsien. B’mod partikolari, meta 
jingħataw l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti, l-għan li jitħarsu s-
saħħa tal-bniedem u dik ta’ l-annimali u li 
jitħares l-ambjent għandu jieħu prijorità fuq 
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l-għan li tittejjeb il-produzzjoni tal-pjanti. 
Għalhekk, qabel ma l-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti jitqiegħdu fis-suq, għandu 
jintwera’ li jippreżentaw benefiċċju ċar 
għall-produzzjoni tal-pjanti u li 
m’għandhom l-ebda effett ta’ ħsara fuq is-
saħħa tal-bniedem jew ta’ l-annimali jew 
kwalunkwe influwenza inaċċettabbli fuq l-
ambjent.

l-għan li tittejjeb il-produzzjoni tal-pjanti. 
Għalhekk, qabel ma l-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti jitqiegħdu fis-suq, għandu jintwera 
li m'għandhomx effett ħażin fuq is-saħħa 
tal-bniedem u ta' l-annimali jew fuq l-
ambjent u li jippreżentaw b'mod ġenwin 
benefiċċju ċar għall-produzzjoni tal-pjanti 
fiz-zona ġeografika kkonċernata.

Emenda 6
Premessa 22 a (ġdida)

(22a) Id-disponibilità ta' prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti differenti u mhux 
perikolużi hija neċessarja għall-immaniġġjar 
ottimali ta’ l-infestazzjonijiet. Il-proċedura 
ta' awtorizzazzjoni għandha għalhekk tkun 
mgħaġġla kemm jista' jkun. L-
awtorizzazzjoni proviżorja għandha 
tinżamm u r-regoli dwar l-importazzjonijiet 
paralleli għandhom ikunu armonizzati.

Emenda 7
Premessa 24

(24) Biex tiġi evitata kwalunkwe 
duplikazzjoni tax-xogħol, biex jitnaqqas il-
piż amministrattiv għall-industrija u għall-
Istati Membri u biex tiġi żgurata 
disponibilità iktar armonizzata ta’ prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti, l-awtorizzazzjonijiet 
mogħtija minn Stat Membru wieħed 
għandhom ikunu aċċettati mill-Istati Membri 
l-oħra fejn il-kondizzjonijiet ekoloġiċi u 
klimatiċi ikunu komparabbli. Għalhekk, l-
Unjoni Ewropea għandha tiġi maqsuma 
f’żoni ta’ awtorizzazzjoni b’kondizzjonijiet 
komparabbli sabiex ikun iffaċilitat għarfien 
reċiproku bħal dan.

(24) Biex tiġi evitata kwalunkwe 
duplikazzjoni tax-xogħol, biex jitnaqqas il-
piż amministrattiv għall-industrija u għall-
Istati Membri u biex tiġi żgurata 
disponibilità iktar armonizzata ta’ prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti, l-awtorizzazzjonijiet 
mogħtija minn Stat Membru wieħed 
għandhom ikunu aċċettati mill-Istati Membri 
l-oħra fejn il-kondizzjonijiet ekoloġiċi u 
klimatiċi ikunu komparabbli. Għalhekk, l-
Unjoni Ewropea għandha tiġi maqsuma 
f’żoni ta’ awtorizzazzjoni b’kondizzjonijiet 
komparabbli sabiex jintlaħaq għarfien 
reċiproku ġenwin.

Justification

Awtorizzazzjoni fl-UE hija bżonnjuża sabiex fl-aħħar jiġi stabbilit suq intern li jiffunzjona 
għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti. Il-proċedura ta' awtorizzazzjoni għandha tqis ukoll il-
kundizzjonijiet addizzjonali u r-restrizzjonijiet fuq l-użu (eż. restrizzjonijiet ta' distanza, il-
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projbizzjoni ta' l-użu għal ċertu żminijiet, eċċ.).

Emenda 8
Premessa 24 a (ġdida)

(24a) Rikonoxximent reċiproku f'zona 
partikolari jgħaġġel u jħaffef il-proċedura 
ta' awtorizzazzjoni għall-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti. Billi forom ta' użu u 
kundizzjonijiet naturali jistgħu jvarjaw 
f'zona partikolari, l-Istati Membri 
għandhom ikunu intitolati li jimponu 
kundizzjonijiet speċifiċi għall-użu. L-Istati 
Membri m'għandhomx ikunu obbligati li 
jirrikonoxxu l-irtirar ta' awtorizzazzjoni 
minn Stat Membru fl-istess zona jekk 
jistgħu juru li l-kundizzjonijiet fit-territorju 
tagħhom jippermettu użu sikur. L-Istati 
Membri għandhom jikkoperaw fil-fażijiet 
kollha tal-proċeduri ta' awtorizzazzjoni ta' 
prodott għall-ħarsien tal-pjanti.

Emenda 9
Premessa 24 b (ġdida)

(24b) It-tqassim ta' Stati Membri f'zoni ta' 
awtorizzazzjoni huwa meqjus bħala l-ewwel 
pass lejn l-istabbiliment ta' suq intern 
integrat għall-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti li bih l-awtorizzazzjoni ta' prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti jkun validu fl-UE 
kollha. Il-Kummissjoni trid toħroġ b'mod 
regolari rapport ta' progress dwar l-
istabbiliment tas-suq intern għall-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti. Hija trid 
tippreżenta proposti għal miżuri biex 
jitwaqqaf suq intern kemm jista' jkun 
malajr.

Justification

Awtorizzazzjoni fl-UE hija bżonnjuża sabiex fl-aħħar jiġi stabbilit suq intern li jiffunzjona 
għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti. Awtorizzazzjoni bbażata fuq zoni, li skond din, l-
awtorizzazzjoni ta' prodott għall-ħarsien tal-pjanti fi Stat Membru f'zona partikolari tkun 
valida għall-Istati Membri kollha f'dik iz-zona tista' tkun l-ewwel pass lejn dan. L-għan huwa 
suq intern għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti. Dan ifisser li prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
awtorizzat fi Stat Membru ta' l-UE jrid jiġi awtomatikament awtorizzat fl-UE kollha.



AD\660810MT.doc 9/63 PE 382.298v03-00

MT

Emenda 10
Premessa 28

(28) Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u ta’ l-
ambjent il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
għandhom jintużaw kif suppost b’rispett 
għall-prinċipji ta’ kontroll integrat ta’ insetti 
u annimali li jagħmlu l-ħsara. Il-Kunsill se 
jinkludi fir-rekwiżit ta’ kontroll statutorju 
msemmi fl-Anness III tar-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 il-prinċipji ta’ kontroll 
integrat ta’ organiżmi li jagħmlu l-ħsara, 
inkluża prassi tajba ta’ ħarsien tal-pjanti u 
ta’ l-ambjent. Għandu għalhekk jiġi previst 
perjodu tranżizzjonali li fih l-Istati Membri 
jistabbilixxu l-istrutturi meħtieġa sabiex min 
juża prodotti għall-ħarsien tal-pjanti japplika 
l-prinċipji ta’ kontroll integrat ta’ insetti u 
annimali li jagħmlu l-ħsara.

(28) Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u ta’ l-
ambjent il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
għandhom jintużaw kif suppost b’rispett 
għall-prinċipji ta’ kontroll integrat ta’ insetti 
u annimali li jagħmlu l-ħsara. Għandu 
għalhekk jiġi previst perjodu tranżizzjonali li 
fih l-Istati Membri jistabbilixxu l-istrutturi 
meħtieġa sabiex min juża prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti japplika l-prinċipji ta’ 
kontroll integrat ta’ insetti u annimali li 
jagħmlu l-ħsara.

Justification

L-introduzzjoni ta' obbligi ġodda ta' kundizzjonalità hija miċħuda.

Emenda 11
Premessa 37 a (ġdida)

(37a) L-operaturi jrid ikollhom l-istess 
opportunitajiet fir-rigward ta' aċċess tas-
suq, b'mod partikolari sabiex impriżi ta' 
daqs żgħir u medju jkunu jistgħu joperaw, 
sabiex jiżguraw li l-bdiewa jkollhom 
disponibbli għalihom biżżejjed prodotti 
sikuri u effettivi għall-ħarsien tal-pjanti. 

Justification

Għandu jkun hemm sitwazzjoni li tkun ġusta fir-rigward ta' l-aċċess għas-suq għal operaturi 
differenti. Din għandha trawwem l-innovazzjoni u l-iżvilupp ta' prodotti ġodda, kif ukoll 
twassal għal titjib għal dawk eżistenti. Trid ukoll tkun tajba għall-kompetizzjoni fis-suq u 
twassal għal iżjed prodotti li jsiru disponibbli għall-bdiewa. 

Emenda 12
Premessa 38

(38) Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal- (38) Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ 
April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali 
mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni 
tal-konformità mal-liġi ta’ l-għalf u l-ikel, 
mas-saħħa ta’ l-annimali, u mar-regoli dwar 
il-welfare ta’ l-annimali jipprovdi għal 
miżuri ta’ kontroll għall-użu tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti fl-istadji kollha tal-
produzzjoni ta’ l-ikel, inkluż iż-żamma tar-
rekords dwar l-użu tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti. Regoli simili għandhom 
japplikaw għall-ħażna u għall-użu ta’ 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li mhumiex 
koperti mir-Regolament (KE) Nru 
882/2004.

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ 
April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali 
mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni 
tal-konformità mal-liġi ta’ l-għalf u l-ikel, 
mas-saħħa ta’ l-annimali, u mar-regoli dwar 
il-welfare ta’ l-annimali jipprovdi għal 
miżuri ta’ kontroll għall-użu tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti fl-istadji kollha tal-
produzzjoni ta’ l-ikel, sakemm il-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti jkunu użati 
direttament fil-produzzjoni ta' l-ikel, inkluż 
iż-żamma tar-rekords dwar l-użu tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti. 

Justification

Regolament (KE) Nru 882/2004 m'għandux x'jaqsam mal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

Emenda 13
Premessa 38 a (ġdida)

(38a) Il-piż burokratiku fuq il-bdiewa 
għandu jkun limitat kemm jista' jkun.

Emenda 14
Artikolu 1

Is-suġġett Is-suġġett u r-raġuni
Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli għall-
awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti f’forma kummerċjali u għat-
tqegħid fis-suq, għall-użu u għall-kontroll 
tagħhom ġewwa l-Komunità.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti f’forma kummerċjali u 
għat-tqegħid fis-suq, għall-użu u għall-
kontroll tagħhom ġewwa l-Komunità.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi kemm regoli 
għall-approvazzjoni ta’ sustanzi attivi, 
safeners u synergists, li jkunu fi jew li 
jikkostitwixxu prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti, kif ukoll regoli għall-adjuvants u 
għall-ko-formulanti.

2. Dan ir-Regolament jistabbilixxi kemm 
regoli għall-approvazzjoni ta’ sustanzi attivi, 
safeners u synergists, li jkunu fi jew li 
jikkostitwixxu prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti, kif ukoll regoli għall-adjuvants u 
għall-ko-formulanti.

3. L-iskop ta’ dan ir-Regolament huwa li 
jkun żgurat livell għoli ta’ ħarsien kemm 
għas-saħħa tal-bniedem kif ukoll għas-
saħħa ta’ l-annimali u għall-ambjent.
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4. Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq il-
prinċipju ta' prekawzjoni sabiex jiġi żgurat 
li sustanzi jew prodotti mqiegħda fis-suq 
ma jaffettwawx b'mod ħażin lis-saħħa tal-
bniedem jew l-ambjent.

Justification

Fil-proposta preżenti, ir-raġuni tar-regolament hija kontemplata biss fil-premessi. Ir-raġuni 
għandha tiġi stipulata fl-ewwel artikoli. Il-prinċipju ta' prekawzjoni huwa stipulat biss fil-
Premessi (8) u fl-Artikolu 13(2). Huwa preferibbli li jkun hemm referenza għaliha fl-ewwel 
artikoli tar-Regolament. 

Emenda 15
Artikolu 3, punt 9 a (ġdid)

(9a) 'kummerċ parallel' 
L-importazzjoni ta' prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti minn Stat Membru fejn il-prodott 
ġie awtorizzat bi qbil mad-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva 91/414/KEE jew dan ir-
regolament, bl-intenzjoni li jitqiegħed fis-
suq fl-Istat Membru li jkun qed jimporta, 
fejn fih il-prodott jew prodott ta' referenza 
identiku ġew awtorizzati bi qbil mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 91/414/KEE 
jew dan ir-regolament;

Justification

Hemm bżonn ta' definizzjoni ċara u sett minimu ta' regoli armonizzati tal-Komunità li 
jiggvernaw it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti permezz ta' kummerċ 
parallel.

Emenda 16
Artikolu 3, punt 9 b (ġdid)

(9b) 'identiku'
Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
għandhom jitqiesu identiċi fejn:
• ikollhom oriġini komuni,,
• ġew prodotti mill-istess kumpanija jew 
impriża assoċjata jew taħt liċenzja, u
• għall-inqas ġew prodotti skond l-istess 
formulazzjoni, bl-użu ta' l-istess ingredjent 
attiv, u jkollhom l-istess effett 
b'kunsiderazzjoni kif suppost, b'mod 
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partikolari, għad-differenzi li jistgħu jeżistu 
f'kundizzjonijiet relatati ma' l-agrikultura, 
is-saħħa tal-pjanti u l-ambjent, b'mod 
partikolari kundizzjonijiet klimatiċi.

Justification

F'konnessjoni mal-kummerċ parallel, il-proċedura simplifikata għat-tqegħid fis-suq tal-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti permezz ta' kummerċ parallel għandha tapplika biss fejn il-
prodott importat huwa identiku għall-prodott awtorizzat, li minnha toħroġ id-definizzjoni 
t'hawn fuq.

Emenda 17
Artikolu 3, punt 10

Att amministrattiv li permezz tiegħu l-
awtorità kompetenti ta’ Stat Membru 
tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ prodott għall-
ħarsien tal-pjanti fit-territorju tagħha;

Att amministrattiv li permezz tiegħu l-
awtorità kompetenti ta’ Stat Membru 
tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ prodott għall-
ħarsien tal-pjanti f'zona partikolari.

Justification

Awtorizzazzjoni fl-UE hija bżonnjuża sabiex fl-aħħar jiġi stabbilit suq intern li jiffunzjona 
għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

Emenda 18
Artikolu 3, punt 18

Prattika li permezz tagħha it-trattamenti bil-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti applikati lil 
wiċċ tar-raba’ partikolari, skond il-
kondizzjonijiet ta’ l-użi awtorizzati 
tagħhom, jiġu magħżula, iddożati u ttajmjati 
sabiex tkun żgurata l-iprem effikaċja bl-
inqas kwantità meħtieġa, wara li jitqiesu 
b’mod xieraq il-kondizzjonijiet lokali u l-
possibbiltajiet għall-kontroll kulturali u 
bijoloġiku;

Prattika li permezz tagħha it-trattamenti bil-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti applikati lil 
wiċċ tar-raba’ partikolari, skond il-
kondizzjonijiet ta’ l-użi awtorizzati 
tagħhom, jiġu magħżula, iddożati u ttajmjati 
sabiex tkun żgurata l-iprem effikaċja bl-
inqas kwantità meħtieġa, wara li jitqiesu 
b’mod xieraq l-immaniġġjar tar-reżistenza, 
il-kondizzjonijiet lokali u l-possibilitajiet
għall-kontroll kulturali u bijoloġiku;

Emenda 19
Artikolu 3, punt 19

(19). 'Prattika Ambjentali Tajba'
Prattika fil-ħarsien tal-pjanti li tinkludi l-
immaniġġjar u l-applikazzjoni ta’ prodotti 

imħassar
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għall-ħarsien tal-pjanti b’mod li l-ambjent 
jiġi ikkontaminat biss bl-iċken ammont 
prattikabbli;

Justification

Id-definizzjoni ta' 'Prattika Ambjentali Tajba' m'għadhiex meħtieġa u toħloq konfużjoni mhux 
neċessarja. Il-protezzjoni ta' l-ambjent hija parti mill-proċedura ta' awtorizzazzjoni. Il-
protezzjoni ta' l-ambjent hija wkoll parti mill-'Kontroll Integrat ta’ Organiżmi li jagħmlu l-
ħsara' u 'Protezzjoni Tajba tal-Pjanti'.

Emenda 20
Artikolu 3, punt 21

Rapport ta’ test jew ta’ studju huwa kopert 
mill-ħarsien tad-data fejn il-proprjetarju 
tiegħu għandu d-dritt li ma jħallix li jintuża 
għall-benefiċċju ta’ persuna oħra.

Rapport ta’ test jew ta’ studju, inkluż 
sommarju, huwa kopert mill-ħarsien tad-
data fejn il-proprjetarju tiegħu għandu d-dritt 
li ma jħallix li jintuża għall-benefiċċju ta’ 
persuna oħra.

Emenda 21
Artikolu 3, punt 21 a (ġdid)

(21a) 'L-Istat Membru Rapporteur'
L-Istat Membru li jaċċetta li jieħu r-
responsabilità għall-evalwazzjoni tas-
sustanzi attivi, jew safeners, jew sinergisti. 
Huwa meħtieġ li jwettaq din il-ħidma 
b'mod professjonali u li jippubblika rapport 
dwar l-evalwazzjoni ta' l-impatt f'perjodu 
speċifikat. 

Justification

Għandu jkun hemm definizzjoni ta' l-Istat Membru rapporteur.

