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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Din il-proposta għal regolament hija maħsuba biex tieħu post id-Direttiva 91/414/KEE dwar 
it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u li tiġi abrogata d-Direttiva tal-Kunsill 
79/117/KEE li tipprojbixxi t-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li jkun 
fihom ċerti sustanzi attivi.

L-użu ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti għandu impatt fuq l-ekosistemi agrikoli u jista' jkun 
ta' theddida għas-saħħa ta' min jużahom, jeffettwa ħażin il-kwalità ta' l-ikel u jkollu effett 
negattiv fuq saħħet il-konsumatur jekk fl-ikel jinstabu residwi ta' sustanzi għall-ħarsien tal-
pjanti li jagħmlu l-ħsara. Mill-banda l-oħra, prodotti għall-ħarsien tal-pjanti huma użati biex 
jipproteġu u jippromwovu s-saħħa ta' l-uċuħ u biex jgħinu l-bdiewa jirdoppjaw il-produzzjoni 
tagħhom u kif ukoll biex dawn ikabbru l-pjanti bi flessibilità akbar. Dan jiżgura li l-prodott 
agrikolu jista' jiġi prodott lokalment, bi prezz irħis u ta' min wieħed joqgħod fuqu; inaqqas il-
bżonn ta' art neċessarja għall-produzzjoni ta' l-ikel u jagħti lill-pajjiżi Ewropej ċerta 
indipendenza akbar mill-importazzjoni ta' prodotti agrikoli.

Kwistjoni ewlenija tal-proposta hija li tiżdied l-armonizzazzjoni ta' l-approvazzjoni ta' 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti madwar l-UE, u b'hekk jissaħħaħ is-suq intern. Ir-
rapporteur tappoġġja l-approċċ ta' introduzzjoni ta' proċedura ta' rikonoxximent reċiproku 
mill-Istati Membri ta' approvazzjonijiet ta' l-istess zona flimkien mal-proċedura ta' 
rikonoxximent normali, peress li jevita d-duplikazzjoni ta' sforzi fl-Istati Membri u fl-aħħar 
mill-aħħar iwassal sabiex prodotti innovattivi għall-ħarsien tal-pjanti, li ma jagħmlux ħsara 
lill-ambjent, ikunu aktar disponibbli f'qasir żmien. Barra minn hekk hija tipproponi li, taħt 
ċerti kondizzjonijiet, ir-rikonoxximent reċiproku ta' l-approvazzjonijiet bejn iż-żoni għandu 
jkun possibbli. Mill-banda l-oħra, għandu jiġi ggarantit li differenzi agrikoli u klimatiċi fl-
Istati Membri f'zona partikolari jiġu kkunsidrati fl-għoti ta' approvazzjoni.

Fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta ta' studji li jridu jiġu sottomessi għall-approvazzjoni ta' 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, ir-rapporteur qiegħda tipproponi regola li għandha tiżgura l-
kompetittività ta' l-ekonomija ta' l-Ewropa u l-kapaċità innovattiva ta' produtturi tal-pjanti li 
jagħmlu riċerka, filwaqt li tagħmilha possibbli li produtturi ta' prodotti ġeneriċi jkollhom 
aċċess għas-suq. F'dan il-kuntest, tingħata attenzjoni lill-kondizzjonijiet speċjali fl-
approvazzjoni ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u s-sustanzi attivi li jkun fihom, b'mod 
partikolari ż-żmien ta' skadenza awtomatiku mill-ewwel approvazzjoni sa wara għaxar snin.

Ir-rapporteur tqis neċessarji d-dispożizzjonijiet legali f'livell ta' UE fil-qasam ta' l-
importazzjoni parallela ta' miżuri għall-ħarsien tal-pjanti. Teżisti inċertezza legali kbira fil-
preżent minħabba s-sentenzi konfliġġenti tal-qorti u d-differenzi kbar fil-mod kif Stati 
Membri jittrattaw l-importazzjoni.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill- Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Test propost mill-Kummissjoni Emendi mill-Parlament

Emenda 1
Premessa 1

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi 
l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-
Artikoli 37(2) u 152(4)(b) tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi 
l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-
Artikoli 37(2) u 152(4)(b) tiegħu, kif ukoll 
95(1),

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta' dan ir-Regolament huwa li jiżgura l-moviment ħieles ta' merkanzija fil-qasam tal-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti fis-suq komuni intern bis-saħħa ta' regoli armonizzati dwar 
it-tqegħid ta' prodotti bħal dawn fis-suq (ara Premessa (7) u Kapitolu III). Għal din ir-raġuni 
r-Regolament għandu jkun ibbażat fuq l-Artikolu 95 (1) TKE bħala bażi legali.

Emenda 2
Artikolu 1

Is-suġġett Is-suġġett u l-iskop

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.
4. Minbarra dan, l-iskop ta' dan ir-
regolament huwa li jarmonizza r-regoli tat-
tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti biex jarmonizzaw id-disponibilità 
ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti bejn 
bdiewa fi Stati Membri differenti.
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Emenda 3
Artikolu 3, punt 18

(18) "Prattika Tajba tal-Ħarsien tal-Pjanti" (18) "Prattika Tajba tal-Ħarsien tal-Pjanti"

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 t-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, filwaqt li jitqiesu 
b’mod xieraq il-kondizzjonijiet lokali, il-
bżonn li jkun imxekkel il-bini tar-reżistenza 
u l-possibbiltajiet għall-kontroll kulturali u 
bijoloġiku;

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun maħsub għall-iprem ħarsien tal-pjanti filwaqt li jkunu mnaqqsa kemm jista' jkun 
ir-riskji kemm għas-saħħa tal-bniedem kif ukoll għas-saħħa ta’ l-annimali u għall-ambjent, 
huwa essenzjali li jiġi evitat l-bini tar-reżistenza. Jekk ikun hemm reżistenza, din tista' toħloq 
il-ħtieġa li jintużaw prodotti għall-ħarsien tal-pjanti b'impatt akbar fuq is-saħħa tal-bniedem 
kif ukoll fuq is-saħħa ta’ l-annimali u fuq l-ambjent. Għalhekk, il-prevenzjoni tal-bini tar-
reżistenza għandha tkun inkluża fid-definizzjoni tal-prattika tajba tal-ħarsien tal-pjanti.