Emenda 22
Artikolu 3, paragrafu 21 b (ġdid)

21b. 'effett mhux aċċettabbli fuq l-ambjent' 
Kwalunkwe effett li jista' jbiddel b'mod 
irriversibbli l-bijodiversità u l-bijotopi, fost 
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l-oħrajn permezz ta' tfixkil sinifikanti għal 
ċertu speċi li fl-aħħar jista' jwassal għall-
estinzjoni tagħhom.

Justification

Il-frażi 'mhux aċċettabbli' definita b'mod preċiż ma tinsab imkien.'

Emenda 23
Artikolu 4, paragrafu 2, punt (a)

(a) m’għandu jkollhom l-ebda effett ta’ ħsara 
fuq is-saħħa tal-bniedem, inklużi gruppi 
vulnerabbli, jew fuq is-saħħa ta’ l-annimali, 
meta jitqiesu l-effetti kumulattivi u 
sinerġistiċi magħrufa meta jkunu 
disponibbli l-metodi biex issir valutazzjoni 
ta’ effetti bħal dawn, jew fuq l-ilma ta’ l-art; 

(a) m’għandu jkollhom l-ebda effett ta’ ħsara 
fuq is-saħħa tal-bniedem, b'mod partikolari 
dwar is-saħħa ta' l-utenti li jkunu f'kuntatt 
dirett mal-prodotti u b'attenzjoni partikolari 
mogħtija għal gruppi vulnerabbli bħal ma 
huma nisa ta' età sesswalment riproduttiva, 
feti, u tfal sa l-età tal-pubertà, jew fuq is-
saħħa ta’ l-annimali, meta jitqiesu l-effetti 
kumulattivi u sinerġistiċi magħrufa jew fuq 
l-ilma ta’ l-art; 

Justification

Bi qbil mal-prinċipju ta' prekawzjoni, sustanzi ma jridx ikollhom xi effetti negattivi fuq is-
saħħa tal-bniedem, b'mod partikolari fuq dak ta' sottogruppi vulnerabbli bħal feti u tfal, jew l-
ambjent, bi qbil mar-reazzjoni tal-Parlament Ewropew (ir-riżoluzzjoni tal-PE 
P5_TA(2002)0276, (4)) u l-Kunsill għall-ewwel Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-
reviżjoni tad-Direttiva 91/414. Ħaddiema agrikoli u bdiewa li jkunu f'kuntatt dirett mas-
sustanzi waqt li jimlew l-isprejers jew li huma esposti għas-sustanzi waqt li jkunu qed jaħdmu 
fl-għelieqi għandhom ukoll jitqiesu bħala grupp taħt riskju għoli.

Emenda 24
Artikolu 4, paragrafu 2, punt (c)

(c) għal residwi li għandhom importanza 
tossikoloġika jew ambjentali, għandu jkun 
hemm metodu f’użu ġenerali sabiex jitkejlu.

(c) għal residwi ta' prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti, għandu jkun hemm metodi f'użu 
ġenerali sabiex jitkejlu li jkunu sensittivi 
b'mod suffiċjenti fir-rigward tal-livell ta' 
tħassib dwar numru ta' midja ambjentali u 
bijoloġika.

Emenda 25
Artikolu 4, paragrafu 3, parti introduttorja

L-użu tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, 
b’konsegwenza għal applikazzjoni li hija 

L-użu tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, 
b’konsegwenza għal applikazzjoni li hija 
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konsistenti ma’ prattika tajba tal-ħarsien 
tal-pjanti u meta jitqiesu l-kondizzjonijiet 
normali għall-użu, għandu jissodisfa r-
rekwiżiti li ġejjin:

konsistenti ma’ użu xieraq u meta jitqiesu l-
kondizzjonijiet realistiċi għall-użu, għandu 
jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

Emenda 26
Artikolu 4, paragrafu 3, punt (b)

(b) m’għandu jkollu l-ebda effett ta’ ħsara 
immedjata jew ittardjata fuq is-saħħa tal-
bniedem jew ta’ l-annimali, b’mod dirett jew 
permezz ta’ l-ilma tax-xorb, l-ikel, l-għalf 
jew l-arja, jew konsegwenzi fil-post tax-
xogħol jew permezz ta’ effetti indiretti oħra, 
meta jitqiesu l-effetti kumulattivi u 
sinerġistiċi magħrufa fejn ikunu disponibbli 
l-metodi biex issir valutazzjoni ta’ effetti 
bħal dawn; jew fuq l-ilma ta’ l-art; 

(b) m’għandu jkollu l-ebda effett ta’ ħsara 
immedjata jew ittardjata:

(i) fuq is-saħħa tal-bniedem, b'attenzjoni 
partikolari mogħtija għal gruppi 
vulnerabbli bħal ma huma n-nisa ta' età 
sesswalment riproduttiva, feti, u tfal sa l-età 
tal-pubertà;
(ii) jew fuq is-saħħa ta' l-annimali, b'mod 
dirett jew permezz ta’ l-ilma tax-xorb, l-ikel, 
l-għalf jew l-arja, inkluż tniġġis fuq 
distanza twila li jaffettwa, per eżempju, r-
reġjun polari, jew konsegwenzi fil-post tax-
xogħol jew permezz ta’ effetti indiretti oħra, 
meta jitqiesu l-effetti kumulattivi u 
sinerġistiċi magħrufa jew fuq l-ilma ta’ l-art;

Emenda 27
Artikolu 4, paragrafu 3, punt (e), punt (ii)

(ii) l-impatt tiegħu fuq l-ispeċijiet li 
mhumiex immirati;

(ii) l-impatt tiegħu fuq l-ispeċijiet li 
mhumiex immirati, inkluż fuq l-imġiba ta' 
dawk l-ispeċi;

Justification

Wisq drabi tiġi studjata l-mortalità waħidha u mhux l-effetti fuq l-imġiba. Għalhekk din trid 
tiġi speċifikata.
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Emenda 28
Artikolu 4, paragrafu 3, punt (e), punt (iii) 

(iii) l-impatt tiegħu fuq il-bijodiversità imħassar

Justification

Il-PPPs kollha għandhom impatt fuq il-bijodiversità. Il-bijodiversità hija kunċett wiesgħa 
ħafna u m'għandha l-ebda limitazzjonijiet. Kif turi d-diskussjoni fuq l-awtorizzazzjoni dwar il-
GMO, m'hemm l-ebda proċedura bbażata fuq ix-xjenza biex tevalwa l-impatti fuq il-
bijodiversità fis-sħuħija tagħha. It-test propost jikkorrispondi mat-test tad-Direttiva-Bijoċidi. 

Emenda 29
Artikolu 8, paragrafu 2

2. Id-dossier komplut għandu jkun fih it-test 
sħiħ tar-rapporti individwali tat-testijiet u ta’ 
l-istudji li jikkonċernaw l-informazzjoni 
kollha li tissemma fil-punti (b) u (c) tal-
paragrafu 1. M’għandu jkun fih l-ebda 
rapport ta’ testijiet jew ta’ studji li jinvolvi 
l-amminstrazzjoni deliberata tas-sustanza 
attiva jew tal-prodott għall-ħarsien tal-
pjanti lill-bnedmin.

2. Il-fajl komplut għandu jkun fih it-test sħiħ 
tar-rapporti individwali tat-testijiet u ta’ l-
istudji li jikkonċernaw l-informazzjoni 
kollha li tissemma fil-punti (b) u (c) tal-
paragrafu 1. 

Justification

Biex tiġi rrifjutata data tal-bnedmin ibbażata fuq ix-xjenza u aċċettata b'mod etiku li diġà hija 
disponibbli tmur kontra prattika xjentifika tajba u tfixkel il-kwalità tat-teħid ta' deċiżjonijiet 
dwar l-immaniġġjar tar-riskju.

Emenda 30
Artikolu 9, paragrafu 2, subparagrafu 1

2. Fejn wieħed jew iktar mill-elementi 
provduti fl-Artikolu 8 huma neqsin, l-Istat 
Membru għandu jinforma lill-applikant, fejn 
jiffissa perjodu ta’ żmien biex dawn 
jitressqu. 

2. Fejn wieħed jew iktar mill-elementi 
provduti fl-Artikolu 8 huma neqsin, l-Istat 
Membru għandu jinforma lill-applikant, fejn 
jiffissa perjodu ta’ żmien ta' mhux itwal 
minn tliet xhur biex dawn jitressqu. 
Għandu japplika l-Artikolu 7(3).

Justification
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Il-perjodu ta' żmien biex ikun hemm żieda ma' l-elementi nieqsa għandu jiġi speċifikat.

L-Istati Membri notifikati għandhom jirrispettaw l-istess livelli ta' ħarsien tad-data u l-
kunfidenzjalità bħall-Istat Membru rapporteur.

Emenda 31
Artikolu 9, paragrafu 3, subparagrafu 1

3. Fejn id-dossiers li tressqu ma’ l-
applikazzjoni ikun fihom l-elementi kollha 
provduti fl-Artikolu 8, l-Istat Membru 
rapporteur għandu jinnotifika lill-applikant, 
lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri l-oħra u 
lill-Awtorità bl-ammissibilità ta’ l-
applikazzjoni u għandu jibda l-valutazzjoni 
tas-sustanza attiva. 

3. Fejn il-fajls li tressqu ma’ l-applikazzjoni 
ikun fihom l-elementi kollha provduti fl-
Artikolu 8, l-Istat Membru rapporteur 
għandu jinnotifika lill-applikant, lill-
Kummissjoni, lill-Istati Membri l-oħra u lill-
Awtorità bl-ammissibilità ta’ l-applikazzjoni 
u għandu jibda l-valutazzjoni tas-sustanza 
attiva. L-Istat Membru rapporteur jista' 
jibda jevalwa s-sustanza attiva immedjata 
hekk kif jiġi rċevut il-fajl.

Justification

Biex il-proċedura tkun iżjed mgħaġġla, għandu jkun ammissibbli għall-Istat Membru 
rapporteur biex jibda immedjatament bl-evalwazzjoni tas-sustanza.

Emenda 32
Artikolu 11, paragrafu 1

1. Fi żmien tnax-il xahar mid-data tan-
notifika provduta fl-ewwel sottoparagrafu
ta’ l-Artikolu 9(3), l-Istat Membru 
rapporteur għandu jipprepara u jressaq 
quddiem l-Awtorità rapport (li minn hawn ’il 
quddiem se jissejjaħ “abbozz tar-rapport ta’ 
valutazzjoni”) li jivvaluta jekk jistax jiġi 
mistenni li s-sustanza attiva tissodisfa r-
rekwiżiti ta’ l-Artikolu 4.

1. Fi żmien disa' xhur mid-data tan-notifika 
provduta fl-ewwel subparagrafu ta’ l-
Artikolu 9(3), l-Istat Membru rapporteur 
għandu jipprepara u jressaq quddiem l-
Awtorità rapport (li minn hawn ’il quddiem 
se jissejjaħ “abbozz tar-rapport ta’ 
valutazzjoni”) li jivvaluta jekk jistax jiġi 
mistenni li s-sustanza attiva tissodisfa r-
rekwiżiti ta’ l-Artikolu 4.

Fejn l-Istat Membru jeħtieġ informazzjoni 
addizzjonali, għandu jiffissa perjodu ta’ 
żmien għall-applikant biex jipprovdiha. 
F’dak il-każ, il-perjodu ta’ tnax-il xahar 
għandu jiġi estiż bil-perjodu ta’ żmien 
addizzjonali mogħti mill-Istat Membru. L-
Istat Membru għandu jinforma lill-

Fejn l-Istat Membru jeħtieġ informazzjoni 
addizzjonali, għandu jiffissa perjodu ta’ 
żmien raġunevoli għall-applikant biex 
jipprovdiha. F’dak il-każ, il-perjodu ta’ tnax-
il xahar għandu jiġi estiż bil-perjodu ta’ 
żmien addizzjonali mogħti mill-Istat 
Membru. L-Istat Membru għandu jinforma 
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Kummissjoni u lill-Awtorità. lill-Kummissjoni u lill-Awtorità. 

L-Istat Membru jista’ jikkonsulta lill-
Awtorità.

L-Istat Membru jista’ jikkonsulta lill-
Awtorità.
Għandu japplika l-Artikolu 7(3).

Justification

It-tibdiliet proposti huma intenzjonati li jaċċeleraw il-proċedura u li jiżguraw ħarsien 
suffiċjenti tad-data.

Emenda 33
Artikolu 13, paragrafu 1 subparagrafu 1

1. Fi żmien sitt xhur minn meta tirċievi l-
konklużjoni provduta fl-Artikolu 12(2) mill-
Awtorità, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport, (li minn hawn ’il 
quddiem se jissejjaħ “ir-rapport ta’ 
reviżjoni”), lill-Kumitat li jissemma fl-
Artikolu 76(1), fejn tqis l-abbozz tar-rapport 
ta’ valutazzjoni ta’ l-Istat Membru 
Rapporteur skond l-Artikolu 11 u l-
konklużjoni ta’ l-Awtorità skond l-Artikolu 
12.

1. Fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-
konklużjoni provduta fl-Artikolu 12(2) mill-
Awtorità, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport, (li minn hawn ’il 
quddiem se jissejjaħ “ir-rapport ta’ 
reviżjoni”), lill-Kumitat li jissemma fl-
Artikolu 76(1), fejn tqis l-abbozz tar-rapport 
ta’ valutazzjoni ta’ l-Istat Membru 
Rapporteur skond l-Artikolu 11 u l-
konklużjoni ta’ l-Awtorità skond l-Artikolu 
12. 

Justification

Il-Kummissjoni m'għandhiex bżonn nofs sena biex tagħmel abbozz ta' rapport dwar fajl 
eżaminat kollu. Il-proċedura għandha bżonn tiġi aċċelerata.

Emenda 34
Artikolu 14, paragrafu 2

2. It-tiġdid għandu jkun għal perjodu ta’ 
żmien mhux limitat. 

2. L-approvazzjoni tista' tiġġedded darba 
jew iżjed minn darba għal perjodu li ma
jaqbiżx 10 snin.

Justification

L-awtorizzazzjoni għandha tkun bla limitu ta' żmien wara l-ewwel tiġdid. Is-sustanza trid tkun 
suġġetta għal evalwazzjoni u eżaminazzjoni wara għaxar snin oħra fil-prattika, sabiex l-
awtoritajiet responsabbli jkunu jistgħu jirreaġixxu għall-effetti possibbli fuq tul ta' żmien twil. 
Id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu fid-dawl ta' għarfien xjentifiku u tekniku preżenti, kif 
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stipulat fl-Artikolu 4(10).

Emenda 35
Artikolu 24, paragrafu 1

1. Bħala deroga mill-Artikolu 5 u mill-
Artikolu 14(2), sustanza attiva li 
tikkonforma mal-kriterji provduti fl-Artikolu 
4 għandha tiġi approvata għal perjodu li ma 
jaqbiżx is-seba’ snin, fejn sustanzi attivi 
oħra li diġà ġew approvati huma ferm 
inqas tossiċi għall-konsumaturi jew għall-
operaturi jew li jippreżentaw ferm inqas 
riskji għall-ambjent. Il-valutazzjoni 
għandha tqis il-kriterji stabbiliti fil-punt 4 
ta’ l-Anness II.

Sustanza bħal din minn hawn’il quddiem 
se tissejjaħ ‘kandidat għas-sostituzzjoni’.

1. Sustanza attiva li tikkonforma mal-kriterji 
provduti fl-Artikolu 4 u mill-inqas wieħed 
mill-kriterji stipulati f'punt 4 ta' l-Anness II 
għandha tiġi klassifikata u approvata bħala 
‘kandidat għas-sostituzzjoni’.

Il-perjodu ta' approvazzjoni huwa ta' 10 
snin. M'għandux japplika l-Artikolu 14(2).

Justification

Il-perjodu ta' approvazzjoni għandu jkun ta' 10 snin għall-kandidati għas-sostituzzjoni. Il-
kandidat għal sostituzzjoni, l-impatti tiegħu fuq is-saħħa u l-ambjent, huma eżaminati sew fil-
proċedura ta' awtorizzazzjoni. L-awtorizzazzjoni għas-sustanza attiva hija riveduta b'mod 
regolari u l-awtorizzazzjoni tista' tiġi rtirata f'kwalunkwe ħin jekk biżgħat ġodda jew prodotti 
aħjar joħorġu fis-suq. Il-produtturi u l-utenti tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti għandhom 
bżonn bażi legali sikura.

(L-aħħar sentenza tal-paragrafu emendat hija biss valida jekk l-Em 34 ma tiġix adottata mill-
Kumitat ewlieni.)

Emenda 36
Artikolu 27, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Fejn ko-formulant jiġi użat fi prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti li ġie awtorizzat 
skond id-Direttiva 91/414/KEE1 jew dan ir-
Regolament, huwa għandu jitqies bħala 
rreġistrat bi qbil ma' l-Artikolu 15(1) tar-
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Regolament (KE) Nru 1907/20062 għall-
użu speċifiku tal-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti.
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta' 
Lulju 1991 rigward it-tqegħid fis-suq ta' prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti (ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1).
2 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 
rigward ir-Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni tal-Kimika 
(REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-
Kimika, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li 
jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
793/93 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 
1488/94 kif ukoll id-Direttiva tal-Kunsill 
76/769/KEE u d-Direttivi tal-Kummissjoni 
91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE 
(ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).

Justification

Biex tiġi evitata regolazzjoni doppja ta' ko-formulanti użati fil-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti skond dan ir-Regolament u r-REACH.

Emenda 37
Artikolu 28 a (ġdid)

Artikolu 28a

Awtorizzazzjoni proviżorja
1. Permezz ta' deroga mill-Artikolu 28(1), 
Stat Membru jista' jawtorizza, biex 
jagħmilha eħfef għall-preparazzjonijiet il-
ġodda li jridu jsiru disponibbli għall-użu fl-
agrikultura, fuq il-bażi ta' l-abbozz tar-
rapport għall-evalwazzjoni msemmi fl-
Artikolu 11, għal perjodu proviżorju li ma 
jaqbiżx tliet snin, it-tqegħid fis-suq ta' 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li jkollhom 
sustanza attiva li tkun għadha mhux 
approvata, sakemm il-fajl dwar is-sustanza 
attiva jissodisfa r-rekwiżiti ta' l-Artikoli 4 u 
8 u fir-rigward ta' l-użi proġettati. Fejn hu 
relevanti, l-awtorizzazzjoni għandha 
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tinkludi livelli massimi ta' residwu 
temporanji bi qbil ma' l-Artikolu 15(1)(b) 
tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.
2. L-Istat Membru għandu immedjatament 
jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-
Kummissjoni dwar l-evalwazzjoni tiegħu 
tal-fajl u dwar it-termini ta' l-
awtorizzazzjoni proviżorja.
3. Bħala segwitu għall-evalwazzjoni tal-fajl 
jista' jiġi deċiż, bi qbil mal-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 76(3), li s-sustanza 
attiva ma tissodisfax ir-rekwiżiti stipulati fl-
Artikolu 4. F'każijiet bħal dawn l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
awtorizzazzjoni proviżorja tiġi rtirata. 
4. Jekk, ma' l-iskadenza tal-perjodu ta' tliet 
snin, ma tkunx ittieħdet deċiżjoni rigward l-
awtorizzazzjoni ta' sustanza attiva, tista' 
tintalab awtorizzazzjoni proviżorja oħra 
għal perjodu ta' tliet snin mill-Istat 
Membru rapporteur.
Għandhom japplikaw l-Artikoli 56 u 60.

Justification

Ir-rapporteur jipproponi li jżomm l-Artikolu 8 tar-Regolament KE nru 91/414 dwar l-
awtorizzazzjoni proviżorja. L-esperjenza ma tiġġustifikax it-tħassir tiegħu. M'hemm l-ebda 
garanzija li l-awtorizzazzjoni ma tkunx itwal minn sentejn - jew 1 ½ kif propost mir-
rapporteur. Il-bdiewa għandhom bżonn varjetà wiesgħa ta' prodotti biex jikkontrollaw l-
infestazzjonijiet u jiġġieldu r-reżistenzi. Limitazzjoni mhux ġustifikata ta' l-għażliet tagħhom 
twassal għal problemi mhux mixtieqa ta' l-infestazzjonijiet jew użi illegali. Sustanza għandha 
tkun disponibbli hekk kif l-ewwel użu sikur ikun ġie identifikat biex tipprovdi lill-bdiewa bi 
prodotti ġodda u innovattivi. 

Emenda 38
Artikolu 29, paragrafu 6, subparagrafu 1 a (ġdid)

Il-prinċipji uniformi għandhom iqisu fi 
żmien qasir l-interazzjoni bejn is-sustanza 
attiva, is-safeners, is-sinerġisti u l-ko-
formulanti.

Justification
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Għandu jkun ċar li l-interazzjoni bejn sustanzi differenti titqies fil-proċess ta' awtorizzazzjoni. 
Mhuwiex biżżejjed li jitqiesu s-sustanzi involuti b'mod separat. 

L-emenda hija primarjament imfissra biex tiċċara. Diġà hija msemmija b'mod indirett fl-
Artikolu 25(2) f'konnessjoni ma' l-Artikolu 8(1)(a), l-Artikolu 29(4) u l-prinċipji uniformi. 

Emenda 39
Artikolu 30, titolu u paragrafu 1

Il-kontenut Il-kontenut ta' l-awtorizzazzjoni
1. L-awtorizzazzjoni għandha tiddefinixxi l-
uċuħ tar-raba’ fuq liema u l-iskopijiet li 
għalihom jista’ jintuża l-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti. 

1. L-awtorizzazzjoni, li għandha tuża 
formola standardizzata, għandha 
tiddefinixxi l-uċuħ tar-raba’ fuq liema u l-
iskopijiet li għalihom jista’ jintuża l-prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti. 

Justification

Il-formola standardizzata għandha tiġi standardizzata u identika għall-Istati Membri.

Emenda 40
Artikolu 30, paragrafu 2

2. L-awtorizzazzjoni għandha tistabbilixxi r-
rekwiżiti li jirrelataw mat-tqegħid fis-suq u 
ma’ l-użu tal-prodott għall-ħarsien tal-pjanti. 
Dawk ir-rekwiżiti għandhom jinkludu l-
kondizzjonijiet għall-użu meħtieġa sabiex 
ikun hemm konformità mal-kondizzjonijiet u 
mar-rekwiżiti provduti fir-Regolament li 
japprova s-sustanzi attivi, is-safeners u s-
synergists. L-awtorizzazzjoni għandha 
tinkludi klassifikazzjoni tal-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti għall-iskop tad-Direttiva 
1999/45/KE.

2. L-awtorizzazzjoni għandha tistabbilixxi r-
rekwiżiti li jirrelataw mat-tqegħid fis-suq u 
ma’ l-użu tal-prodott għall-ħarsien tal-pjanti. 
Dawk ir-rekwiżiti għandhom jinkludu l-
kondizzjonijiet għall-użu meħtieġa sabiex 
ikun hemm konformità mal-kondizzjonijiet u 
mar-rekwiżiti provduti fir-Regolament li 
japprova s-sustanzi attivi, is-safeners u s-
synergists.

Justification

F'ħafna Stati Membri, il-klassifikazzjoni skond id-Direttiva 1999/45/KE titħalla kemm-il 
darba f'id min ikollu l-approvazzjoni. Sabiex jintlaħaq ittikkettar armonizzat, dan għandu jkun 
il-każ fil-livell tal-Komunità. Dak li għandu jkun responsabbli għall-klassifikazzjoni huwa dak 
li javża u mhux l-Istat Membru rapporteur ta' zona. Li titqiegħed ir-responsabilità fuq l-Istat 
Membru rapporteur ta' zona twassal għal dewmien konsiderevoli fil-proċess u tista' twassal 
għal klassifikazzjoni differenti f'kull zona u/jew kull Stat Membru.
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Emenda 41
Artikolu 30, paragrafu 3, punt (b)

(b) l-obbligu li jiġi informat kwalunkwe ġar 
li jista’ jkun espost għal sprej drift qabel 
ma jintuża l-prodott u li talab li jiġi 
informat.

imħassar

Justification

Il-bżonn li jiġu informati l-ġirien hija burokratika għall-aħħar għax id-drettiva dwar l-użu 
sostenibbli jipprevedi l-miżuri neċessarji kollha għall-prevenzjoni tar-riskji.

Emenda 42
Artikolu 32, paragrafu 1

1. Persuna li tixtieq tqiegħed fis-suq prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti għandha tapplika 
għal awtorizzazzjoni, hija stess jew permezz 
ta’ rappreżentant, għand kull Stat Membru 
fejn hemm il-ħsieb li dak il-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti jitqiegħed fis-suq.  

1. Persuna li tixtieq tqiegħed fis-suq prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti għandha tapplika 
għal awtorizzazzjoni, hija stess jew permezz 
ta’ rappreżentant, għand Stat Membru ta' l-
UE, li għandha tkun valida fiz-zona kollha 
kkonċernata.

Justification

Awtorizzazzjoni taz-zona fl-UE hija bżonnjuża sabiex fl-aħħar jiġi stabbilit suq intern li 
jiffunzjona għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

Emenda 43
Artikolu 34

L-applikazzjoni għandha tiġi eżaminata mill-
Istat Membru propost mill-applikant, ħlief 
meta Stat Membru ieħor fl-istess żona ma 
jaqbilx li jeżaminaha. L-Istat Membru li se 
jeżamina l-applikazzjoni għandu jinforma 
lill-applikant.

L-applikazzjoni għandha tiġi eżaminata mill-
Istat Membru ta' referenza, bl-indħil ta' l-
Istati Membri kollha f'zona partikolari. L-
Istati Membri l-oħra kollha f'zona 
għandhom jinħtieġu jieħdu sehem f'dak ix-
xogħol. Ix-xogħol għandu jitqassam skond 
proposta mill-Istat Membru li qed 
jeżamina.

Fuq it-talba ta’ l-Istat Membru li qed 
jeżamina l-applikazzjoni, l-Istati Membri l-
oħra fl-istess żona li quddiemhom tressqet 
applikazzjoni għandhom jikkooperaw biex 
tkun żgurata diviżjoni ġusta ta’ l-ammont 
ta’ xogħol.
L-Istati Membri l-oħrajn fiż-żona, li 
quddiemhom tressqet applikazzjoni, 
għandhom joqogħdu lura milli jipproċedu 
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bil-fajl sakemm issir il-valutazzjoni mill-
Istat Membru li qed jeżamina l-
applikazzjoni.

L-Istati Membri fiz-zona jistgħu, wara 
konsultazzjoni mal-Kummissjoni, jadottaw 
regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' 
paragrafu 1.

Justification

L-għan huwa li jiġu standardizzati l-kundizzjonijiet ta' l-awtorizzazzjoni. L-Istati Membri 
għandhom iżommu d-dritt b'ċertu livell ta' flessibilità, bil-kunsens tal-Kummissjoni.

Emenda 44
Artikolu 35, paragrafu 2

2. L-Istati Membri kkonċernati għandhom 
jagħtu jew jirrifjutaw l-awtorizzazzjonijiet 
skond kif ikun il-każ fuq il-bażi tal-
konklużjonijiet tal-valutazzjoni ta’ l-Istat 
Membru li qed jeżamina l-applikazzjoni kif 
provdut fl-Artikoli 30 u 31. L-Istati Membri 
għandhom jawtorizzaw il-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti kkonċernat fl-istess
kondizzjonijiet, inkluża l-klassifikazzjoni 
għall-iskop tad-Direttiva 1999/45/KE,
bħall-Istat Membru li jeżamina l-
applikazzjoni. 

2. L-Istati Membri kollha f'zona għandhom 
jagħtu jew jirrifjutaw l-awtorizzazzjonijiet 
skond kif ikun il-każ fuq il-bażi tal-
konklużjonijiet ta’ l-evalwazzjoni ta’ l-Istat 
Membru li qed jeżamina l-applikazzjoni kif 
stipulat fl-Artikoli 30 u 31. L-Istati Membri 
kollha f'zona għandhom jawtorizzaw il-
prodott għall-ħarsien tal-pjanti kkonċernat 
taħt l-istess kondizzjonijiet

Justification

Awtorizzazzjoni li tistandardizza.

Emenda 45
Artikolu 35, paragrafu 3

3. Bħala deroga mill-paragrafu 2 u bla ħsara 
għal-liġi Komunitarja, jistgħu ikunu imposti 
kondizzjonijiet addizzjonali fir-rigward tar-
rekwiżiti li jissemmew fl-Artikolu 30(3).

3. Bħala deroga mill-paragrafu 2 u suġġett
għal-liġi Komunitarja;

(a) L-Istati Membri jistgħu jagħmlu l-
approvazzjoni suġġetta għal kondizzjonijiet 
speċifiċi u għal restrizzjoni ta’ l-użu, jekk 
hemm evidenza xjentifika sustanzjata li 
minħabba kondizzjonijiet speċifiċi ta’ użu, 
ritmi ta’ użu, drawwiet nutrizzjonali jew 
ċirkustanzi oħra rilevanti l-kundizzjonijiet 
u r-restrizzjoni fl-awtorizzazzjoni oriġinali 
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m’humiex suffiċjenti.
(b) jistgħu jiġu imposti kondizzjonijiet 
addizzjonali fir-rigward tar-rekwiżiti li 
jissemmew fl-Artikolu 30(3).

Justification

L-użu u l-problemi potenzjali ta’ l-użu jista’ jkun li jvarjaw b’mod konsiderevoli bejn l-Istati 
Membri, anke dawk li huma parti mill-istess zona. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu jipprevedu kondizzjonijiet u restrizzjonijiet ta’ l-użu addizzjonali.

Emenda 46
Artikolu 36, paragrafu 1, subparagrafu 2

Fejn l-Istat Membru jeħtieġ informazzjoni 
addizzjonali, għandu jiffissa perjodu ta’ 
żmien għall-applikant biex jipprovdiha. 
F’dak il-każ, il-perjodu ta’ tnax-il xahar 
għandu jiġi estiż bil-perjodu ta’ żmien 
addizzjonali mogħti mill-Istat Membru.

Fejn l-Istat Membru jeħtieġ informazzjoni 
addizzjonali, għandu jiffissa perjodu ta’ 
żmien għall-applikant biex jipprovdiha. 
F’dak il-każ, il-perjodu ta’ tnax-il xahar 
għandu jiġi estiż bil-perjodu ta’ żmien 
addizzjonali mogħti mill-Istat Membru, li 
ma jistax jaqbeż erba' xhur. 

Justification

Li jiġu speċifikati l-perjodi ta' żmien huwa neċessarju sabiex jiġu stipulati l-proċeduri.

Emenda 47
Artikolu 38, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. L-Istati Membri għandhom, mingħajr 
dewmien, jagħmlu disponibbli għall-
Awtorità fajl li jkollu fih id-
dokumentazzjoni msemmija f'punti (a), (b) 
u (c) tal-paragrafu 1. L-Awtorità għandha 
żżomm reġistru li fih jiġu reġistrati l-
awtorizzazzjonijiet kollha fl-Istati Membri 
differenti.

Justification

Korp ċentrali, l-Awtorità għandha żżomm rendikont ta' l-awtorizzazzjonijiet differenti 
mogħtija lil sustanzi fl-Istati Membri differenti.

Emenda 48
Artikolu 38, paragrafu 2

2. Meta jintalbu jagħmlu dan, l-Istati 
Membri għandhom, mingħajr dewmien, 
iqiegħdu għad-dispożizzjoni ta’ l-Istati 

2. Meta jintalbu jagħmlu dan, l-Istati 
Membri għandhom, mingħajr dewmien, 
iqiegħdu għad-dispożizzjoni ta’ l-Istati 
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Membri l-oħra, ta’ l-Awtorità u tal-
Kummissjoni fajl li fih id-dokumentazzjoni 
provduta fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 
1.

Membri l-oħra u tal-Kummissjoni fajl li fih 
id-dokumentazzjoni provduta fil-punti (a), 
(b) u (c) tal-paragrafu 1.

Justification

(Ara l-ġustifikazzjoni ta' l-emenda għall-Artikolu 38(1)(a)(ġdid)).

Emenda 49
Artikolu 39, paragrafu 1, punt (b)

(b) l-awtorizzazzjoni ngħatat 
minn Stat Membru għall-użu fis-serer jew 
bħala trattament ta’ wara l-ħsad, tkun xi tkun 
iż-żona li jappartjeni għalih l-Istat Membru 
ta’ referenza.

(b) l-awtorizzazzjoni ngħatat minn Stat 
Membru għall-użu fis-serer jew bħala 
trattament ta’ wara l-ħsad jew taż-żerriegħa, 
tkun xi tkun iż-żona li jappartjeni għalih l-
Istat Membru ta’ referenza.

Justification

L-għarfien reċiproku interzonali għandu jkun estiż għat-trattament taż-żerriegħa, biex ikun 
iffaċilitat il-kummerċ taż-żrieragħ. It-trattament taż-żerriegħa huwa suq żgħir u innovattiv, 
iddominat minn kumpaniji żgħar u ta’ daqs medju. Jekk ma jkunx hekk, l-ispejjeż għolja ta’ l-
awtorizzazzjoni u l-proċeduri kkumplikati kienu jwasslu biex numru ta’ tekniki ta’ trattament, 
li s-soltu jużaw ammonti wisq iżgħar ta' PPP's mit-trattament li jsir fir-raba', jitwarrbu mis-
suq.

Emenda 50
Artikolu 39, paragrafu 2

– 2. L-għarfien reċiproku 
m’għandux japplika għal prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti li fihom kandidat għas-
sostituzzjoni.

imħassar

Justification

Il-prodotti huma evalwati bir-reqqa u awtorizzati taħt kundizzjonijiet stretti mill-Istat 
Membru li jkun qed jeżamina l-applikazzjoni.  Proporzjoni għoli ħafna ta’ sustanzi se 
jikkwalifika bħala kandidat għas-sostituzzjoni. Dan joħloq żewġ sistemi paralleli ta’ 
approvazzjoni u piż amministrattiv bla ħtieġa għall-Istati Membri u jdgħajjef b’mod ċar il-
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kunċett ta’ awtorizzazzjoni ta’ zona.

Emenda 51
Artikolu 39, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. L-Istati Membri li jagħmlu parti minn 
zoni differenti jistgħu japplikaw il-
proċedura ta’ għarfien reċiproku fuq bażi 
volontarja. F’dan il-każ il-paragrafu 1(a) 
m’għandux japplika.

Justification

Fuq bażi volontarja l-għarfien reċiproku għandu jkun possibbli bejn l-Istati Membri li ma 
jappartenux għall-istess zona. F’dan il-każ m’għandu jkun hemm l-ebda ħtieġa li l-għarfien 
reċiproku jkun estiż għaz-zona kollha.

Emenda 52
Artikolu 40, paragrafu 1

1. L-Istat Membru li quddiemu titressaq 
applikazzjoni skond l-Artikolu 39 għandu
jawtorizza il-prodott għall-ħarsien tal-
pjanti kkonċernat fl-istess kondizzjonijiet, 
inkluża l-klassifikazzjoni għall-iskop tad-
Direttiva 1999/45/KE, bħall-Istat Membru 
tar-referenza.