Emenda 4
Artikolu 3, punt 19

(19) Prattika Ambjentali Tajba imħassar
Prattika fil-ħarsien tal-pjanti li tinkludi l-
immaniġġjar u l-applikazzjoni ta’ prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti b’mod li l-ambjent 
jiġi ikkontaminat biss bl-iċken ammont 
prattikabbli;

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni ġdida hija superfluwa u fil-prattika twassal għal irritazzjoni u problemi ta' 
interpretazzjoni, peress li r-rekwiżit għall-użu ta' prodotti għall-ħarsien ta' pjanti b'mod li 'l-
ambjent jiġi ikkontaminat biss bl-iċken ammont prattikabbli' hija diġà wieħed mill-prinċipji 
ewlenin ta' prattika tajba fil-ħarsien tal-pjanti. Barra minn hekk, id-definizzjoni l-ġdida hija 
vaga wisq.

Emenda 5
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Artikolu 3, punt 22 (ġdid)

(22) ‘Prattika Sperimentali Tajba’
Prattika kif definita bid-Direttiva 
2004/10/KE dwar l-armonizzazzjoni ta' 
liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi relatati ma' l-applikazzjoni 
tal-prinċipji ta' prattika xierqa fil-
laboratorju u l-verifika ta' l-
applikazzjonijiet tagħhom għal testijiet fuq 
sustanzi kimiċi;1
1ĠU L 50, 20.2.2004, p. 44.

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni tat-terminu użat fil-Kapitolu V.

Emenda 6
Artikolu 3, punt 23 (ġdid)

(23) ‘Testijiet u studji’
Investigazzjoni jew esperiment li l-għan 
tagħhom hu li jkunu determinati l-
proprjetajiet u l-aġir ta’ sustanza attiva jew 
ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, li tkun 
prevista l-espożizzjoni għal sustanzi attivi 
u/jew il-metaboliżmi relevanti tagħhom, li 
jkunu determinati livelli sikuri ta’ 
espożizzjoni u li jkunu stabbiliti 
kundizzjonijiet ta’ użu sikur għal prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti.

Ġustifikazzjoni

It-terminoloġija tar-rapporti ta’ testijiet u ta’ studji hija użata ripetutament tul dan ir-
regolament. Hemm bżonn li tiddaħħal definizzjoni li tinkludi mhux biss rapporti ta’ studji iżda 
wkoll informazzjoni oħra rilevanti għal evalwazzjoni tar-riskju.

Emenda 7
Artikolu 3, punt 24 (ġdid)

(24) ‘Prattika Agrikola Tajba’
Prattika Agrikola Tajba fl-użu ta’ prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti (GAP) tinkludi l-użi 
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sikuri awtorizzati b’mod nazzjonali tal-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
f’kundizzjonijiet attwali neċessarji għall-
kontroll effettiv tal-ħlejjaq li jagħmlu l-
ħsara. Hija tinkludi firxa ta’ livelli ta’ 
applikazzjonijiet ta’ prodotti għall-ħasien 
tal-pjanti sa l-ogħla użu awtorizzat, 
applikati b’mod li jħallu  residwu li jkun l-
inqas ammont prattikabbli.
Użi sikuri awtorizzati huma determinati fil-
livell nazzjonali u jinkludu użi reġistrati 
jew rakkomandati b’mod nazzjonali, li 
jikkunsidraw aspetti ta’ saħħa pubblika u 
fuq il-post tax-xogħol u ta’ sikurezza 
ambjentali.
Kundizzjonijiet attwali jinkludu kwalunkwe 
stadju fil-produzzjoni, fil-ħażna, fit-trasport 
u fid-distribuzzjoni ta’ prodotti ta’ l-ikel u 
ta’ l-għalf ta’ l-annimali.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' l-Organizzazzjoni ta' l-Ikel u l-Biedja ta' 'prattika agrikola tajba' għandha 
tiġi inkorporata fir-Regolament.

Emenda 8
Artikolu 3, punt 25 (ġdid)

(25) ‘Użi sekondarji’
Għall-iskop ta’ dan ir-Regolament, użu 
sekondarju ta’ prodott għall-protezzjoni tal-
pjanti fi Stat Membru partikolari jfisser l-
użu ta’ dak il-prodott fuq wiċċ tar-raba’ li 
ma jkunx ikkultivat b’mod wiesa’ f’dak l-
Istat Membru jew fuq wiċċ tar-raba’ li jkun 
ikkultivat b’mod wiesa’ sabiex jintlaħaq 
bżonn limitat jew sporadiku u eċċezzjonali 
jew fuq żerriegħa.

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni tal-frażi 'użi minuri' (minor uses) użata fl-Artikolu 49.

Emenda 9
Artikolu 4, paragrafu 1
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1. Sustanza attiva għandha tkun approvata 
skond l-Anness II, jekk jista’ jkun mistenni, 
fid-dawl ta’ l-għarfien xjentifiku u tekniku 
korrenti, li, meta jitqiesu l-kriterji għall-
approvazzjoni li ġew stabbiliti fil-punti 2 u 3 
ta’ dak l-Anness, il-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti li fihom dik is-sustanza attiva se 
jissodisfaw il-kondizzjonijiet provduti fil-
paragrafi 2 u 3.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 10
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 partikulari 
fuq dik ta' gruppi vulnerabbli bħal nisa tqal, 
dawk li għadhom ma twildux, u tfal, 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;

Emenda 11
Artikolu 10

Artikolu 10 imħassar
L-aċċess għad-dossier sommarju

L-Awtorità għandha bla dewmien tqiegħed 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku id-dossier 
sommarju li jissemma fl-Artikolu 8(1), bl-
esklużjoni ta’ kwalunkwe informazzjoni li 
hija kunfidenzjali skond l-Artikolu 60.

Ġustifikazzjoni

In-natura preliminarja ta' din l-informazzjoni f'dan l-istadju bikri ma jagħmilhiex xierqa 
għall-iżvelar pubbliku. Huwa aktar xieraq li jiġi żvelat ir-rapport għar-reviżjoni ta' l-
awtoritajiet peress li kien ġie vvaliditat uffiċjalment.
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Emenda 12
Artikolu 11, paragrafu 1

1. Fi żmien tnax-il xahar  mid-data tan-
notifika stipulata 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 ta’ rapport ta’ 
evalwazzjoni”) li jevalwa jekk jistax jiġi 
mistenni li s-sustanza attiva tissodisfa r-
rekwiżiti ta’ l-Artikolu 4.