1. Awtorizzazzjoni mogħtija skond l-
Artikolu 39 għandha tkun valida fiz-zona.

Justification

L-objettiv fuq tul ta' żmien medju u twil irid ikun li jistabbilixxi awtorizzazzjoni ġenwina ta' l-
UE, li jfisser awtorizzazzjoni fi Stat Membru wieħed trid tkun valida fl-Istati Membri l-oħra 
kollha. Dak huwa l-uniku mezz kif jista' jinħoloq suq intern li jiffunzjona għall-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti.

Emenda 53
Artikolu 40, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. L-Istat Membru li quddiemu titressaq 
applikazzjoni skond l-Artikolu 39 jista' 
jawtorizza l-prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
kkonċernat taħt l-istess kondizzjonijiet, fejn 
l-Istat Membru ta’ referenza ma jagħmilx 
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parti mill-istess zona. F'dak il-każ l-Istat 
Membru għandu jevalwa jekk il-proċedura 
ta' awtorizzazzjoni fl-Istat Membru ta' 
referenza kinetx kompatibbli mal-
proċedura ta' awtorizzazzjoni fl-Istat 
Membru miz-zona differenti. Kwalunkwe 
parti mill-proċedura li mhijiex kompatibbli 
għandha terġa' ssir.

Justification

Fuq bażi volontarja, l-Istati Membri għandhom jiġu permessi li jirrikonoxxu b'mod reċiproku 
awtorizzazzjoni mogħtija lil sustanza fi Stat Membru li ma jagħmilx parti mill-istess zona. 
F'dak il-każ, għandhom jevalwaw liema partijiet tal-proċedura ta' awtorizzazzjoni jistgħu jiġu 
kkuppjati mill-Istat Membru ta' referenza fiz-zona l-oħra. Partijiet mill-proċedura li mhumiex 
koperti (biżżejjed) għandhom xorta waħda jiġu mwettqa qabel ma tingħata awtorizzazzjoni. 

Emenda 54
Artikolu 40, paragrafu 2

2. Bħala deroga mill-paragrafu 1 u bla ħsara 
għal-liġi Komunitarja, jistgħu ikunu imposti 
kondizzjonijiet addizzjonali fir-rigward tar-
rekwiżiti li jissemmew fl-Artikolu 30(3).

2. Bħala deroga mill-paragrafu 1 u suġġett
għal-liġi Komunitarja;
(a) L-Istati Membri jistgħu jissuġġettaw l-
approvazzjoni għal kondizzjonijiet speċifiċi 
u għal restrizzjoni ta’ l-użu, jekk hemm 
evidenza xjentifika ssustanzjata li minħabba 
kondizzjonijiet speċifiċi ta’ użu, ritmi ta’ 
użu, drawwiet nutrizzjonali jew ċirkustanzi 
oħra rilevanti l-kundizzjonijiet u r-
restrizzjoni fl-awtorizzazzjoni oriġinali 
m’humiex suffiċjenti,

(b) jistgħu jiġu imposti kondizzjonijiet 
addizzjonali fir-rigward tar-rekwiżiti li 
jissemmew fl-Artikolu 30(3).

Justification

Ir-ritmi ta’ l-użu kif ukoll il-prijoritajiet ambjentali jistgħu jvarjaw b’mod konsiderevoli bejn 
l-Istati Membri. Għalhekk għandu jkollhom il-possibilità li jissuġġettaw l-awtorizzazzjoni 
għal kundizzjonijiet u restrizzjonijiet speċifiċi ta’ l-użu. Il-perjodu ta’ l-awtorizzazzjoni 
madanakollu m’għandux jeċċedi d-90 jum, sabiex l-istati Membri jkunu mġiegħla jaġixxu 
malajr u jżommu lura milli jagħmlu restrizzjonijiet u kondizzjonijiet bla ħtieġa.
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Emenda 55
Kapitolu III, Sezzjoni 1, Sottotaqsima 4, titolu

IT-TIGDID U L-IRTIRAR IT-TIGDID, L-EMENDI U L-IRTIRAR

Justification

Riflessjoni aħjar tal-kontenut tas-sottotaqsima. 

Emenda 56
Artikolu 42, paragrafu 3a (ġdid)

3a. Għandhom japplikaw regoli dwar il-
kunfidenzjalità u l-ħarsien tad-data għall-
ewwel awtorizzazzjoni.

Justification

Ir-regoli tal-ħarsien tad-dejta u l-kunfidenzjalità għandhom japplikaw ukoll għat-tiġdid u r-
reviżjoni ta’ awtorizzazzjoni. Il-perjodu ta’ ħarsien huwa llimitat għal ħames snin (ara l-
Artikolu 56).

Emenda 57
Artikolu 43, paragrafu 2

2. Fejn Stat Membru jkollu l-ħsieb li jirtira 
jew jemenda awtorizzazzjoni, għandu 
jinforma lid-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni u 
jagħtih il-possibbiltà li jressaq il-kummenti. 

2. Fejn Stat Membru jkollu l-ħsieb li jirtira 
jew jemenda awtorizzazzjoni, għandu 
jinforma lid-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni u 
lill-Istati Membri l-oħra ta’ l-istess zona u 
jagħtihom il-possibilità li jressqu l-
kummenti.

L-Istat Membru jista’ jitlob lid-detentur ta’ l-
awtorizzazzjoni biex iressaq iktar 
informazzjoni.

L-Istat Membru jista’ jitlob lid-detentur ta’ l-
awtorizzazzjoni biex iressaq iktar 
informazzjoni.

Qabel ma jirtira jew jemenda 
awtorizzazzjoni l-Istat Membru li jkun 
wettaq ir-reviżjoni għandu jħalli l-
evalwazzjoni tiegħu disponibbli għall-Istati 
Membri l-oħra ta’ l-istess zona li jkunu 
awtorizzaw l-istess prodott jew fejn l-
awtorizzazzjoni hija pendenti f’dak li 
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jirrigwarda prodott bħal dan. Huwa għandu 
jagħtihom tul ta’ żmien raġonevoli biex 
iressqu l-kummenti.

Justification

Peress li l-irtirar minn Stat Membru wieħed għandu konsegwenzi ta’ influwenza kbira fiz-
zona kollha kemm hi, Membri Stati oħra kkonċernati għandhom ikunu involuti fil-proċedura 
ta’ rtirar fuq l-istess livell bħal fil-proċedura ta’ awtorizzazzjoni. 

Emenda 58
Artikolu 43, paragrafu 4

4. Fejn Stat Membru jirtira jew jemenda 
awtorizzazzjoni skond il-paragrafu 3, 
għandu jinforma immedjatament lid-detentur 
ta’ l-awtorizzazzjoni, lill-Istati Membri l-
oħra, lill-Awtorità u lill-Kummissjoni. L-
Istati Membri l-oħra li huma ta’ l-istess żona
għandhom jirtiraw jew jamendaw l-
awtorizzazzjoni skond dan. Fejn huwa 
xieraq għandu japplika l-Artikolu 45.

4. Fejn Stat Membru jirtira jew jemenda 
awtorizzazzjoni skond il-paragrafu 3, 
għandu jinforma immedjatament lid-detentur 
ta’ l-awtorizzazzjoni, lill-Istati Membri l-
oħra, lill-Awtorità u lill-Kummissjoni. L-
Istati Membri l-oħra li huma ta’ l-istess zona
għandhom jirtiraw jew jamendaw l-
awtorizzazzjoni skond dan. 

Jekk l-awtorizzazzjoni tiġi rtirata 
f'konformità mal-paragrafu 3(a) minħabba 
li r-rekwiżiti ta' l-Artikolu 4(3) 
m'għadhomx ikunu ssodisfati Stat Membru 
ieħor jista’ jżomm lura milli jirtira l-
awtorizzazzjoni jekk hemm evidenza 
xjentifika sustanzjata li minħabba 
kundizzjonijiet speċifiċi ta' l-użu, ritmi ta' l-
użu jew ċirkustanzi relevanti oħra r-
rekwiżiti ta' l-Artikolu 29 u ta' l-Artikolu 4 
jkomplu jkunu ssodisfati fl-Istat Membru l-
ieħor. Fejn huwa xieraq għandu japplika l-
Artikolu 45 .

Għandhom japplikaw regoli dwar il-
kunfidenzjalità u l-ħarsien tad-dejta għall-
ewwel awtorizzazzjoni.

Justification

Irtirar ta’ awtorizzazzjoni m’għandux iwassal għal irtirar awtomatiku fiz-zona kollha kemm 
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hi. L-Istati Membri ma ġewx ikkonsultati dwar id-deċiżjoni ta’ l-irtirar. Il-kondizzjonijiet ta’ 
l-użu jew in-numru ta’ prodotti disponibbli fi Stati Membri differenti ta’ l-istess zona jistgħu 
jvarjaw b’mod konsiderevoli.

Ir-regoli tal-ħarsien tad-dejta u l-kunfidenzjalità għandhom japplikaw ukoll. 

Emenda 59
Artikolu 48, paragrafu 1, punt (b)

il-prodott għall-ħarsien tal-pjanti jew il-
metodu ta’ kontroll jew ta’ prevenzjoni 
mhux kimiku li jissemma fil-punt (a) ma 
jippreżentax żvantaġġi ekonomiċi jew 
prattiċi sinifikanti; 

(b) il-prodott għall-ħarsien tal-pjanti jew il-
metodu ta’ kontroll jew ta’ prevenzjoni 
mhux kimiku li jissemma fil-punt (a) 
għandu effetti ekwivalenti fuq l-organiżmi 
li għalihom huma mmirati u ma 
jippreżentax żvantaġġi ekonomiċi jew 
prattiċi sinjifikanti; 

Justification

Kjarifika ta’ l-aspetti li jridu jkunu meqjusa fl-evalwazzjoni komparattiva.

Emenda 60
Artikolu 48, paragrafu 1, punt (c)

id-diversità kimika tas-sustanzi attivi hija
adegwata biex tiġi mminimizzata l-
okkorrenza tar-reżistenza fl-organiżmu 
mmirat.

(ċ) id-diversità tas-sustanzi attivi u l-
immaniġġjar l-ieħor kollu tar-raba' u 
metodi u prattiki għall-prevenzjoni tal-
mard serju użati jridu jkunu adegwati biex 
tiġi mminimizzata l-okkorrenza tar-
reżistenza fl-organiżmu mmirat. L-
evalwazzjoni komparattiva għandha tqis użi 
minuri awtorizzati.

Justification

Xi PPP’s li jistgħu jitqiesu li m’humiex sikuri meta jkunu utilizzati fuq uċuħ li huma użati 
b’mod mifrux jistgħu jkunu meħtieġa u sikuri, meta jkunu utilizzati għal użi minuri, is-soltu 
uċuħ li ma tantx huma mkabbra li jkollhom ħtiġijiet speċifiċi. 



PE 382.298v03-00 32/63 AD\660810MT.doc

MT

Emenda 61
Artikolu 48, paragrafu 3

3. L-Istati Membri għandhom jirrepetu l-
valutazzjoni komparattiva provduta fil-
paragrafu 1 b’mod regolari u mhux iktar tard 
minn erba’ snin wara li ngħatat l-
awtorizzazzjoni jew ġiet imġedda l-
awtorizzazzjoni.

L-Istat Membru rapporteur għandu
jirrepeti l-evalwazzjoni komparattiva 
provduta fil-paragrafu 1 b’mod regolari u 
mhux iktar tard minn erba’ snin wara li 
ngħatat l-awtorizzazzjoni jew ġiet imġedda 
l-awtorizzazzjoni.

L-Istati Membri għandhom iżommu, 
jirtiraw jew jemendaw l-awtorizzazzjoni, 
fuq il-bażi tar-riżultati ta’ dik il-valutazzjoni 
komparattiva.

Fuq il-bażi tar-riżultati ta’ dik l-
evalwazzjoni komparattiva, l-Istat Membru 
rapporteur għandu jibqa' jżomm, jirtira jew
jemenda l-awtorizzazzjoni.

Justification

L-Istat Membru li fih tkun saret proċedura ta' awtorizzazzjoni għandu wkoll jibqa' 
responsabbli għall-awtorizzazzjoni. 

Emenda 62
Artikolu 48, paragrafu 4

4. Fejn Stat Membru jiddeċiedi li jirtira jew 
jemenda awtorizzazzjoni skond il-paragrafu 
3, dak l-irtirar jew dik l-emenda għandu 
jidħol fis-seħħ erba’ snin wara d-deċiżjoni 
ta’ l-Istat Membru jew fi tmiem il-perjodu 
ta’ approvazzjoni tal-kandidat għas-
sostituzzjoni fejn dak il-perjodu jispiċċa 
qabel. 

4. Fejn l-Istat Membru rapporteur jiddeċiedi 
li jirtira jew jemenda awtorizzazzjoni skond 
il-paragrafu 3, dak l-irtirar jew dik l-emenda 
għandu jidħol fis-seħħ erba’ snin wara d-
deċiżjoni ta’ l-Istat Membru jew fi tmiem il-
perjodu ta’ approvazzjoni tal-kandidat għas-
sostituzzjoni fejn dak il-perjodu jispiċċa 
qabel.

Justification

L-Istat Membru li fih tkun saret proċedura ta' awtorizzazzjoni għandu wkoll jibqa' 
responsabbli għall-awtorizzazzjoni.

Emenda 63
Artikolu 49, paragrafu 1

1. Għall-iskop ta’ dan l-Artikolu, użu minuri 
ta’ prodott għall-ħarsien tal-pjanti fi Stat 
Membru partikolari jfisser l-użu ta’ dak il-
prodott fuq wiċċ tar-raba’ li ma jitkabbarx
ħafna f’dak l-Istat Membru jew fuq wiċċ tar-

1. Għall-iskop ta’ dan l-Artikolu, użu minuri 
ta’ prodott għall-ħarsien tal-pjanti fi Stat 
Membru partikolari jfisser l-użu ta’ dak il-
prodott fuq wiċċ tar-raba’ li t-tkabbir tiegħu 
mhux mifrux ħafna f’dak l-Istat Membru jew 
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raba’ li jitkabbar ħafna biex tiġi sodisfatta
ħtieġa eċċezzjonali. 

fuq wiċċ tar-raba’ li tkabbir tiegħu huwa 
mifrux ħafna biex tiġi ssodisfata ħtieġa 
speċifika u limitata, jew bħala interess 
ekonomiku llimitat għat-trattament għad-
detentur ta’ l-awtorizzazzjoni, inkluż it-
trattament taż-żerriegħa.

Justification

Kjarifika tad-definizzjoni ta' użi minuri.

Emenda 64
Artikolu 49, paragrafu 2

2. Id-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni, il-korpi 
uffiċjali jew xjentifiċi involuti f’attivitajiet 
agrikoli jew l-organizzazzjonijiet agrikoli 
professjonali u l-utenti professjonali jistgħu 
jitolbu biex l-awtorizzazzjoni ta’ prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti li jkun diġà ġie 
awtorizzat fl-Istat Membru kkonċernat tiġi 
estiża għal użi minuri li għadhom mhumiex 
koperti minn dik l-awtorizzazzjoni.

2. Id-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni, il-korpi 
uffiċjali jew xjentifiċi involuti f’attivitajiet 
agrikoli jew li kienu ddikjarati 
speċifikament mill-Istat Membru bħala 
responsabbli, l-organizzazzjonijiet agrikoli 
professjonali u l-utenti professjonali jistgħu 
jitolbu biex l-awtorizzazzjoni ta’ prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti li jkun diġà ġie 
awtorizzat fl-Istat Membru kkonċernat tiġi 
estiża għal użi minuri li għadhom mhumiex 
koperti minn dik l-awtorizzazzjoni.

Justification

Kjarifika.

Emenda 65
Artikolu 49, paragrafu 2 a (ġdid)

 2α. L-Istati Membri jistgħu, wara 
awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni, jadottaw 
miżuri speċifiċi biex jiffaċilitaw il-
preżentazzjoni ta' applikazzjonijiet biex 
jestendu l-awtorizzazzjoni għall-
applikazzjonijiet u l-preżentazzjoni 
tagħhom relatati ma' użi minuri. 
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Justification

Is-simplifikazzjoni tal-burokrazija u t-tħeġġiġ ta' dawk ikkonċernati biex jintużaw prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti għal użi minuri jsolvu ħafna problemi fir-rigward ta' ċertu raba'. Ġie 
osservat li d-detenturi ta' l-awtorizzazzjoni mhumiex ħerqana li jestendu l-awtorizzazzjonijiet 
għal użi minuri minħabba n-nuqqas ta' interess ekonomiku għall-industrija. Miżuri huma 
applikati f'xi pajjiżi terzi, bħal ma huwa l-ħarsien ta' data għal perjodu itwal, sakemm l-
awtorizzazzjoni tkun ġiet estiża għal raba' minuri. Għandha ssir dispożizzjoni għal inċentivi 
simili fl-UE sabiex jiġi evitat nuqqas ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti għal dan it-tip ta' 
raba'. 

Emenda 66
Artikolu 49, paragrafu 3, punt (c)

(c) l-estensjoni hija fl-
interess pubbliku;

(c) l-estensjoni hija fl-interess pubbliku, 
inkluż f’dak li jirrigwarda l-immaniġġjar 
tar-reżistenza u l-ħtieġa li jkunu pprovduti 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li jkunu 
affidabbli u sikuri għall-bdiewa, li kienu 
suġġetti għall-eżaminazzjoni;

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tat-terminu 'interess pubbliku’.