1. L-Istat Membru rapporteur jista’ jibda l-
evalwazzjoni tar-rapporti ta’ testijiet u ta’ 
studji hekk kif huma jkunu mressqa mill-
applikant, inkluż qabel id-data tan-notifika 
stipulata fl-ewwel subparagrafu ta’ l-
Artikolu 9(3). Fi żmien tmien xhur  mid-
data tan-notifika stipulata 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 ta’ 
rapport ta’ evalwazzjoni”) li jevalwa 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-
Kummissjoni u lill-Awtorità. L-Istat 
Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni 
u lill-Awtorità. L-Istat Membru jista’ 
jikkonsulta lill-Awtorità.

Fejn l-Istat Membru jeħtieġ informazzjoni 
addizzjonali, għandu jiffissa perjodu ta’ 
żmien raġonevoli għall-applikant biex 
jipprovdiha. F’dak il-każ, il-perjodu ta’ 
tmien xhur għandu jiġi estiż bil-perjodu ta’ 
żmien addizzjonali mogħti mill-Istat 
Membru. L-Istat Membru għandu jinforma 
lill-Kummissjoni u lill-Awtorità. L-Istat 
Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni 
u lill-Awtorità. Meta jipprovdi 
informazzjoni addizzjonali, l-applikant 
għandu fl-istess waqt iressaq kwalunkwe 
klejm għal protezzjoni tad-dejta bi qbil ma' 
l-Artikolu 56. L-Istat Membru jista’ 
jikkonsulta lill-Awtorità.  

Justification

Starting the evaluation of available information before the dossier is complete will speed up 
access of new, innovative products to the market. Therefore it should not take more than eight 
months for the rapporteur Member State to issue its review report once the evaluation of the 

current active substances under Directive 91/414/EEC is completed.

There needs to be a mechanism for claiming data protection for additional information.

The definitions of zones and the mutual recognition within the zones is new in the area of 
authorisation of plant protection products and should be reviewed after five years with a view 
to either establish only one EU-wide authorisation or to change the number and the definition 
of the different zones.
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Emenda 13
Artikolu 11, paragrafu 1a (ġdid)

1a. L-Istat Membru rapporteur għandu 
jipprovdi wkoll rapport lill-Kummissjoni u 
lill-Awtorità li jistipula l-użi kollha li jkunu 
ġew evalwati u li jkunu aċċettabbli għal 
awtorizzazzjoni, f’konformità mar-rekwiżiti 
ta’ l-Artikolu 29.

Ġustifikazzjoni

Sustanza għandha tkun approvata hekk kif l-ewwel użi sikuri jkunu ġew identifikati. Din se 
tagħmel prodotti ġodda u innovattivi disponibbli għall-bdiewa iktar kmieni.

Emenda 14
Artikolu 12, paragrafi 1 sa 3

1. L-Awtorità għandha tiċċirkola l-abbozz 
tar-rapport ta’ valutazzjoni li rċeviet 
mingħand l-Istat Membru rapporteur lill-
applikant, lill-Istati Membri l-oħra u lill-
Kummissjoni.

1. L-Awtorità għandha tiċċirkola l-abbozz 
tar-rapport ta’ valutazzjoni li rċeviet 
mingħand l-Istat Membru rapporteur lill-
applikant, lill-Istati Membri l-oħra u lill-
Kummissjoni.

Għandha tqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku, wara li tagħti ġimagħtejn lill-
applikant biex jitlob, skond l-Artikolu 60, li 
ċerti partijiet mill-abbozz tar-rapport ta’ 
evalwazzjoni jinżammu kunfidenzjali.

Għandha tqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku, wara li tagħti ġimagħtejn lill-
applikant biex jitlob, skond l-Artikolu 60, li 
ċerti partijiet mill-abbozz tar-rapport ta’ 
evalwazzjoni jinżammu kunfidenzjali.

L-Awtorità għandha tħalli perjodu ta’ 
disgħin ġurnata biex jitressqu l-kummenti 
bil-miktub.

L-Awtorità għandha tħalli perjodu ta’ sittin 
ġurnata biex jitressqu l-kummenti bil-
miktub.

Fejn huwa xieraq, l-Awtorità għandha 
torganizza konsultazzjoni ma’ l-esperti, 
inklużi l-esperti mill-Istat Membru 
rapporteur.

Fejn huwa xieraq, l-Awtorità għandha 
torganizza konsultazzjoni ma’ l-esperti, 
inklużi l-esperti mill-Istat Membru 
rapporteur.

2. Fi żmien disgħin ġurnata mit-tmiem tal-
perjodu provdut fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu, l-Awtorità għandha tadotta 
konklużjoni dwar jekk hux mistenni li s-
sustanza attiva tissodisfa r-rekwiżiti ta’ l-
Artikolu 4, u għandha tikkomunikaha lill-
applikant, lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni.

2. Fi żmien sittin ġurnata mit-tmiem tal-
perjodu provdut fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu, l-Awtorità għandha tadotta 
konklużjoni dwar jekk hux mistenni li s-
sustanza attiva tissodisfa r-rekwiżiti ta’ l-
Artikolu 4, u għandha tikkomunikaha lill-
applikant, lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni.

Fejn huwa xieraq, l-Awtorità għandha 
tindirizza fil-konklużjoni tagħha l-għażliet 

Fejn huwa xieraq, l-Awtorità għandha 
tindirizza fil-konklużjoni tagħha l-għażliet 
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ta’ mitigazzjoni tar-riskju li ġew identifikati 
fl-abbozz tar-rapport ta’ evalwazzjoni.

ta’ mitigazzjoni tar-riskju li ġew identifikati 
fl-abbozz tar-rapport ta’ evalwazzjoni.

3. Fejn l-Awtorità teħtieġ informazzjoni 
addizzjonali, għandha tiffissa perjodu ta’ 
żmien għall-applikant biex jipprovdiha.
F’dak il-każ, il-perjodu ta’ disgħin ġurnata
provdut fil-paragrafu 2 għandu jiġi estiż bil-
perjodu addizzjonali mogħti mill-Awtorità.
L-Awtorità għandha tinforma lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri.

3. Fejn l-Awtorità teħtieġ informazzjoni 
addizzjonali, għandha tiffissa perjodu ta’ 
żmien għall-applikant biex jipprovdiha.
F’dak il-każ, il-perjodu ta’ sittin ġurnata
provdut fil-paragrafu 2 għandu jiġi estiż bil-
perjodu addizzjonali mogħti mill-Awtorità.
L-Awtorità għandha tinforma lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri.

L-Awtorità tista’ ssaqsi lill-Kummissjoni 
biex tikkonsulta laboratorju ta’ referenza 
Komunitarju, magħżul skond ir-Regolament 
(KE) Nru 882/2004 sabiex jiġi vverifikat 
jekk il-metodu analitiku propost mill-
applikant għad-determinazzjoni tar-residwi 
huwiex sodisfaċenti u jissodisfax ir-rekwiżiti 
ta’ l-Artikolu 29(1)(f) ta’ dan ir-Regolament.
L-applikant għandu, jekk mitlub mil-
laboratorju ta’ referenza Komunitarju, 
jipprovdi kampjuni u standards analitiċi.

L-Awtorità tista’ ssaqsi lill-Kummissjoni 
biex tikkonsulta laboratorju ta’ referenza 
Komunitarju, magħżul skond ir-Regolament 
(KE) Nru 882/2004 sabiex jiġi vverifikat 
jekk il-metodu analitiku propost mill-
applikant għad-determinazzjoni tar-residwi 
huwiex sodisfaċenti u jissodisfax ir-rekwiżiti 
ta’ l-Artikolu 29(1)(f) ta’ dan ir-Regolament.
L-applikant għandu, jekk mitlub mil-
laboratorju ta’ referenza Komunitarju, 
jipprovdi kampjuni u standards analitiċi.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ ħarsien għal saħħet il-bniedem u għall-ambjent, huwa 
rakkomandat li jitnaqqas kemm jista' jkun il-perjodu ta' żmien tal-proċedura għall-
approvazzjoni ta' sustanzi attivi ġodda, 'safeners', sinerġisti u ko-formulanti (mingħajr ħsara 
għall-kriterji ta' l-evalwazzjoni). Dan għandu jagħmilha possibbli li prodotti ġodda għall-
ħarsien tal-pjanti b'impatt aktar baxx fuq is-saħħa tal-bniedem kif ukoll fuq is-saħħa ta’ l-
annimali u fuq l-ambjent jidħlu fl-użu aktar malajr.

Emenda 15
Artikolu 13, paragrafu 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 erba' xhur minn meta tirċievi l-
konklużjoni stipulata 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’ evalwazzjoni ta’ l-Istat Membru 
Rapporteur skond l-Artikolu 11 u l-
konklużjoni ta’ l-Awtorità skond l-Artikolu 
12.

L-applikant għandu jingħata l-possibbiltà li 
jressaq kummenti dwar ir-rapport ta’ 

L-applikant għandu jingħata l-opportunità li 
jressaq kummenti dwar ir-rapport ta’ 
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reviżjoni. reviżjoni.

Justification

Reducing the delay to complete this stage of the evaluation should grant farmers an early 
access to new and innovative products.

In order to ensure a high level of protection for human health and the environment, it is 
advisable to reduce as far as possible the duration of the approval procedure for new active 
substances, safeners, synergists and co-formulants (without prejudice to the evaluation 
criteria). This will enable new plant protection products with a lower impact on human and 
animal health and the environment to be put into use more quickly.  

Emenda 16
Artikolu 13 a (ġdid)

Artikolu 13a
Fi żmien tliet xhur mill-wasla tar-rapport 
imsemmi fl-Artikolu 11(1), il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta proposta għall-
awtorizzazzjoni ristretta tas-sustanza attiva, 
li tistipula:
- l-użi li jistgħu jkunu awtorizzati,
- il-perjodu ta’ żmien ta’ awtorizzazzjoni li 
ma jistax jaqbeż ħames snin.

Ġustifikazzjoni

It-tħaffif ta’ l-awtorizzazzjoni ta’ l-użi ta’ sustanzi ġodda għandu jippermetti lill-bdiewa 
aċċess bikri għal prodotti ġodda u innovattivi.

Emenda 17
Artikolu 22, paragrafu 2

2. Għandhom japplikaw l-Artikolu 4(4) u l-
Artikoli 6 sa 21.

2. Minkejja l-Artikolu 5, sustanzi attivi 
bbażati fuq aġenti ta' kontroll bijoloġiku li 
jikkonformaw mal-kriterji ta' l-Artikolu 4 
għandhom jingħataw approvazzjoni għal 
perjodu li ma jaqbiżx 15-il sena fejn 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li jkun 
fihom dawn l-aġenti ta' kontroll bijoloġiku 
huma mistennija li jkunu ta' riskju baxx 
biss għas-saħħa tal-bniedem kif ukoll għas-
saħħa ta’ l-annimali u għall-ambjent kif 
definit fl-Artikolu 46(1).
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3. Għandhom japplikaw l-Artikolu 4(4) u l-
Artikoli 6 sa 21.

Justification

The use of plant protection substances based on biological control agents offers excellent 
prospects for the protection of human and animal health and of the environment and should 
be fully supported. In view of their low-risk nature, such biological control agents have great 
potential benefits. Since plant protection based on biological control agents often has a 
relatively small area of application, a 15-year approval period is necessary in order to 
promote sufficient research and development for such plant protection products.

Emenda 18
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. L-evalwazzjoni 
għandha tqis il-kriterji stabbiliti fil-punt 4 
ta’ l-Anness II.

1. Sustanza attiva li tkun konformi mal-
kriterji stipulati fl-Artikolu 4 u ma’ kriterju 
jew iktar fil-punt 4 ta’ l-Anness II għandha 
tkun approvata bħala ‘kandidat għas-
sostituzzjoni’.

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

Ġustifikazzjoni

Minħabba li s-sustanzi kandidati għas-sostituzzjoni jgħaddu r-rekwiżiti kollha ta’ sikurezza 
speċifikati fl-Artikolu 4, m’hemm l-ebda raġuni għaliex il-perjodu ta’ approvazzjoni tagħhom 
ikun limitat għal perjodu ta’ 7 snin minflok 10. Like other substances, the approval can be 
reviewed at any time according to Article 21(1). Għalhekk m’hemmx bżonn jew siwi li tali 
sustanzi jkunu riveduti kull seba’ snin.