Emenda 67
Artikolu 49, paragrafu 3, punt (d)

id-dokumentazzjoni u l-informazzjoni biex 
isostnu estensjoni ta’ l-użu tressqu mill-
persuni jew mill-korpi li jissemmew fil-
paragrafu 2.

id-dokumentazzjoni u l-informazzjoni biex 
isostnu estensjoni ta’ l-użu tressqu mill-
persuni jew mill-korpi li jissemmew fil-
paragrafu 2. Għandu jkun possibbli għall-
istituzzjonijiet xjentifiċi jew il-korpi 
uffiċjali li jagħmlu l-istudju meħtieġ biex 
ifasslu limiti massimi tar-residwi.

Justification

L-ispejjeż involuti fl-istudji xjentifiċi jikkostitwixxu ostaklu maġġuri għall-iżvilupp fir-rigward 
ta' l-użi minuri. L-għan ta' din l-emenda hija li tissuġġerixxi approċċi li huma ekonomikament 
iżjed vijabbli.

Emenda 68
Artikolu 49, paragrafu 3 a (ġdid)

 3a. L-awtorizzazzjoni għall-użi minuri 
għandhom ikunu bbażati, fost l-oħrajn, fuq 



AD\660810MT.doc 35/63 PE 382.298v03-00

MT

l-estrapolazzjoni ta' data miksuba għal 
raba' ieħor li miegħu hemm similaritajiet 
botaniċi u agronomiċi sinifikanti.

Justification

Għal raba' li bejnu hemm ħafna similaritajiet maġġuri, bħal per eżempju bejn is-siġar taċ-
ċirasa u l-pruna salvaġġa, data inizjali miksuba għall-awtorizzazzjoni għandha tiġi 
estrapolata biex isir eħfef li l-awtorizzazzjonijiet għal użi minuri jiġu estiżi.

Emenda 69
Artikolu 49, paragrafu 4 a (ġdid)

4a. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
biex isolvu kwalunkwe kwistjoni legali u 
ekonomika sa [id-data tad-dħul fis-seħħ+ 
18-il xahar] l-aktar tard, inkluża 
distribuzzjoni ġusta u ekwa ta' l-ispejjeż, 
tar-responsabilitajiet u ta' l-obbligi bejn id-
detentur oriġinali ta' l-awtorizzazzjoni u l-
awtoritajiet pubbliċi.
L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu fond 
iffinanzjat mill-partijiet ikkonċernati u/jew 
fondi pubbliċi biex jisponsorjaw ir-riċerka 
dwar użi minuri u/jew biex ikopru l-ispejjeż 
għall-estensjoni ta' l-awtorizzazzjoni 
oriġinali. Huma għandhom  minnufih 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-
dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq u 
tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u dan ir-Regolament.
L-Awtorità, il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri għandhom jikkoperaw u 
jikkordinaw ix-xogħol xjentifiku tagħhom 
fir-rigward ta' l-użi minuri. 

Justification

Hemm bżonn li l-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti għal użi minuri tiġi 
ffaċilitata. L-utenti għandhom ħabta jużaw prodotti mhux awtorizzati u mhux eżaminati biex 
jiġġieldu l-infestazzjonijiet, filwaqt li għall-produtturi, l-użi minuri huma ekonomikament ta' 
interess żgħir. Huwa importanti li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jaħdmu sew flimkien, 
speċjalment dwar ir-riċerka għal użi minuri.
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Emenda 70
Artikolu 49, paragrafu 4 b (ġdid)

 4b. Bi qbil mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 76(3), regolament jista' jiġi adottat 
biex joħloq fond Ewropew ħalli jħeġġeġ 
koperazzjoni bejn istituzzjonijiet tar-riċerka 
fl-Istati Membri fir-rigward ta' riċerka 
dwar l-użu ta' raba' f'kultivazzjoni fuq 
skala żgħira.

Justification

Fond għal applikazzjonijiet fuq skala żgħira, simili għall-fondi li jeżistu f'numru ta' Stati 
Membri Ewropej, għandu juri t-triq lejn approċċ strutturali biex iħeġġeġ l-aħjar prattika u 
jżid l-użu tal-prodott it-tajjeb għall-ħarsien tal-pjanti.

Emenda 71
Artikolu 49, paragrafu 4 c (ġdid)

4c. Bi qbil mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 76(3), regolament għandu jiġi 
adottat li jipprovdi għal titwil sa ħames snin 
tal-perjodu għall-protezzjoni tad-data bi 
qbil ma' l-Artikolu 56(2), skond in-numru 
ta' estensjonijiet għal użi minuri mogħtija.

Justification

Inċentiva għall-produtturi biex tappoġġja użi minuri hija estensjoni possibbli tal-perjodi 
għall-protezzjoni tad-data. 

Emenda 72
Artikolu 49, paragrafu 5

5. Meta l-Istati Membri jagħtu estensjoni ta’ 
awtorizzazzjoni għal użu minuri, għandhom 
jinformaw lid-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni 
u jitolbuh ibiddel l-ittikkettjar skond dan.

5. Meta l-Istati Membri jagħtu estensjoni ta’ 
awtorizzazzjoni għal użu minuri, għandhom 
jinformaw lid-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni, 
li għandu jbiddel l-ittikkettjar skond dan.

Fejn id-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni 
jirrifjuta, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-utenti jkunu informati b’mod 

L-ittikkettjar għandu jindika li d-detentur 
ta’ l-awtorizzazzjoni ma jiggarantixxix is-
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sħiħ u speċifikatament dwar l-istruzzjonijiet 
għall-użu, permezz ta’ pubblikazzjoni 
uffiċjali jew websajt uffiċjali.

sikurezza u l-effiċjenza ta’ l-użu estiż. 

Justification

L-ittikkettjar korrett huwa l-aqwa ħaġa għall-użu sikur tal-PPP’s L-aħjar mod kif tinforma l-
utent huwa billi tindika l-użi minuri fuq it-tikketta u billi tindika b’mod ċar li l-obbligazzjoni 
għar-ritmi ta’ l-użu indikati ma taqax fuq il-produttur.

Emenda 73
Artikolu 49, paragrafu 6

6. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u 
jaġġornaw b’mod regolari lista ta’ użi 
minuri.

.

6. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u 
jaġġornaw b’mod regolari lista ta’ użi 
minuri. Din il-lista għandha tkun 
disponibbli għall-pubbliku permezz ta' 
websajts uffiċjali ta' l-Istat Membru u tal-
Kummissjoni.

Justification

Biex jiffaċilitaw l-iskambju ta' informazzjoni u jtejbu l-informazzjoni għall-pubbliku 
interessat, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jagħmlu l-lista disponibbli fuq websajt 
uffiċjali.

Emenda 74
Artikolu 49 a (ġdid)

Artikolu 49a
Importazzjonijiet paralleli

1. Bħala deroga mill-Artikolu 28(1) l-Istati 
Membri għandhom jippermettu l-
importazzjoni u t-tqegħid fis-suq ta' prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti fit-territorju 
tagħhom permezz ta' kummerċ parallel biss 
wara proċedura amministrattiva biex jiġi 
vverifikat li huwa l-istess bħall-prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti li huwa diġà 
awtorizzat ("prodott li jipproteġi l-pjanti ta' 
referenza") Fejn dan huwa l-każ, il-prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti impurtat għandu 
jingħata ċertifikat ta' identità mill-awtorità 
kompetenti ta' l-Istat Membru maħtur.
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2. L-importatur ta' prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti għandu japplika għal ċertifikat 
ta' identità, mill-awtorità kompetenti ta' l-
Istat Membru maħtur, għall-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti li huwa jixtieq jimporta 
qabel l-ewwel importazzjoni u l-ewwel 
tqegħid fis-suq.
3. L-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru 
maħtur għandha tiddeċiedi fi żmien 45 jum 
jekk ir-rekwiżiti skond dan il-paragrafu 
ġewx sodisfatti. Jekk l-awtorità taċċerta li 
r-rekwiżiti skond dan il-paragrafu ġew 
sodisfatti, l-importatur għandu jirċievi 
ċertifikat ta' identità għall-prodott 
imsemmi.
4. L-applikant għandu jkun eżentat milli 
jippreżenta r-rapporti ta' l-informazzjoni, 
tat-testijiet u ta' l-istudji meħtieġa għal 
awtorizzazzjoni ta' prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti.
5. L-awtoritajiet kompetenti li jirċievu l-
applikazzjoni għandhom jitolbu lill-
awtorità kompetenti tal-pajjiż ta' l-oriġini:
(a) biex jistabbilixxu l-kompożizzjoni eżatta 
tal-prodott biex jivverifikaw li hi identika 
għall-prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
awtorizzat fl-Istat Membru ta' referenza, u
(b) biex jivverifikaw li l-prodott hu 
awtorizzat f'dak l-Istat Membru 
b'konformità mal-proċedura ta' 
awtorizzazzjoni mniżzla f'dan ir-
Regolament jew fid-Direttiva 91/414/KEE.
6. Prodotti suġġetti għall-importazzjoni 
parallela ma jistgħux jiġu ppakkjati mill-
ġdid.
7. Iċ-ċertifikat ta' l-identità għandu jiskadi 
ma' l-awtorizzazzjoni tal-prodott ta' 
referenza jew ma' l-iskadenza ta' l-
awtorizzazzjoni tal-prodott impurtat fl-Istat 
Membru li minnu jkun ġie esportat. Jekk l-
awtorizzazzjoni tal-prodott ta' referenza jiġi 
rtirat mingħajr ma jkun hemm raġunijiet 
oħra apparti dawk ta' saħħa jew 
ambjentali, l-importatur jista' jkompli jbigħ 
il-prodott impurtat għal sena wara d-data 
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tat-tneħħija mis-suq.

Justification

Ir-rapporteur jagħmel sew li jkun favur l-istabbiliment fil-livell Komunitarju ta' regoli ċari u 
stretti li jiggvernaw kummerċ parallel bil-għan li jintlaħqu livelli għolja ta' armonizzazzjoni, 
ta' sikurezza u ta' monitoraġġ. Madankollu, bil-għan li jiġi ggarantit li l-prodott importat ikun 
identiku għall-prodott ta' referenza, l-ippakkettjar mill-ġdid m'għandux jiġi permess. Barra 
minn hekk, huwa xogħol l-awtorità kompetenti fl-Istat Membru li qed jirċievi, u mhux xogħol 
l-applikant, li jitwettqu l-ħidmiet amministrattivi kollha biex jiġi ċċekkjat jekk il-prodott 
huwiex identiku u jekk ikunx għadda minn awtorizzazzjoni minn qabel fil-pajjiż li qed 
jesporta.

Emenda 75
Artikolu 50, paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Paragrafi 1 sa 3 u l-Artikolu 49 
għandhom ukoll japplikaw għal prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti li huma meħtieġa 
għal użi minuri jekk m'hemmx mod ieħor 
biex jiġi żgurat il-ħarsien tal-pjanti b'mod li 
jkun ekonomikament b'saħħtu. Bħala 
deroga mill-paragrafu 1, il-perjodu ta' 
awtorizzazzjoni m'għandux jaqbeż tliet 
snin.

Justification

Jaf ikun hemm bżonn li tingħata awtorizzazzjoni għal perjodu ta' żmien limitat lil prodott għal 
użi minuri, anke jekk is-sustanza attiva ma tkunx għadha ġiet awtorizzata jew fejn il-prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti ġie awtorizzat fi Stat Membru ieħor imma l-produttur ma juri l-ebda 
interess biex ipoġġi il-prodotti tiegħu fis-suq fl-Istati Membri kkonċernati. Tidher li hija l-
aħjar soluzzjoni għax l-għażla tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti għal użi minuri hija 
limitata ħafna u l-ammonti użati u r-riskji huma komparattivament żgħar. Il-prodott għandu 
jintuża biss b'mod ikkontrollat. 

Emenda 76
Artikolu 51, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. Bħala deroga mill-Artikolu 28, 
esperimenti jew testijiet għal skopijiet ta’ 
riċerka jew ta’ żvilupp li jinvolvu r-rilaxx fl-
ambjent ta’ prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
mhux awtorizzat jistgħu jitwettqu jekk l-Istat 
Membru li l-esperiment jew it-test għandu 

1. Bħala deroga mill-Artikolu 28, 
esperimenti jew testijiet għal skopijiet ta’ 
riċerka jew ta’ żvilupp li jinvolvu r-rilaxx fl-
ambjent ta’ prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
mhux awtorizzat jistgħu jitwettqu jekk l-Istat 
Membru li l-esperiment jew it-test għandu 
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jitwettaq fit-territorju tiegħu ikun ivvaluta d-
data disponibbli u jkun ta awtorizzazzjoni
għall-iskopijiet ta’ prova. L-awtorizzazzjoni
tista’ tillimita l-kwantitajiet li għandhom 
jintużaw u l-inħawi li għandhom ikunu 
trattati u tista’ timponi iktar kondizzjonijiet 
biex ikun ipprevenut kwalunkwe effett ta’ 
ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem jew ta’ l-
annimali jew kwalunkwe effett negattiv 
inaċċettabbli fuq l-ambjent, bħall-ħtieġa li 
jiġi pprevenut id-dħul fil-katina alimentari 
ta’ għalf u ikel li jkun fih residwi ħlief jekk 
ma tkunx diġà ġiet stabbilità dispożizzjoni 
rilevanti skond ir-Regolament (KE) Nru 
396/2005.

jitwettaq fit-territorju tiegħu jkun ivvaluta d-
data disponibbli u jkun ta liċenzja għall-
iskopijiet ta’ prova. Il-liċenzja tista’ tillimita 
l-kwantitajiet li għandhom jintużaw u l-
inħawi li għandhom ikunu trattati u tista’ 
timponi iktar kondizzjonijiet biex ikun 
ipprevenut kwalunkwe effett ta’ ħsara fuq is-
saħħa tal-bniedem jew ta’ l-annimali jew 
kwalunkwe effett negattiv inaċċettabbli fuq 
l-ambjent, bħall-ħtieġa li jiġi pprevenut id-
dħul fil-katina alimentari ta’ għalf u ikel li 
jkun fih residwi ħlief jekk ma tkunx diġà 
ġiet stabbilità dispożizzjoni rilevanti skond 
ir-Regolament (KE) Nru 396/2005.

Justification

Għal esperimenti u testijiet, mhuwiex neċessarju li tingħata awtorizzazzjoni imma 
sempliċiment liċenzja.

Emenda 77
Artikolu 52

Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti għandhom 
jintużaw kif suppost.

Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti għandhom 
jintużaw kif suppost.

L-użu kif suppost għandu jinkludi l-
konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti 
skond l-Artikolu 30 u speċifikati fuq l-
ittikkettjar, u l-applikazzjoni tal-prinċipji tal-
prattika tajba tal-ħarsien tal-pjanti kif ukoll, 
kull meta jkun possibbli, il-prinċipji tal-
ġestjoni integrata ta’ l-organiżmi ta’ ħsara u 
tal-prattika ambjentali tajba. 

L-użu kif suppost għandu jinkludi l-
konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti 
skond l-Artikolu 30 u speċifikati fuq l-
ittikkettjar, u l-applikazzjoni tal-prinċipji tal-
prattika tajba tal-ħarsien tal-pjanti kif ukoll, 
kull meta jkun possibbli, il-prinċipji tal-
ġestjoni integrata ta’ l-organiżmi ta’ ħsara. 

Mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2014 l-
użu kif suppost ta’ prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti għandu jkun 
konformi mal-prinċipji tal-kontroll integrat 
ta’ insetti u annimali li jagħmlu l-ħsara, 
inklużi l-prattika tajba tal-protezzjoni tal-
pjanti u l-prattika tajba ta’ l-ambjent.

Regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan 
l-Artikolu, inklużi r-rekwiżiti minimi għal 
dawn il-prinċipji, jistgħu jiġu adottati skond 

Regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan 
l-Artikolu, inklużi r-rekwiżiti minimi għal 
dawn il-prinċipji, jistgħu jiġu adottati skond 
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il-proċedura li tissemma fl-Artikolu 76(2). il-proċedura li tissemma fl-Artikolu 76(3).

Id-Direttiva 2004/35/KE m'għandhiex 
tapplika jekk bidwi jagħti provi li l-użu 
propju ta' prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
huwa stipulat f'dan ir-regolament, 
leġiżlazzjoni Komunitarja oħra u l-
leġiżlazzjoni ta' l-Istat Membru kkonċernat.

Justification

'Prattika ambjentali tajba' hija parti minn ''prattika tajba għall-ħarsien tal-pjanti' u l-
'prinċipji ta' kontroll integrat ta’ organiżmi li jagħmlu l-ħsara'. Il-prinċipji ta' prattika tajba 
għall-ħarsien tal-pjanti għandhom jiġu applikati, kull fejn hu possibbli li l-iskadenza għall-
applikazzjoni tagħhom ma tkunx bżonnjuża. Ir-responsabilità ambjentali m'għandhiex 
tapplika għall-bdiewa li jaġixxu skond ir-regoli kollha fis-seħħ rigward l-użu tal-PPPs. Ma 
jistgħux jiġu kkunsidrati bħala li kellhom tort jew li aġixxew b'mod negliġenti skond l-Artikolu 
3(1)(b) tad-Direttiva 2004/35/KE.

Emenda 78
Artikolu 53, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. Id-detentur ta’ awtorizzazzjoni għal 
prodott għall-ħarsien tal-pjanti għandu 
jinnotifika immedjatament lill-Istati Membri 
li taw awtorizzazzjoni bi kwalunkwe 
informazzjoni ġdida li tikkonċerna dak il-
prodott għall-ħarsien tal-pjanti, jew sustanza 
attiva, safener jew synergist li tinsab fil-
prodott għall-ħarsien tal-pjanti, li 
tissuġġerixxi li l-prodott għall-ħarsien tal-
pjanti għandu effetti ta’ ħsara li jistgħu 
jfissru li l-prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
jew is-sustanza attiva, is-safener jew is-
synergist m’għadiex konformi mal-kriterji 
stabbiliti fl-Artikoli 29 u 4 rispettivament.  