Emenda 19
Artikolu 27, paragrafu 2 a (ġdid)

 2a. Fejn koformulant ikun użuat fi prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti li jkun ġie 
awtorizzat skond id-Direttiva 91/414/KEE 
jew skond dan ir-Regolament għandu 
jitqies li jkun reġistrat bi qbil ma' l-Artikolu 
15(1) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 
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tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 
ta' Diċembru 2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, 
l-Evalwazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-
Restrizzjonijiet dwar il-Kimiċi (REACH)1

għall-użu speċifiku fi prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti.  
1 ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

Ġustifikazzjoni

Biex ikun evitat ir-regolament doppju ta' ko-formulanti użati fi prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti skond dan ir-Regolament u skond ir-REACH.

Emenda 20
Artikolu 28 a (ġdid)

Artikolu 28a
Importazzjoni parallela

1. Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 
28(1), prodott għall-ħarsien tal-pjanti jista' 
jitqiegħed fis-suq u jintuża fi Stat Membru 
mingħajr ma jiġi awtorizzat jekk il-persuna 
li tixtieq tikkumerċjalizza l-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti jkollha fil-pussess tagħha 
ċertifikat li jawtorizza l-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti maħruġ minn dak l-Istat 
Membru.
2. L-Istati Membri għandhom joħorġu 
ċertifikat għal kummerċjalizzazzjoni fis-
sens tal-paragrafu 1 għal prodott għall-
ħarsien tal-pjanti fuq talba, sakemm il-
prodott għall-ħarsien tal-pjanti li għandu 
jiġi importat minn Stat Membru ieħor diġà 
ġie awtorizzat fi Stat Membru ieħor u 
prodott ta' referenza, li huwa ekwivalenti 
fil-kompożizzjoni, huwa awtorizzat fl-Istat 
li qiegħed jimporta (importazzjoni 
parallela).
3. Ekwivalenza fil-kompożizzjoni fis-sens 
ta' dan l-Artikolu għandha titqies li teżisti 
fejn prodotti importati u prodotti ta' 
referenza jkun fihom l-istess sustanzi attivi 
f'ammonti komparabbli b'livelli minimi ta' 
purezza ekwivalenti u b'ċerti impuritajiet 
ta' l-istess tip u livelli massimi ekwivalenti 
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u li jkollhom tip ta' formulazzjoni li taqbel.
Fir-rigward ta' aspetti oħra ta' 
kompożizzjoni, differenzi huma 
permissibbli sakemm dawn id-differenzi 
kwalitattivi jew kwantitattivi fil-
koformulanti m'għandhomx impatt fuq l-
effikaċja bijoloġika, fuq il-pjanti li jiġu 
trattati jew fuq il-bnedmin, fuq l-annimali 
jew fuq in-natura. Skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 76(2), il-kriterji u l-
proċedura għall-verifika ta' l-ekwivalenza 
fil-kompożizzjoni jistgħu jiġu regolati 
f'aktar dettall.
4. L-applikazzjoni għall-ħruġ ta' ċertifikat 
għal kummerċjalizzazzjoni għandu jkollha 
l-informazzjoni li ġejja:
- l-Istat Membru ta' oriġini tal-prodott 

għall-ħarsien tal-pjanti li għandu jiġi 
importat;
- l-isem u l-indirizz ta' l-importatur;
- l-isem li bih il-prodott għall-ħarsien tal-

pjanti għandu jkun kummerċjalizzat fl-Istat 
fejn jiġi importat;
- l-isem u n-numru ta' l-approvazzjoni fl-

Istat Membru ta' oriġini tal-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti li għandu jiġi importat;
- l-isem u indirizz tal-pussessur ta' l-

awtorizzazzjoni fl-Istat Membru ta' oriġini;
- l-istruzzjonijiet oriġinali li bihom il-

prodott għall-ħarsien tal-pjanti li għandu 
jiġi importat ikun kummerċjalizzat fl-Istat 
Membru ta' oriġini;
- l-isem u l-istruzzjonijiet li bihom il-

prodott impurtat għall-ħarsien tal-pjanti 
għandu jkun kummerċjalizzat;
- l-isem u n-numru ta' awtorizzazzjoni tal-

prodott ta' referenza;
- l-isem tal-possessur ta' l-awtorizzazzjoni 
tal-prodott ta' referenza.
5. Prodott għall-ħarsien tal-pjanti li għalih 
inħareġ ċertifikat għal 
kummerċjalizzazzjoni għandu jintuża bl-
istess mod bħall-prodott ta' referenza.
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6. Iċ-ċertifikat għal kummerċjalizzazzjoni 
għandu japplika għaż-żmien ta' l-
awtorizzazzjoni tal-prodott ta' referenza.
Jekk il-pussessur ta' l-awtorizzazzjoni tal-
prodott ta' referenza japplika, skond l-
Artikolu 44(1), għar-revoka ta' l-
awtorizzazzjoni u jekk ir-rekwiżiti skond l-
Artikolu 29 ikomplu jintlaħqu, il-validità 
taċ-ċertifikat għal kummerċjalizzazzjoni 
għandha tiskadi sena wara r-revoka ta' l-
awtorizzazzjoni u, mhux aktar tard, minn 
meta tkun skadiet l-awtorizzazzjoni.
7. Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 43, 45 u 
53(4) u l-Kapitolu VII għandhom 
japplikaw, mutatis mutandis, għall-
importazzjoni parallela.

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma fihiex regolamenti dwar l-importazzjoni parallela ta' prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti. Madankollu, dispożizzjonijiet legali huma neċessarji b'urġenza fil-
livell ta' UE sabiex titneħħa l-inċertezza legali li teżisti bħalissa. Sentenzi konfliġġenti tal-
qorti u varjetà ta' modi kif l-Istati Membri jittrattaw l-importazzjoni parallela jfissru li l-
proposta għandha tiġi supplimentata b'regoli dwar l-importazzjoni parallela.

Emenda 21
Artikolu 29, paragrafu 6

6. Għandhom jiġu definiti l-prinċipji 
uniformi għall-evalwazzjoni u għall-
awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti fir-Regolamenti li ġew adottati 
skond il-proċedura li tissemma fl-Artikolu 
76(2), fejn jinkorporaw ir-rekwiżiti fl-
Anness VI tad-Direttiva 91/41/KEE bi 
kwalunkwe modifika meħtieġa.

6. Għandhom jiġu definiti l-prinċipji 
uniformi għall-evalwazzjoni u għall-
awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti fir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, fejn jinkorporaw ir-
rekwiżiti fl-Anness VI tad-Direttiva 
91/41/KEE bi kwalunkwe modifika 
meħtieġa.

Ġustifikazzjoni

Il-Prinċipji Uniformi ma jkunux stabbiliti permezz tal-proċedura tal-Komitoloġija. Fl-1996 il-
Parlament Ewropew kellu jirrikorri għal Qorti għax l-ewwel Prinċipji Uniformi li kienu 
stabbiliti mill-Kummissjoni ma kkonformawx mad-Direttiva 91/414. Il-Qorti (każ C-303/94) 
ikkonfermat il-pożizzjoni tal-Parlament u l-Prinċipji kienu mibdula, b'mod speċjali għal 
kriterji ta' l-ilma tax-xorb. Ir-Regolament, li jistabilixxi l-Prinċipji Uniformi l-ġodda għandu 
jkun adottat mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fi proċedura leġiżlattiva adegwata, u 
mhux permezz tal-Komitoloġija.
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Emenda 22
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

This paragraph assumes that the authorisation test as such is insufficient to ensure the safe 
use of plant protection products and that neighbours must therefore take additional safety 
measures. This is clearly at odds with the strict European authorisation standards and 
undermines public confidence in European authorisation procedures.

In order to ensure a high level of protection for human health and the environment, it is 
advisable to reduce as far as possible the duration of the approval procedure for new active 
substances, safeners, synergists and co-formulants (without prejudice to the evaluation 
criteria). This will enable new plant protection products with a lower impact on human and 
animal health and the environment to be put into use more quickly.

Emenda 23
Artikolu 35, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. L-Istat Membru li qed jeżamina l-
applikazzjoni għandu jagħmel valutazzjoni 
indipendenti, oġġettiva u trasparenti fid-
dawl ta’ l-għarfien xjentifiku u tekniku 
korrenti. Għandu japplika l-prinċipji 
uniformi għall-evalwazzjoni u għall-
awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti, li jissemmew fl-Artikolu 29(6), 
biex jistabbilixxi jekk il-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti jissodisfax ir-rekwiżiti 
stipulati fl-Artikolu 29, fejn intuża skond l-
Artikolu 52, u fil-kondizzjonijiet normali u 
realistiċi kollha ta’ l-użu, u l-konsegwenzi 
ta’ l-użu tiegħu fil-kondizzjonijiet 
awtorizzati.

1. L-Istat Membru li qed jeżamina l-
applikazzjoni għandu jagħmel evalwazzjoni 
indipendenti, oġġettiva u trasparenti fid-
dawl ta’ l-għerf xjentifiku u tekniku u l-
gwida eżistenti fil-ħin ta’ l-applikazzjoni.
Għandu japplika l-prinċipji uniformi għall-
evalwazzjoni u għall-awtorizzazzjoni tal-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, li 
jissemmew fl-Artikolu 29(6), biex 
jistabbilixxi jekk il-prodott għall-ħarsien tal-
pjanti jissodisfax ir-rekwiżiti stipulati fl-
Artikolu 29, fejn intuża skond l-Artikolu 52, 
u fil-kondizzjonijiet normali u realistiċi 
kollha ta’ l-użu, u l-konsegwenzi ta’ l-użu 
tiegħu fil-kondizzjonijiet awtorizzati.

Ġustifikazzjoni

It-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti huwa investiment sinifikanti ħafna.
Tali investiment jeħtieġ sistema regolatorja previdibbli. Għalhekk, bidla fir-rekwiżiti tad-
dejta wara ż-żmien ta’ l-applikazzjoni mhix adattata u tiskuraġġixxi l-investiment u l-
innovazzjoni.
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Emenda 24
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 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, fejn possibbli, jawtorizzaw il-
prodott għall-ħarsien tal-pjanti kkonċernat 
fl-istess kondizzjonijiet, bħall-Istat Membru 
li jeżamina l-applikazzjoni, sakemm 
kundizzjonijiet differenti ta' l-użu jeħtieġ li 
jitqiesu, u jitqiesu wkoll kundizzjonijiet 
mhux paragunabbli agrikoli, tas-saħħa tal-
pjanti u ambjentali.

Justification

Agricultural and climatic conditions as well as pest pressure vary across countries.
Therefore, Member States should be allowed to take into account local conditions when 
approving products on their own territory.
In several Member States, classification and labelling are the responsibility of the approval 
holder. In order to achieve harmonized labelling, this should be the case at community level.
The notifier should be responsible for the classification and not the Zonal Rapporteur 
Member State. Laying the responsibility with the Zonal Rapporteur Member State will lead to 
considerable delays in the process and may lead to different classification in each zone 
and/or each Member State.

Emenda 25
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).

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni mhix neċessarja jekk l-Istati Membri jitħallew iqisu l-kondizzjonijiet 
lokali meta jawtorizzaw prodotti.

Emenda 26
Artikolu 39



AD\662526MT.doc 19/40 PE 382.584v03-00

MT

1. Id-detentur ta’ awtorizzazzjoni jista’ 
japplika għal awtorizzazzjoni għall-istess 
prodott għall-ħarsien tal-pjanti u għall-istess 
użu fi Stat Membru ieħor skond il-proċedura 
ta’ għarfien reċiproku, provduta f’din is-
sottotaqsima, fil-każijiet li ġejjin:

Id-detentur ta’ awtorizzazzjoni jew persuna 
msemmija minn dak id-detenur bħala 
rappreżentant tiegħu jista’ japplika għal 
awtorizzazzjoni għall-istess prodott għall-
ħarsien tal-pjanti u għall-istess użu fi Stat 
Membru ieħor skond il-proċedura ta’ 
għarfien reċiproku, stipulata f’din is-
sottotaqsima, fil-każijiet li ġejjin:

(a) l-awtorizzazzjoni ngħatat minn Stat 
Membru (l-Istat Membru ta’ referenza) li 
jappartjeni għall-istess zona; jew

(a) l-awtorizzazzjoni ngħatat minn Stat 
Membru (l-Istat Membru ta’ referenza) li 
jappartjeni għall-istess zona; jew

(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 bħala 
trattament għaż-żerriegħa, tkun xi tkun iz-
zona li jappartjeni għaliha l-Istat Membru ta’ 
referenza.

u fuq bażi volontarja bejn Stati Membri 
f’zoni differenti li jkollhom kondizzjonijiet 
simili rigward l-agrikoltura, is-saħħa tal-
pjanti u l-ambjent, b’mod partikolari 
kondizzjonijiet klimatiċi rilevanti għall-użu 
tal-prodott.