1. Id-detentur ta’ awtorizzazzjoni għal 
prodott għall-ħarsien tal-pjanti għandu 
jinnotifika immedjatament lill-Istati Membri 
bi kwalunkwe informazzjoni ġdida li 
tikkonċerna dak il-prodott għall-ħarsien tal-
pjanti, jew sustanza attiva, safener jew 
synergist li tinsab fil-prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti, li tissuġġerixxi li l-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti għandu effetti ta’ ħsara li 
jistgħu jfissru li l-prodott għall-ħarsien tal-
pjanti jew is-sustanza attiva, is-safener jew 
is-sinerġist m’għadhiex konformi mal-
kriterji stabbiliti fl-Artikoli 29 u 4 
rispettivament. 

Justification

L-informazzjoni dwar prodott għall-ħarsien tal-pjanti għandu jkun disponibbli għall-Istati 
Membri kollha kkonċernati.

Emenda 79
Artikolu 53, paragrafu 1, subparagrafu 3

Għal dan il-għan, id-detentur ta’ l-
awtorizzazzjoni għandu jżomm rekord u 

Għal dan il-għan, id-detentur ta’ l-
awtorizzazzjoni għandu jżomm rekord u 
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jirrapporta r-reazzjonijiet negattivi 
ssuspettati kollha fil-bnedmin li jirrelataw 
ma’ l-użu tal-prodott għall-ħarsien tal-pjanti.

jirrapporta r-reazzjonijiet negattivi 
ssuspettati kollha fil-bnedmin, fl-annimali u 
fl-ambjent li jirrelataw ma’ l-użu tal-prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti.

Justification

L-informazzjoni għandha tinkludi r-reazzjonijiet negattivi ssuspettati fil-bnedmin, fl-annimali 
u fl-ambjent. L-aħħar paragrafu huwa mħassar għax hemm leġiżlazzjoni differenti f'pajjiżi 
terzi li tagħmilha diffiċli biex l-użu tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jiġu kkomparati fl-UE.  

Emenda 80
Artikolu 53, paragrafu 1, subparagrafu 4

L-obbligu tan-notifika għandu jinkludi
informazzjoni rilevanti dwar deċiżjonijiet 
jew valutazzjonijiet minn korpi pubbliċi li 
jawtorizzaw il-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti jew is-sustanzi attivi f’pajjiżi terzi. 

imħassar

Justification

L-informazzjoni għandha tinkludi r-reazzjonijiet negattivi ssuspettati fil-bnedmin, fl-annimali 
u fl-ambjent. L-aħħar paragrafu huwa mħassar għax hemm leġiżlazzjoni differenti f'pajjiżi 
terzi li tagħmilha diffiċli biex l-użu tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jiġu kkomparati fl-UE.  

Emenda 81
Artikolu 53, paragrafu 4

4. Id-detentur ta’ awtorizzazzjoni ta’ prodott 
għall-protezzjoni tal-pjanti għandu 
jirrapporta kull sena lill-awtorità kompetenti 
ta’ l-Istat Membru li awtorizza l-prodott 
tiegħu għall-ħarsien tal-pjanti kwalunkwe 
informazzjoni disponibbli li tirrelata man-
nuqqas ta’ l-effikaċja mistennija, ma’ l-
iżvilupp ta’ reżistenza u ma’ kwalunkwe 
effett mhux mistenni fuq il-pjanti, il-prodotti 
li ġejjin mill-pjanti jew l-ambjent.

4. Id-detentur ta’ awtorizzazzjoni ta’ prodott 
għall-protezzjoni tal-pjanti għandu 
jirrapporta kull sena lill-awtoritajiet
kompetenti ta’ l-Istati Membri kwalunkwe 
informazzjoni disponibbli li tirrelata man-
nuqqas ta’ l-effikaċja mistennija, ma’ l-
iżvilupp ta’ reżistenza u ma’ kwalunkwe 
effett mhux mistenni fuq il-pjanti, il-prodotti 
li ġejjin mill-pjanti jew l-ambjent.

Justification

L-informazzjoni dwar prodott għall-ħarsien tal-pjanti għandu jkun disponibbli għall-Istati 
Membri kollha kkonċernati.

Emenda 82
Artikolu 56, paragrafu 1, subparagrafu 2, parti introduttorja



AD\660810MT.doc 43/63 PE 382.298v03-00

MT

Il-ħarsien japplika għar-rapporti tat-testijiet 
u ta’ l-istudji li tressqu quddiem Stat 
Membru minn applikant għal 
awtorizzazzjoni skond dan ir-Regolament (li 
minn hawn ’il quddiem se jissejjaħ ‘l-ewwel 
applikant’), sakemm dawk ir-rapporti tat-
testijiet u ta’ l-istudji kienu

Il-ħarsien japplika għar-rapporti tat-testijiet 
u ta’ l-istudji, inklużi sommarji ta' dawk ir-
rapporti tat-testijiet u ta' l-istudji, li tressqu 
quddiem Stat Membru minn applikant għal 
awtorizzazzjoni skond dan ir-Regolament (li 
minn hawn ’il quddiem se jissejjaħ ‘l-ewwel 
applikant’), sakemm dawk ir-rapporti tat-
testijiet u ta’ l-istudji kienu

Justification

Il-protezzjoni tad-data għandha wkoll tingħata għal informazzjoni miġbura mill-awtoritajiet 
fi proċeduri ta' tiġdid u reviżjoni. Il-protezzjoni tad-data għandha tkopri d-data relevanti 
kollha, mhux biss dik iġġenerata skond il-GLP jew il-GEP.

Emenda 83
Artikolu 56, paragrafu 1, subparagrafu 2, punt (a)

(a) meħtieġa għall-awtorizzazzjoni jew 
għall-emenda ta’ awtorizzazzjoni sabiex jiġi 
permess l-użu fuq wiċċ tar-raba’ ieħor, u

(a) meħtieġa għall-awtorizzazzjoni jew 
għall-emenda tal-kundizzjonijiet ta’ 
awtorizzazzjoni. 

Justification

Għandha ssir dispożizzjoni għal ċirkustanzi li fihom il-qasam ta' l-applikazzjoni hija 
differenti, bħal estensjoni ta' użu mill-ħxejjex ta' l-għelieqi sa dawk tas-serra, li titlob għall-
preżentazzjoni ta' data addizzjonali. 

Emenda 84
Artikolu 56, paragrafu 1, subparagrafu 2, punt (b)

(b) iċċertifikati bħala li huma konformi 
mal-prinċipji ta’ Prattika Tajba tal-
Laboratorju jew Prattika Sperimentali 
Tajba skond ir-rekwiżiti tad-data għall-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li 
jissemmew fl-Artikolu 8(1)(c).

imħassar

Justification

Ara ġustifikazzjoni għall-Artikolu 56, paragrafu 1, subparagrafu 2, introduzzjoni 

Emenda 85
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Artikolu 56, paragrafu 1, subparagrafu 3

Fejn rapport ikun imħares, ma jistax jintuża, 
mill-Istat Membru li rċevieh, għall-
benefiċċju ta’ applikanti oħrajn għall-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, ħlief kif 
provdut fil-paragrafu 2, fl-Artikolu 59 jew 
fl-Artikolu 77. 

Fejn rapport, inkluż sommarju tiegħu, ikun 
imħares, ma jistax jintuża, minn kwalunkwe 
Stat Membru li rċevieh, għall-benefiċċju ta’ 
applikanti oħrajn għall-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti, ħlief kif provdut fil-paragrafu 2, 
fl-Artikolu 59 jew fl-Artikolu 77. 

Justification

Ara ġustifikazzjoni għall-Artikolu 56, paragrafu 1, subparagrafu 2, introduzzjoni 

Emenda 86
Artikolu 56, paragrafu 1, subparagrafu 5

Studju m’għandux ikun imħares jekk kien 
meħtieġ biss għat-tiġdid jew għar-reviżjoni 
ta’ awtorizzazzjoni.

Studju, inkluż sommarju tiegħu, għandu 
wkoll ikun imħares jekk kien meħtieġ biss 
għat-tiġdid jew għar-reviżjoni ta’ 
awtorizzazzjoni. Il-perjodu għall-
protezzjoni tad-data għandu jkun ta' ħames 
snin. L-ewwel sar-raba' subparagrafu 
għandhom japplikaw mutatis mutandis.

Justification

Ara ġustifikazzjoni għall-Artikolu 56, paragrafu 1, subparagrafu 2, introduzzjoni 

Emenda 87
Artikolu 56, paragrafu 1, subparagrafu 5 a (ġdid)

Il-protezzjoni tad-data għandha tapplika 
wkoll għal terzi persuni li jippreżentaw 
rapporti tat-testijiet u ta' l-istudji għal 
raġunijiet ta' użi minuri. Il-perjodi tal-
protezzjoni tad-data jistgħu jiġu estiżi 
skond l-Artikolu 49(4c).

Justification

Data provduta fi proċeduri ta' użu minuri għandha bżonn titħares ukoll. 

Emenda 88
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Artikolu 56, paragrafu 3, parti introduttorja

3. Il-ħarsien tad-data skond il-paragrafu 1 
għandu jingħata biss fejn l-ewwel applikant 
ikun talab il-ħarsien tad-data meta ressaq id-
dossier u pprovda lill-Istat Membru 
kkonċernat għal kull rapport ta’ test jew ta’ 
studju l-informazzjoni li ġejja:

3. Il-ħarsien tad-data skond il-paragrafu 1 
għandu jingħata biss fejn l-ewwel applikant 
ikun talab il-ħarsien tad-dejta meta ressaq il-
fajl jew meta ppreżenta informazzjoni 
addizzjonali, per eżempju, fuq is-safeners u
s-sinerġisti, u pprovda lill-Istat Membru 
kkonċernat għal kull rapport ta’ test jew ta’ 
studju l-informazzjoni li ġejja:

Justification

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 56 paragrafu 1.

Emenda 89
Artikolu 56, paragrafu 3, punt (a)

– (a) ġustifikazzjoni li r-
rapporti tat-testijiet jew ta’ l-istudji mressqa 
huma meħtieġa għall-ewwel 
awtorizzazzjoni, jew għall-emenda ta’ l-
awtorizzazzjoni ta’ prodott għall-ħarsien tal-
pjanti; 

(a) ġustifikazzjoni li r-rapporti tat-testijiet 
jew ta’ l-istudji mressqa huma meħtieġa 
għall-ewwel awtorizzazzjoni, tiġdid jew 
reviżjoni, jew għall-emenda ta’ l-
awtorizzazzjoni ta’ prodott għall-ħarsien tal-
pjanti; jew bħala riżultat għat-tibdiliet fil-
leġiżlazzjoni;

Justification

Il-proposta tal-Kummissjoni hija pass importanti ħafna 'l quddiem meta mqabbla mas-
sitwazzjoni preżenti, għax hija tfittex li tiżgura li impriżi żgħar u ta' daqs medju fl-Ewropa 
jistgħu jibqgħu joperaw. L-għan ta' l-emenda huwa li tiċċara t-test.

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 56 paragrafu 1.

Emenda 90
Artikolu 56, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Bħala deroga mill-paragrafu 1, fejn 
rapporti tat-testijiet u ta' l-istudji diġà ġew 
użati biex jagħtu awtorizzazzjoni għal 
prodott ieħor u l-perjodu ta' protezzjoni 
għadu ma skadiex, dawk ir-rapporti 
għandhom jiġu protetti għall-perjodu li 
jkun baqa'. 
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Justification

Għandha ssir referenza għall-istudji li jkomplu jaqgħu taħt il-perjodu ta' ħarsien.  

Emenda 91
Artikolu 58, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. Kwalunkwe persuna li biħsiebha tfittex 
awtorizzazzjoni għal prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti, qabel ma twettaq testijiet jew 
studji, għandha tistaqsi lill-awtorità 
kompetenti ta’ l-Istat Membru li quddiemha 
biħsiebha tagħmel applikazzjoni, jekk f’dak 
l-Istat Membru ingħatatx diġà 
awtorizzazzjoni għal prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti li fih l-istess sutanza attiva, safener 
jew synergist. Mistoqsija bħal din għandha 
tjinkludi konsultazzjoni ta’ l-informazzjoni 
disponibbli skond l-Artikolu 54.

1. Kwalunkwe persuna li biħsiebha tfittex, 
iġġedded jew tirrevedi awtorizzazzjoni għal 
prodott għall-ħarsien tal-pjanti, qabel ma 
twettaq testijiet jew studji, għandha tistaqsi 
lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru li 
quddiemha biħsiebha tagħmel applikazzjoni, 
jekk f’dak l-Istat Membru ingħatatx diġà 
awtorizzazzjoni għal prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti li fih l-istess sustanza attiva, 
safener jew sinerġisti. Mistoqsija bħal din 
għandha tinkludi konsultazzjoni ta’ l-
informazzjoni disponibbli skond l-Artikolu 
54.

Ġustifikazzjoni

Il-ħarsien tad-data għandu jiġi estiż ukoll għal data għat-tiġdid u r-reviżjoni ta' 
awtorizzazzjoni biex jiġu mħarsa kumpaniji ta' daqs medju u s-setturi bbażati fuq ir-riċerka 
ta' l-industrija għall-ħarsien tal-pjanti.

Emenda 92
Artikolu 58, paragrafu 1, subparagrafu 2

L-applikant prospettiv għandu jressaq id-
data kollha rigward l-identità u l-
impuritajiet tas-sustanza attiva li qed 
jipproponi l-użu tagħha. Il-mistoqsija 
għandha tkun appoġġat minn evidenza li l-
applikant prospettiv biħsiebu japplika għal 
awtorizzazzjoni.

imħassar

Ġustifikazzjoni

M'huwiex xieraq li applikazzjoni tiġi kkunsidrata qabel ma tkun ġiet ippreżentata b'mod 
uffiċjali. L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 54 hija suffiċjenti.

Emenda 93
Artikolu 58, paragrafu 2
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2. L-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru, 
fejn tkun sodisfatta li l-applikant prospettiv 
biħsiebu japplika għal awtorizzazzjoni, 
għandha tagħtih l-isem u l-indirizz tad-
detentur jew tad-detenturi ta’ l-
awtorizzazzjonijiet rilevanti preċedenti u 
għandha fl-istess ħin tinforma lid-detenturi 
ta’ l-awtorizzazzjonijiet bl-isem u l-indirizz 
ta’ l-applikant.

2. L-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru, 
fejn tkun sodisfatta li l-applikant prospettiv 
biħsiebu japplika għal awtorizzazzjoni, jew 
għat-tiġdid jew ir-reviżjoni tagħha, għandha 
tagħtih l-isem u l-indirizz tad-detentur jew 
tad-detenturi ta’ l-awtorizzazzjonijiet 
rilevanti preċedenti u għandha fl-istess ħin 
tinforma lid-detenturi ta’ l-
awtorizzazzjonijiet bl-isem u l-indirizz ta’ l-
applikant.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 58 paragrafu 1 subparagrafu 1.

Emenda 94
Artikolu 58, paragrafu 3

3. L-applikant prospettiv għall-
awtorizzazzjoni u d-detentur jew id-detenturi 
ta’ l-awtorizzazzjonijiet rilevanti għandhom 
jieħdu l-passi raġonevoli kollha biex jilħqu 
ftehim dwar il-qsim ta’ kwalunkwe rapport 
ta’ testi u studju mħares skond l-Artikolu 56 
li huwa meħtieġa mill-applikant għall-
awtorizzazzjoni ta’ prodott għall-ħarsien tal-
pjanti.

3. L-applikant prospettiv għall-
awtorizzazzjoni, jew it-tiġdid jew ir-
reviżjoni tagħha, u d-detentur jew id-
detenturi ta’ l-awtorizzazzjonijiet rilevanti 
għandhom jieħdu l-passi raġonevoli kollha 
biex jilħqu ftehim dwar il-qsim ta’ 
kwalunkwe rapport ta’ test u studju mħares 
skond l-Artikolu 56 li huwa meħtieġ mill-
applikant għall-awtorizzazzjoni, jew għat-
tiġdid jew għar-reviżjoni ta’ prodott għall-
ħarsien tal-pjanti.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 58 paragrafu 1 subparagrafu 1.

Emenda 95
Artikolu 58, paragrafu 3 a (ġdid)

 3a. Meta l-Istat Membru jqis li jista' 
jinħoloq monopolju, jekk l-applikant 
prospettiv jew id-dententur jew id-detenturi 
ta' l-awtorizzazzjonijiet rilevanti ta' prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti li jkun fihom l-
istess sustanzi attivi, safener jew synerġisti 
ma jkunux jistgħu jilħqu ftehim dwar il-
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qsim ta' testijiet u studji li jinvolvu 
annimali vertebrati, l-applikant prospettiv
għandu jinforma lill-awtorità kompetenti 
ta' l-Istat Membru. Madankollu, iż-żewġ 
partijiet għandhom jifthiemu dwar liema 
qrati għandhom ġuriżdizzjoni għall-iskop 
tat-tieni subparagrafu.