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

Justification

The local authorisation holder may vary from country to country.
The current proposal is too restrictive. Mutual recognition should be allowed across zones if 
conditions permit.

Para 2: There is no valid reason for this restriction. Products are thoroughly evaluated and 
authorised under strict conditions by the Member State examining the application. Other 
Member States should be able to recognize its decision if they wish to do so. A very high 
proportion of substances will qualify as candidates for substitution. This would create two 
parallel approval systems and an unnecessary administrative burden for Member States.

Emenda 27
Artikolu 39, paragrafu 2

2. L-għarfien reċiproku m’għandux 
japplika għal prodotti għall-ħarsien tal-

imħassar
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pjanti li fihom kandidat għas-sostituzzjoni.

Ġustifikazzjoni

Jekk il-proċedura ta' rikonoxximent reċiproku m'għadhiex disponibbli għal prodotti li jkun 
fihom kandidat għas-sostituzzjoni, il-kisba ta' wieħed minn l-għanijiet ta' l-armonizzazzjoni 
tkun ipperikolata.

Emenda 28
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. 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, sakemm ma jkunx hemm bżonn 
li jitqiesu kundizzjonijiet differenti għall-
użu, filwaqt li jiġu kkunsidrati 
kundizzjonijiet agrikoli, tas-saħħa tal-pjanti 
jew ambjentali li ma jkunux komparabbli.

Fejn Stat Membru li quddiemu titressaq 
applikazzjoni skond l-Artikolu 39 jixtieq 
jawtorizza l-prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
kkonċernat f'kundizzjonijiet differenti 
minn dawk ta' l-Istat Membru referenzjali, 
l-Istat Membru għandu jinforma 
immedjatament lill-Kummissjoni dwar il-
kundizzjonijiet differenti u jipprovdi 
informazzjoni dettaljata dwar ir-raġunijiet 
għad-diverġenza.
Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-
awtorizzazzjoni ta' l-Istat Membru 
kkonċernat. Fejn jidhrilha li ma hemm l-
ebda raġuni għad-diverġenza għandha 
titlob lill-Istat Membru kkonċernat sabiex 
jawtorizza l-prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
skond l-istess kundizzjonijiet ta' l-Istat 
Membru referenzjali.

Ġustifikazzjoni

Kundizzjonijiet agrikoli u klimatiċi kif ukoll il-pressjoni ta' organiżmi li jagħmlu l-ħsara 
jvarjaw bejn il-pajjiżi. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom jitħallew jikkunsidraw il-
kundizzjonijiet lokali meta jkunu qed japprovaw prodotti fit-territorju tagħhom stess.
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Għandu jkun hemm protezzjoni kontra l-użu ħażin tar-rikonoxximent reċiproku mill-Istati 
Membri.

Emenda 29
Artikolu 42, paragrafu 3, punti (a) u (b)

(a) kwalunkwe informazzjoni ġdida 
meħtieġa bħala riżultat ta’ l-emendi fir-
rekwiżiti jew fil-kriterji tad-data;

(a) kwalunkwe informazzjoni ġdida 
msemmija fir-Regolament ta' tiġdid, kif 
imsemmi fl-Artikolu 20, jew meħtieġa bħala 
riżultat ta’ l-emendi fir-rekwiżiti jew fil-
kriterji tad-dejta;

(b) ġustifikazzjoni li d-data l-ġdida mressqa 
hija r-riżultat ta’ rekwiżiti jew ta’ kriterji 
tad-data li ma kinux fis-seħħ meta ngħatat l-
awtorizzazzjoni tal-prodott għall-ħarsien tal-
pjanti;

(b) ġustifikazzjoni li d-dejta l-ġdida mressqa 
hija r-riżultat ta’ rekwiżiti jew ta’ kriterji 
tad-dejta li ma kinux fis-seħħ jew neċessarji 
sabiex jiġu emendati l-kundizzjonijiet ta' l-
approvazzjoni meta ngħatat l-
awtorizzazzjoni tal-prodott għall-ħarsien tal-
pjanti jew neċessarja biex temenda l-
kundizzjonijiet ta' l-approvazzjoni;

Ġustifikazzjoni

Kjarifika dwar id-dejta li għandha tkun protetta wara t-tiġdid ta' l-awtorizzazzjoni tas-
sustanzi attivi.

Emenda 30
Artikolu 43

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. L-Istat Membru għandu jirtira jew 
jemenda l-awtorizzazzjoni, kif huwa xieraq, 
fejn:

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

(a) ir-rekwiżiti li jissemmew fl-Artikolu 29 
mhumiex jew m’għadhomx jiġu sodisfatti;

(b) tkun ġiet provduta informazzjoni falza 
jew li tiżgwida dwar il-fatti li fuq il-bażi 
tagħhom tkun ingħatat l-awtorizzazzjoni;
(c) kundizzjoni inkluża fl-awtorizzazzjoni 
ma tkunx ġiet milħuqa mill-pussessur ta’ l-
awtorizzazzjoni.

3. L-Istat Membru għandu jirtira jew 
jemenda l-awtorizzazzjoni, kif huwa xieraq, 
fejn:

3. Fejn Stat Membru huwa intenzjonat li
jirtira jew jemenda awtorizzazzjoni, huwa 
għandu jinforma lill-pussessur ta’ l-
awtorizzazzjoni u jgħaddilu l-possibbilità li 



PE 382.584v03-00 22/40 AD\662526MT.doc

MT

jressaq kummenti.
(a) ir-rekwiżiti li jissemmew fl-Artikolu 29 
mhumiex jew m’għadhomx jiġu sodisfatti;

L-Istat Membru jista’ jitlob lill-pussessur 
ta’ l-awtorizzazzjoni sabiex iressaq iktar 
informazzjoni.  

(b) tkun ingħatat informazzjoni falza jew 
qarrieqa dwar il-fatti li fuq il-bażi
tagħhom ingħatat l-awtorizzazzjoni;
(c) kondizzjoni inkluża fl-awtorizzazzjoni 
ma ġietx sodisfatta.
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 għadu intenzjonat, 
wara l-applikazzjoni tal-paragrafu 3, li
jirtira jew jemenda awtorizzazzjoni skond il-
paragrafu 2, għandu jinforma 
immedjatament lid-detentur ta’ l-
awtorizzazzjoni, lill-Istati Membri l-oħra, 
lill-Awtorità u lill-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Użu individwali ħażin għandu jkun suġġett għal miżuri korrettivi iżda m’għandux iwassal 
b’mod sistematiku għar-revoka ta’ l-awtorizzazzjoni kif implikat fil-paragrafu 2(c).