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament il-ġdid għandu jkun fih dispożizzjonijiet speċifiċi għall-prevenzjoni ta' ħolqien 
ta' monopolji fis-suq ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

Emenda 96
Artikolu 59, paragrafu 2

2. L-applikant prospettiv u d-detentur jew
id-detenturi ta’ l-awtorizzazzjonijiet rilevanti 
għandhom jagħmlu kull sforz biex jiżguraw 
irwieħhom li jaqsmu t-testijiet u l-istudji li 
jinvolvu l-annimali vertebrati. L-ispejjeż tal-
qsim tar-rapporti tat-testijiet u ta’ l-istudji 
għandhom ikunu determinati b’mod ġust, 
trasparenti u mhux diskriminatorju. L-
applikant prospettiv huwa meħtieġ biss li 
jaqsam fl-ispejjeż ta’ l-informazzjoni li 
huwa meħtieġ iressaq sabiex jissodisfa r-
rekwiżiti ta’ l-awtorizzazzjoni.

2. L-applikant prospettiv u d-detentur jew 
id-detenturi ta’ l-awtorizzazzjonijiet rilevanti 
għandhom jagħmlu kull sforz biex jiżguraw 
irwieħhom li jaqsmu t-testijiet u l-istudji li 
jinvolvu l-annimali vertebrati. L-ispejjeż tal-
qsim tar-rapporti tat-testijiet u ta’ l-istudji 
għandhom ikunu determinati b’mod ġust, 
trasparenti u mhux diskriminatorju. L-
applikant prospettiv huwa meħtieġ li jaqsam 
l-ispejjeż kollha tal-produzzjoni ta’ l-
informazzjoni maqsuma. Għandu jiġi 
adottat regolament skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 76(3) dwar l-ispejjeż 
li għandhom jitqiesu. 

Ġustifikazzjoni

Jekk il-bażi biex jiġu kkalkulati l-ispejjeż maqsuma skond din id-dispożizzjoni tkun limitata 
wisq, dawk il-kumpaniji li jinvestu bil-qawwi fir-riċerka u t-testijiet ikollhom żvantaġġ, u dan 
ikun ta' ħsara għall-kumpaniji l-aktar innovattivi f'dan il-qasam. Il-kumpaniji li jkunu jridu 
jużaw data ta' kumpaniji oħra għandhom ta' l-inqas jipprovaw li jkunu għamli offerta 
finanzjarja sostanzjali qabel ma jkunu jistgħu jużaw id-data konċernata.

Emenda 97
Artikolu 59, paragrafu 3, subparagrafu 1

3. Fejn l-applikant prospettiv u d-detentur 
jew id-detenturi ta’ l-awtorizzazzjonijiet 
rilevanti ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
li jkun fihom l-istess sustanza attiva, safener 

3. Fejn l-applikant prospettiv u d-detentur 
jew id-detenturi ta’ l-awtorizzazzjonijiet 
rilevanti ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
li jkun fihom l-istess sustanza attiva, safener 
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jew synergist ma jkunux jistgħu jilħqu 
ftehim dwar il-qsim tar-rapporti tat-testijiet u 
ta’ l-istudji li jinvolvu annimali vertebrati, l-
applikant prospettiv għandu jinforma lill-
awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru. 
Madankollu, iż-żewġ partijiet għandhom 
jifthiemu dwar liema qrati għandhom 
ġuriżdizzjoni għall-iskop tat-tieni 
sottoparagrafu.

jew sinerġisti ma jkunux jistgħu jilħqu 
ftehim dwar il-qsim tar-rapporti tat-testijiet u 
ta’ l-istudji li jinvolvu annimali vertebrati, 
għandha tiġi applikata l-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 58(3) u (3a).

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-qsim tar-riżultati tat-testijiet u studji li jinvolvu l-annimali, is-sistema 
stabbilita għan-negozjar u kumpens ġust hija l-istess bħal dik stipulata fir-regoli ġenerali biex 
tiġi evitata r-repetizzjoni ta' testijiet. Is-sistema tipprovdi wkoll soluzzjoni f'dawk il-każijiet 
fejn il-partijiet ma jaslux għal ftehim.

Emenda 98
Artikolu 60, paragrafu 2, parti introduttorja

2. Fir-rigward ta’ l-interessi kummerċjali li 
jissemmew fil-paragrafu 1, l-elementi li 
ġejjin biss għandhom jitqiesu kunfidenzjali:

2. Fir-rigward ta’ l-interessi kummerċjali li 
jissemmew fil-paragrafu 1, l-elementi li 
ġejjin għandhom dejjem jitqiesu 
kunfidenzjali:

Ġustifikazzjoni

M'għandux jiġi eskluż li data rilevanti oħra barra dik imsemmija fil-punti a) - c) jitqiesu 
kunfidenzjali.

Emenda 99
Artikolu 60, paragrafu 2, punt (c a) (ġdid)

(ca) Ismijiet u indirizzi ta' istituzzjonijiet u 
persuni involuti fit-testijiet fuq l-annimali 
vertebrati.

Ġustifikazzjoni

Id-data personali ta' l-istituzzjonijiet u ta' persuni għandhom jitqiesu bħala kunfidenzjali għax 
huma ta' spiss fil-mira ta' gruppi radikali favur il-ġid ta' l-annimali.
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Emenda 100
Artikolu 60, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Id-data tat-testijiet, inklużi r-rapporti ta' 
l-istudji li ġew provduti minn applikant biex 
jappoġġja deċiżjoni sabiex jiġi awtorizzat 
jew emendat prodott għall-ħarsien tal-
pjanti skond dan ir-regolament tista' ssir 
aċċessibbli għal partijiet interessanti 
f'postijiet speċifiċi identifikati mill-
Kummissjoni, l-Awtorità jew l-Istati 
Membri. Tali data m’għandhiex toħroġ fil-
pubbliku billi jingħataw kopji jew permezz 
ta’ kwalunkwe mezz ieħor ta’ 
pubblikazzjoni (inkluża l-pubblikazzjoni 
elettronika).

Ġustifikazzjoni

Il-pubbliku għandu interess leġittimu fl-aċċess għal informazzjoni, li għandu jkun garantit 
taħt dan ir-Regolament f’konformità mal-Konvenzjoni ta’ Aarhus. Il-kunċett li l-pubbliku 
ġenerali jkun infurmat għandu jevita iżda l-użu ħażin u l-kompetizzjoni inġusta. Il-kunċett 
propost tal-kamra tal-qari se joħloq bilanċ ġust hekk kif partijiet terzi interessati jkollhom 
aċċess għal informazzjoni kunfidenzjali iżda kompetituri potenzjali ma jkunux jistgħu jużaw 
ħażin is-sistema biex jiksbu data kummerċjali sensittiva.  

Emenda 101
Artikolu 63, paragrafu 2 a (ġdid)

 2a. L-Istati Membri jistgħu jipprojbixxu 
jew jillimitaw ir-riklamar ta' prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti f'ċerti midja.  

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li tinżammu kwalunkwe restrizzjoni nazzjonali li tista' teżisti f'dan il-qasam. 

Emenda 102
Artikolu 64, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. Produtturi, fornituri, distributuri u utenti 
professjonali ta’ prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti għandhom iżommu rekords tal-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li 

1. Produtturi, fornituri, distributuri u utenti 
professjonali ta’ prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti għandhom iżommu rekords tal-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li 
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jipproduċu, jaħżnu jew jużaw. jipproduċu, jaħżnu jew jużaw. L-obbligu li 
jinżammu rekords impost fuq l-utenti 
professjonali m'għandux jirrikjedi aktar 
minn dak impost mir-Regolament (KE) Nru 
852/2004.

Ġustifikazzjoni

Il-piż burokratiku għaż-żamma tar-rekords m'għndux jaqbeż il-piż tar-Regolament (KE) Nru. 
852/2004.

Emenda 103
Artikolu 64, paragrafu 1, subparagrafu 2

Għandhom iqiegħdu l-informazzjoni 
rilevanti li tinsab f’dawn ir-rekords għad-
dispożizzjoni ta’ l-awtorità kompetenti meta 
jintalbu jagħmlu dan. Għandhom ukoll 
iżommu din l-informazzjoni disponibbli 
għall-ġirien jew għall-industrija ta’ l-ilma 
tax-xorb li jitolbu aċċess għaliha.

Għandhom iqiegħdu l-informazzjoni 
rilevanti li tinsab f’dawn ir-rekords għad-
dispożizzjoni ta’ l-awtorità kompetenti meta 
jintalbu jagħmlu dan.

Ġustifikazzjoni

Huwa biżżejjed li tinżamm informazzjoni dwar il-ħarsien tal-pjanti għall-awtorità. 
Kwalunkwe obbligu lilhinn mill-obbligu attwali biex jinżammu r-rekords jikkontradixxi l-
isforzi biex titnaqqas il-burokrazija żejda u biex jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi.

Emenda 104
Artikolu 73, paragrafu 1, punt (i a) (ġdid)

(ia) Ir-rendiment ta' esperimenti fuq uċuħ 
tar-raba' minuri.

Ġustifikazzjoni

Ġie nnutat li d-detenturi ta' awtorizzazzjoni mhumiex ħerqana li jestendu l-awtorizzazzjonijiet 
għal użu minuri minħabba l-ispejjeż għoljin. Hemm bżonn ta' inċentivi biex jiġi evitat nuqqas 
ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti għal dawn it-tipi ta' uċuħ tar-raba'.

Emenda 105
Artikolu 74 a (ġdid)
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Artikolu 74a
Fi żmien tliet snin wara d-data msemmija 
fl-Artikolu 80, l-ewwel paragrafu, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li
jagħti rendikont ta' l-esperjenza miksuba 
fir-rigward tar-rikonoxximent reċiproku ta' 
deċiżjonijiet ta' awtorizzazzjoni fi ħdan 
zona, u lilhinn minn konfini ta' zoni, u 
dwar il-punt sa fejn, fuq il-bażi ta' dik l-
esperjenza, awtorizzazzjoni ibbażata fuq iz-
zona tista' tiġi sostitwita b'sistema ta' 
awtorizzazzjoni Ewropea. Jekk ikun 
neċessarja, ir-rapport tagħha għandu jiġi 
akkumpanjat minn proposti leġiżlattivi 
xierqa.

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni armonizzata ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti hija meqjusa bħala l-
objettiv ta' dan ir-regolament. Rapport regolari tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament 
jikkontribwixxi lejn dan l-objettiv.  

Emenda 106
Artikolu 74 b (ġdid)

Artikolu 74b
Il-Kummissjoni għandha tivverifika l-
effettività u l-konformità mas-suq intern ta' 
dan ir-regolament u fi żmien tliet snin wara 
l-pubblikazzjoni tiegħu, u kull ħames snin 
wara, għandha tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill, flimkien 
ma', jekk ikun hemm bżonn, proposti għal 
emendi xierqa. Għandu jitqies b'mod 
partikulari sa liema punt ikun ġie stabbilit 
is-suq intern għal prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti.

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tivverifika l-konformità ta' dan ir-regolament mal-prinċipji tas-suq 
intern u, jekk ikun hemm xi nuqqas ta' kompatibilità mas-suq intern, il-kummissjoni għandha 
tippreżenta proposti għal emendi sabiex tintlaħaq konformità mas-suq intern.

Emenda 107
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Artikolu 77, paragrafu 2, inċiż 3

Għal perjodu ta’ ħames snin mid-data tat-
tiġdid ta’ l-inklużjoni jew it-tiġdid ta’ l-
approvazzjoni, għal sustanzi attivi li l-
inklużjoni tagħhom fl-Anness I għad-
Direttiva tiskadi mhux iktar tard minn 
sentejn wara d-data tal-pubblikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament. Din id-dispożizzjoni 
għandha tapplika biss għad-data meħtieġa 
għat-tiġdid ta’ l-approvazzjoni u li kienet 
iċċertifikata bħala konformi mal-prinċipji 
tal-Prattika Tajba tal-Laboratorju mhux 
iktar tard minn sentejn wara l-
pubblikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.”

Għal perjodu ta’ ħames snin mid-data tat-
tiġdid ta’ l-inklużjoni jew it-tiġdid ta’ l-
approvazzjoni, għal sustanzi attivi li l-
inklużjoni tagħhom fl-Anness I għad-
Direttiva tiskadi mhux iktar tard minn 
sentejn wara d-data tal-pubblikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament. 

Ġustifikazzjoni
Il-kunfidenzjalità u l-ħarsien tad-data għandhom jiġu applikati għad-data rilevanti kollha, u 
mhux biss għal dawk konformi mal-GLP.

Emenda 108
Artikolu 77, paragrafu 3

3. Fejn l-Artikolu 13 tad-Direttiva japplika 
permezz tal-paragrafu 1 jew tal-paragrafu 2, 
għandu jkun soġġett għal kwalunkwe regola 
speċjali li tikkonċerna d-Direttiva li ġiet 
stabbilita fl-Att ta’ l-Adeżjoni li permezz 
tiegħu l-Istat Membru issieħeb mal-
Komunità.

3. Fil-każijiet koperti mill-paragrafu 1 u 2 
hawn fuq, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 
58 għandhom japplikaw. Fejn l-Artikolu 13 
tad-Direttiva japplika permezz tal-paragrafu 
1 jew tal-paragrafu 2, għandu jkun soġġett 
għal kwalunkwe regola speċjali li 
tikkonċerna d-Direttiva li ġiet stabbilita fl-
Att ta’ l-Adeżjoni li permezz tiegħu l-Istat 
Membru issieħeb mal-Komunità.

Ġustifikazzjoni

M'għandux ikun hemm spazju għal dubji dwar l-applikazzjoni effettiva tas-sistema tan-
negozjar obbligatorju u kumens ġust stabbilita f'dan ir-Regolament fir-rigward ta' sustanzi 
attivi u prodotti fformulati 'eżistenti' - jiġifieri dawk li diġà kienu fis-suq fis-26 ta' Lulju 1993 
u li huma koperti mill-miżuri tranżitorji. It-twaqqif ta' l-SMEs milli jiksbu aċċess - dejjem 
għal negozjar u kumpens finanzjarju - għal data li tkun vitali biex l-awtorizzazzjonijiet 
relatati ma' prodotti formulati li jkun fihom 'sustanzi attivi eżistenti' ikollu konsegwenzi serji 
ħafna f'dak li għandu x'jaqsam mas-sopravivenza tagħhom, u jaffettwa l-agrikoltura għax 
joħloq lakuni fl-industrija tal-ħarsien tal-pjanti minħabba t-tneħħija ta' sustanzi u prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti li huma vitali għall-ġlieda kontra kontra l-mard li jitfaċċa f'uċuħ tar-
raba' ewlenin.

Emenda 109
Anness I
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Anness imħassar

Ġustifikazzjoni

Dan it-tip ta' tqassim ta' zoni m'huwiex xieraq minħabba li z-zoni definiti m'humiex omoġeni 
biżżejjed.

Emenda 110
Anness II, punt 3.6.1

3.6.1. Fejn ikun rilevanti, għandhom jiġu 
stabbiliti ADI, AOEL u ARfD. Meta jiġu 
stabbiliti valuri bħal dawn għandu jkun 
żgurat marġini ta’ sikurezza suffiċjenti li jqis 
it-tip u s-serjetà ta’ l-effetti u l-vulnerabbiltà 
ta’ gruppi speċifiċi tal-popolazzjoni. 

3.6.1. Fejn ikun rilevanti, għandhom jiġu 
stabbiliti ADI, AOEL u ARfD. Meta jiġu 
stabbiliti valuri bħal dawn għandu jkun 
żgurat marġini ta’ sikurezza xieraq li jqis it-
tip u s-serjetà ta’ l-effetti u l-vulnerabbiltà 
ta’ gruppi speċifiċi tal-popolazzjoni, bħal 
nisa ta' età riproduttiva, embrijoni, feti u 
tfal sa l-aħħar tal-pubertà. 

Emenda 111
Anness II 3.6.2 - 3.6.5

3.6.2. Sustanza attiva għandha tiġi approvata 
biss, jekk, fuq il-bażi tal-valutazzjoni ta’ 
testijiet ta’ ġenotissiċità ta’ livell ogħla 
mwettqa skond ir-rekwiżiti tad-data għas-
sustanzi attivi u għall-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti u d-data l-oħra 
disponibbli, mhix ikklassifikata, skond id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 67/548/KEE, 
bħala kategorija ta’ mutaġeni 1 jew 2 ħlief 
jekk l-espożizzjoni tal-bnedmin għal dik is-
sustanza attiva fi prodott għall-ħarsien tal-
pjanti, f’kondizzjonijiet proposti realistiċi 
ta’ użu ma tkunx negliġibbli.

3.6.3. Sustanza attivi għandha tiġi 
approvata biss, jekk, fuq il-bażi tal-
valutazzjoni tat-testijiet tal-karċinoġeniċità 
mwettqa skond ir-rekwiżiti tad-data għas-
sustanzi attivi u għall-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti u d-data l-oħra 
disponibbli, mhix jew m’għandhiex tiġi 
kklassifikata, skond id-dispożizzjonijet tad-
Direttiva 67/548/KEE, bħala kategorija 
karġinoċena 1 jew 2 ħlief jekk l-

3.6.2. Sustanza attiva għandha tiġi approvata 
biss, jekk evalwazzjoni mwettqa skond il-
Prinċipji Uniformi turi, fil-kondizzjonijiet 
ta’ użu rakkomandati, protezzjoni 
aċċettabbli ta’ l-utenti, tal-ħaddiema, tal-
persuni fil-qrib u tal-konsumaturi għal 
mill-inqas użu wieħed rappreżentattiv ta’ 
mill-inqas prodott wieħed għall-protezzjoni 
tal-pjanti. 
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espożizzjoni tal-bnedmin għal dik is-
sustanza attiva fi prodott għall-ħarsien tal-
pjanti, f’kondizzjonijiet proposti realistiċi 
ta’ użu ma tkunx negliġibbli.

3.6.4. Sustanza attiva għandha tiġi 
approvata biss, jekk, fuq il-bażi tal-
valutazzjoni ta’ testijiet tat-tossiċità 
riproduttiva mwettqa skond ir-rekwiżiti tad-
data għas-sustanzi attivi u għall-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti u d-data l-oħra 
disponibbli, mhix jew m’għandhiex tiġi 
kklassifikata, skond id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 67/548/KEE, bħala kategorija 
tossika għar-riproduzzjoni 1 jew 2 ħlief 
jekk l-espożizzjoni tal-bnedmin għal dik is-
sustanza attiva fi prodott għall-ħarsien tal-
pjanti, f’kondizzjonijiet proposti realistiċi 
ta’ użu ma tkunx negliġibbli.

3.6.5. Sustanza attiva għandha tiġi 
approvata biss, jekk, fuq il-bażi tal-
valutazzjoni tal-linji ta’ gwida tat-testijiet 
miftiehma mill-Komunità jew 
internazzjonalment ma titqiesx li għandha 
proprjetajiet li jħawdu s-sistema 
endokrinali li jistgħu ikunu ta’sinifikat
tossikoloġiku fil-bnedmin ħlief jekk l-
espożizzjoni tal-bnedmin għal dik is-
sustanza attiva fi prodott għall-ħarsien tal-
pjanti, f’kondizzjonijiet proposti realistiċi 
ta’ użu, ma tkunx negliġibbli.

Ġustifikazzjoni

Kriterji ta’ limitu jillimitaw b'mod konsiderevoli l-għażla ta' prodotti awtorizzati. Proċedura 
ta' awtorizzazzjoni li ma tqisx l-użi u l-espożizzjonijiet attwali ddgħajjef il-prinċipju tad-
deċiżjonijiet ibbażati fuq l-evalwazzjonijiet tar-riskju. Hija se twassal għat-tneħħija gradwali 
ta’ ħafna prodotti/użi sikuri. Dawn il-kriterji għandhom jintużaw biex jiġu identifikati s-
sustanzi kandidati għal tibdil u mhux biex jaqtgħu barra sustanzi mingħajr evalwazzjoni 
proprja.

Emenda 112
Anness II, punt 3.7.1, subparagrafu 2, punt (c), punt (ii)

Data ta’ monitoraġġ li turi li t-trasport 
ambjentali fuq firxa twila tas-sustanza attiva, 

Data ta’ monitoraġġ li turi li t-trasport 
ambjentali fuq firxa twila tas-sustanza attiva, 
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bil-potenzjal għat-trasferiment għal ambjent 
riċeventi, jista’ jkun li seħħ permezz ta’ l-
arja, ta’ l-ilma jew ta’ speċijiet migratorji; 
jew

bil-potenzjal għat-trasferiment għal ambjent 
riċeventi, jista’ jkun li seħħ permezz ta’ l-
arja jew ta’ l-ilma; 

Ġustifikazzjoni

Ma hemm l-ebda ġustifikazzjoni xjentifika għal referenza għal speċijiet migratorji.

Emenda 113
Anness II 3.7.2 - 3.7.3

3.7.2. Sustanza attiva għandha tiġi 
approvata biss jekk ma titqiesx li hija 
sustanza persistenti, bijoakkumulanti u 
tossika (PBT).

Sustanza li tissodisfa t-tliet kriterji tas-
sezzjoni ta' hawn taħt hija
sustanza PBT.

3.7.2.1. Il-persistenza
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju tal-
persistenza fejn:
il-half-life fl-ilma baħar hija ta’ akbar 

minn 60 ġurnata, jew
il-half-life fl-ilma ħelu jew ta’ l-estwarji 

hija akbar minn 40 ġurnata, jew
il-half-life fis-sediment tal-baħar hija akbar 

minn 180 ġurnata, jew
il-half-life fis-sediment ta’ l-ilma ħelu jew 

ta’ l-ilma ta’ l-estwarji hija akbar minn 
120 ġurnata, jew

il-half-life fil-ħamrija hija akbar minn 120 
ġurnata.

Il-valutazzjoni tal-persistenza fl-ambjent 
għandha tkun ibbażata fuq id-data 
disponibbli dwar il-half-life li nġabret 
f’kondizzjonijiet xierqa, li għandhom ikunu 
deskritti mill-applikant.

3.7.2.2. Il-bijoakkumulazzjoni
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju ta' 
bijoakkumulazzjoni meta l-fattur ta' 
bijokonċentrazzjoni (BCF) ikun ogħla 

imħassar
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minn 2000. L-evalwazzjoni ta' 
bijoakkumulazzjoni għandha tkun ibbażata  
fuq data mkejla dwar bijokonċentrazzjoni fi 
speċijiet akkwatiċi. Tista’ tintuża data 
kemm minn speċijiet ta’ l-ilma ħelu kif 
ukoll minn speċijiet ta’ l-ilma baħar.

3.7.2.3. It-tossiċità
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju tat-
tossiċità fejn:
il-konċentrazzjoni ta’ bla effett osservat 

għal żmien twil (NOEC) għall-organiżmi 
marini jew ta’ l-ilma ħelu hija inqas minn 
0.01 mg/l, jew

is-sustanza hija kklassifikata bħala 
karċinoġenika (kategorija 1 jew 2), 
mutaġenika (kategorija 1 jew 2), jew 
tossika għar-riproduzzjoni (kategorija 1, 
2, jew 3), jew

hemm evidenza oħra ta’ tossiċità kronika, 
kif ġiet identifikata mill-
klassifikazzjonijiet: T, R48 jew Xn, R48 
skond id-Direttiva 67/548/KEE.

3.7.3. Sustanza attiva m’għandhiex titqies 
bħala konformi ma’ l-Artikolu 4 fejn tkun 
persistenti ħafna, bioakkumulanti ħafna 
(vPvB).
Sustanza li tissodisfa ż-żewġ kriterji tat-
taqsimiet t’aktar ’l isfel hija sustanza vPvB.

3.7.3.1. Il-persistenza
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju ta’ 
persistenti ħafna fejn:
il-half-life fl-ilma baħar, fl-ilma ħelu jew 

fl-ilma ta’ l-estwarji hija akbar minn 60 
ġurnata, jew

il-half-life fis-sediment ta’ l-ilma baħar, ta’ 
l-ilma ħelu jew ta’ l-ilma ta’ l-estwarji
hija akbar minn 180 ġurnata, jew

il-half-life fil-ħamrija hija akbar minn 180.

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni għandha tkun ibbażata fuq evalwazzjonijiet ta' riskju. Ir-riskji proprja għal 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u kif ukoll għal kwalunkwe prodott ieħor huma bbażati fuq l-
użu proprja u kif ukoll fuq id-doża u fatturi oħra. Il-kriterji proposti ma jirriflettux ir-riskji 
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reali għall-ambjent. Dan se jwassal għat-tneħħija gradwali ta’ ħafna prodotti/użi sikuri. 
Dawn il-kriterji għandhom jintużaw biex jiġu identifikati s-sustanzi kandidati għal tibdil u 
mhux biex jaqtgħu barra sustanzi mingħajr evalwazzjoni proprja.

Emenda 114
Anness II 3.8.2

Sustanza attiva għandha titqies bħala li 
tikkonforma ma’ l-Artikolu 4 biss jekk il-
valutazzjoni tar-riskju turi li r-riskji huma 
aċċettabbli skond il-kriterji stabbiliti fil-
prinċipji uniformi għall-evalwazzjoni u 
għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti li jissemmew fl-Artikolu 
35 f’kondizzjonijiet proposti realistiċi ta’ 
użu ta’ prodott għall-ħarsien tal-pjanti li 
fih is-sustanza attiva.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ma hemm l-ebda bażi xjentifika biex l-effetti tad-diżordni endokrinali jiġu trattati b'mod 
differenti minn effetti tossikoloġiċi oħra. L-effetti tossiċi attribwibbli għal diżordni 
endokrinali diġà huma koperti minn livelli ta ' espożizzjoni massimi li ġew stabbiliti li huma 
sikuri għall-bnedmien u għall-ambjent. Id-diżordni endokrinali m'għandiex tkun kriterju 
mingħajr diskriminazzjoni għar-rifjut ta' sustanzi attivi.

Emenda 115
Anness II 4

Sustanza attiva għandha tiġi approvata bħala 
kandidat għas-sostituzzjoni skond
l-Artikolu 24 fejn:
– l-ADI, l-ARfD jew l-AOEL tagħha huwa 
ferm iktar baxx minn dak tal-biċċa l-kbira 
tas-sustanzi attivi approvati;
- tissodisfa tnejn mill-kriterji biex titqies 
bħala sustanza PBT;

Sustanza attiva għandha tiġi kklassifikata u
approvata bħala kandidat għas-sostituzzjoni 
skond l-Artikolu 24 fejn:

- hemm raġunijiet għal tħassib marbutin - hemm raġunijiet għal tħassib marbutin 
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man-natura ta’ l-effetti kritiċi li, flimkien 
max-xejriet ta’ użu/espożizzjoni, 
jammontaw għal sitwazzjonijiet ta’ użu li 
xorta għad jistgħu iqajmu tħassib, anki 
b’miżuri ta’ ġestjoni tar-riskju restrittivi 
ħafna (bħal apparat estensiv għall-ħarsien 
personali jew żoni kbar ħafna biex jitnaqqas 
l-effett);

man-natura ta’ l-effetti kritiċi li, flimkien 
max-xejriet ta’ użu/espożizzjoni, 
jammontaw għal sitwazzjonijiet ta’ użu li 
xorta għad jistgħu iqajmu tħassib, anki 
b’miżuri ta’ ġestjoni tar-riskju restrittivi 
ħafna (bħal apparat estensiv għall-ħarsien 
personali jew żoni kbar ħafna biex jitnaqqas 
l-effett);

- fiha proporzjon sinifikanti ta’ isomeri 
mhux attivi.

- fuq il-bażi ta' evalwazzjoni ta' testijiet ta’ 
ġenotossiċità ta’ livell ogħla mwettqa skond 
ir-rekwiżiti ta’ data għas-sustanzi attivi u 
għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u data 
u informazzjoni oħra disponibbli, hija 
kklassifikata skond id-Direttiva 
67/548/KEE, bħala mutaġen f’kategoriji 1 
jew 2 sakemm l-espożizzjoni tal-bnedmin 
għal dik is-sustanza attiva fi prodott għall-
ħarsien tal-pjanti, f’kundizzjonijiet ta’ użu 
realistiċi proposti, ma tkunx negliġibbli.

- fuq il-bażi ta’ evalwazzjoni ta’ testijiet ta’ 
karċinoġeniċità mwettqa skond ir-rekwiżiti 
ta’ data għas-sustanzi attivi u għall-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti u data u 
informazzjoni oħra disponibbli, hija 
kklassifikata jew trid tkun ikklassifikata, 
skond id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
67/548/KEE, bħala karċinoġen f’kategorija 
1 jew 2 sakemm l-espożizzjoni tal-bnedmin 
għal dik is-sustanza attiva fi prodott għall-
ħarsien tal-pjanti, f’kundizzjonijiet ta’ użu 
realistiċi proposti, ma tkunx negliġibbli.

- fuq il-bażi ta’ evalwazzjoni ta’ testijiet ta’ 
tossiċità riproduttiva mwettqa skond ir-
rekwiżiti ta’ data għas-sustanzi attivi u 
għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u 
data u informazzjoni oħra disponibbli, hija 
kklassifikata jew trid tkun ikklassifikata, 
skond id-Direttiva 67/548/KEE, bħala 
tossiku għar-riproduzzjoni f'kategorija 1 
jew 2 sakemm l-espożizzjoni tal-bnedmin 
għal dik is-sustanza attiva fi prodott għall-
ħarsien tal-pjanti, f’kundizzjonijiet ta’ użu 
realistiċi proposti, ma tkunx negliġibbli.

- hija kkunsidrata bħala sustanza 
persistenti, bijoakkumulanti u tossika 
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(PBT).
Sustanza li tissodisfa t-tliet kriterji kollha 
t’aktar ’l isfel hija sustanza PBT.
Il-persistenza
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju tal-
persistenza fejn:
- il-half-life fl-ilma baħar hija ta’ akbar 
minn 60 ġurnata, jew
- il-half-life fl-ilma ħelu jew ta’ l-estwarji 
hija akbar minn 40 ġurnata,
jew
- il-half-life fis-sediment tal-baħar hija 
akbar minn 180 ġurnata, jew
- il-half-life fis-sediment ta’ l-ilma ħelu jew 
ta’ l-ilma ta’ l-estwarji hija akbar minn 120 
ġurnata, jew
- il-half-life fil-ħamrija hija akbar minn 
120 ġurnata.
Il-valutazzjoni tal-persistenza fl-ambjent 
għandha tkun ibbażata fuq id-data 
disponibbli dwar il-half-life li nġabret 
f’kondizzjonijiet xierqa, li għandhom ikunu 
deskritti mill-applikant.
Il-bijoakkumulazzjoni
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju tal-
bijoakkumulazzjoni fejn il-fattur tal-
bijokonċentrazzjoni (BCF) huwa għola 
minn 2000.
Il-valutazzjoni tal-bijoakkumulazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq data mkejla 
dwar il-bijokonċentrazzjoni fl-ispeċijiet 
akwatiċi. Tista’ tintuża data kemm minn 
speċijiet ta’ l-ilma ħelu kif ukoll minn 
speċijiet ta’ l-ilma baħar.
It-tossiċità
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju tat-
tossiċità fejn:
- il-konċentrazzjoni ta’ bla effett osservat 
għal żmien twil (NOEC) għall-organiżmi 
marini jew ta’ l-ilma ħelu hija inqas minn 
0.01 mg/l, jew
- is-sustanza hija kklassifikata bħala 
karċinoġenika (kategorija 1 jew 2), 
mutaġenika (kategorija 1 jew 2), jew 
tossika għar-riproduzzjoni (kategorija 1, 2, 
jew 3), jew
hemm evidenza oħra ta’ tossiċità kronika, 
kif ġiet identifikata mill-klassifikazzjonijiet: 
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T, R48 jew Xn, R48 skond id-Direttiva 
67/548/KEE.

- tkun persistenti ħafna u bijoakkumulanti 
ħafna (vPvB).
Sustanza li tissodisfa ż-żewġ kriterji ta' 
hawn taħt hija sustanza vPvB.
Il-persistenza
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju ta’ 
persistenti ħafna fejn:
- il-half-life fl-ilma baħar, fl-ilma ħelu jew 
fl-ilma ta’ l-estwarji hija akbar minn 60 
ġurnata, jew
- il-half-life fis-sediment ta’ l-ilma baħar, 
ta’ l-ilma ħelu jew ta’ l-ilma ta’ l-estwarji 
hija akbar minn 180 ġurnata, jew
- il-half-life fil-ħamrija hija akbar minn 180 
ġurnata.
Il-bijoakkumulazzjoni
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju ta’ 
bijoakkumulattiva ħafna fejn il-fattur tal-
bijokonċentrazzjoni ikun akbar minn 5,000.

Ġustifikazzjoni

Ir-regolamentazzjoni ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti  fuq il-bażi tal-karatteristiċi tas-
sustanzi attivi tagħhom mingħajr ma jitqies l-użu u l-espożizzjoni attwali tagħhom iddgħajjef 
il-prinċipju ta' deċiżjonijiet ibbażati fuq evalwazzjoni tar-riskju. Dan se jwassal għat-tneħħija 
gradwali ta’ ħafna prodotti/użi sikuri. Dawn il-kriterji għandhom jintużaw biex jiġu 
identifikati s-sustanzi kandidati għal tibdil u mhux biex jaqtgħu barra sustanzi mingħajr 
evalwazzjoni proprja. It-test ġie trasferit mill-Anness II Punti 3.6 u 3.7
Il-Kriterju ta' 'kandidat għas-sostituzzjoni' li huwa użat attwalment fl-abbozz ta' regolament 
għandu ftit li xejn riskji reali li jirriżultaw mill-użu ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

Emenda 116
Anness IV, punt 3, subparagrafu 1

Żvantaġġ prattiku jew ekonomiku sinifikanti 
għall-utent huwa definit bħala ħsara kbira 
kwantifikabbli fil-prattiki tax-xogħol jew fl-
attività kummerċjali li twassal għal inabbiltà 
li jinżamm kontroll suffiċjenti fuq l-
organiżmu mmirat. Ħsara kbira bħaldin tista’ 
tkun, pereżempju, fejn ma tkun disponibbli 
jew ekonomikament probabbli l-ebda faċilità 
teknika għall-użu tas-sustanza(i) 
alternattiva(i).

Żvantaġġ prattiku jew ekonomiku sinifikanti 
għall-utent huwa definit bħala ħsara kbira 
kwantifikabbli fil-prattiki tax-xogħol jew fl-
attività kummerċjali li twassal għal inabbiltà 
li jinżamm kontroll suffiċjenti fuq l-
organiżmu mmirat jew għal ħsara lill-
kompetittività ta' l-attività agrikola. Ħsara 
kbira bħaldin tista’ tkun, pereżempju, fejn 
ma tkun disponibbli jew ekonomikament 
probabbli l-ebda faċilità teknika għall-użu 
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tas-sustanza(i) alternattiva(i).

Ġustifikazzjoni

Il-kompetittività ta' l-agrikoltura tal-Komunità trid tiġi mħarsa.

Emenda 117
Artikolu IV 3, subparagrafu 2 a (ġdid)

L-evalwazzjoni komparattiva għandha tqis 
l-utenti minuri awtorizzati.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta' l-Artikolu 48, paragrafu 1, punt (c).
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