Ir-raġunijiet li jwasslu għall-irtirar ta’ l-awtorizzazzjoni minn Stat Membru mhux bilfors 
japplikaw għall-Istati Membri l-oħra kollha fiz-zona. Għalhekk, l-Istati Membri l-oħra 
għandhom jitħallew iżommu l-awtorizzazzjoni sakemm ir-rekwiżiti ta’ l-Artikolu 4 jkunu 
ssodisfati.

Emenda 31
Artikolu 48, paragrafu 1

1. L-Istati Membri m’għandhomx 
jawtorizzaw prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
li jkun fih kandidat għas-sostituzzjoni fejn 
valutazzjoni komparattiva li tiżen ir-riskji u 
l-benefiċċji, kif stabbilit fl-Anness IV, turi li:

1. L-Istati Membri m’għandhomx 
jawtorizzaw prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
li jkun fih kandidat għas-sostituzzjoni fejn 
valutazzjoni komparattiva li tiżen ir-riskji u 
l-benefiċċji, kif stabbilit fl-Anness IV, turi li:

(a) għall-użi li ġew speċifikati fl-
applikazzjoni diġà jeżisti prodott għall-
ħarsien tal-pjanti awtorizzat,
jew metodu ta’ kontroll jew ta’ prevenzjoni 
mhux kimiku awtorizzat, li huwa ferm inqas 

(a) għall-użi li ġew speċifikati fl-
applikazzjoni diġà jeżisti prodott għall-
ħarsien tal-pjanti awtorizzat li huwa effettiv 
b'mod ugwali, jew metodu ta’ kontroll jew 
ta’ prevenzjoni mhux kimiku, li jkollu 
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perikoluż għas-saħħa tal-bniedem jew ta’ l-
annimali jew għall-ambjent;

effikaċja ekwivalenti li huwa diġà 
awtorizzat u huwa ferm inqas perikoluż 
għas-saħħa tal-bniedem jew ta’ l-annimali 
jew għall-ambjent;

(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) is-sostituzzjoni skond il-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti jew il-metodi ta’ kontroll 
jew ta’ prevenzjoni mhux kimiċi li 
jissemmew fil-punt (a) ma tippreżentax 
żvantaġġi ekonomiċi jew prattiċi sinifikanti;

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

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

Ġustifikazzjoni

Waqt il-proċess ta’ evalwazzjoni komparattiva jrid ikun żgurat li alternattiva possibbli turi 
effikaċja ekwivalenti fit-trattament tal-problema tal-ħlejjaq li jagħmlu l-ħsara. Inkella l-
bdiewa jitħallew mingħajr mezz adegwat sabiex jipproteġu l-ħsad tagħhom.
Emenda li m'għandhiex bżonn spjegazzjoni.

Emenda 32
Artikolu 49, paragrafu 4, subparagrafu 1 a (ġdid)

Estensjonijiet fuq il-bażi ta' dan l-Artikolu 
għandhom jiġu identifikati b'mod separat u 
għandha ssir referenza separata għal 
restrizzjonijiet fir-responsabilità.

Ġustifikazzjoni

Indipendentement minn kif tingħata estensjoni ta' l-awtorizzazzjoni għall-użi minuri fi Stat 
Membru, għandu jiġi ċċarat li din hija estensjoni skond l-Artikolu 49 sabiex id-differenza fl-
istatus legali meta mqabbla ma' l-awtorizzazzjoni skond l-Artikolu 4 tkun viżibbli.

Emenda 33
Artikolu 49, paragrafu 5, subparagrafi 2 a u 2 b (ġodda)

Din l-informazjoni trid tiddikjara b'mod 
speċifiku li l-verifika ta' l-effikaċja tas-
sustanza fil-qasam ta' applikazzjoni li 
seħħet applikazzjoni għalih u l-ħsara 
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possibbli għall-uċuħ, bħala prinċipju, 
mhumiex is-suġġett tal-proċedura ta' 
awtorizzazzjoni.
Barra minn hekk, din l-informazzjoni trid 
teżenta wkoll b'mod speċifiku lill-pussessur 
ta' l-awtorizzazzjoni minn kull 
responsabilità għal ħsara possibbli 
minħabba nuqqas ta' effikaċja jew ħsarat 
fl-uċuħ.

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni tar-responsabilità hija ta' importanza ewlenija sabiex il-proċedura ta' 
indikazzjoni ta' defiċjenza tiffunzjona. Il-produtturi għandhom jiġu eżentati mir-responsabilità 
b'mod esklussiv għal dawk l-oqsma li jiġu eżaminati skond din il-proċedura b'anqas reqqa 
milli taħt il-proċedura ta' awtorizzazzjoni normali (ara l-Artikolu 4, paragrafu 3a u 3c, li 
m'għandhomx jiġu meqjusa fil-każ ta' estensjoni skond l-Artikolu 49).

Emenda 34
Artikolu 49, paragrafu 6

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

6. L-Istati Membri għandhom iżommu lista 
aġġornata ta' awtorizzazzjonijiet għal użi minuri 
u għandhom jagħmluha disponibbli għall-
pubbliku f'forma elettronika.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jevitaw id-duplikazzjoni u sabiex iħaffu l-awtorizzazzjoni ta' użi minuri, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu lista aġġornata ta' l-użi minuri awtorizzati f'pajjiżhom. Jekk 
din il-lista tkun disponibbli għall-pubbliku f'forma elettronika, il-partijiet interessati jistgħu 
jiksbu informazzjoni malajr dwar l-użi minuri awtorizzati fl-Istati Membri diversi. Dan 
jagħmilha aktar faċli li jkunu konformi mal-ħtiġiet speċjali u jiġġustifika awtorizzazzjoni għal 
użu minuri.

Emenda 35
Artikolu 49 a (ġdid)

Artikolu 49a
Awtorizzazzjoni nazzjonali proviżorja

Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 
28, Stat Membru, li jipproċedi bl-iskop li 
jiffaċilita l-aċċess ta' l-utenti għal prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti, jista' jawtorizza l-
kummerċjalizzar ta' prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti għal perjodu ta' mhux aktar minn 
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tliet snin jekk, għal raġunijiet tekniċi, sa 
sentejn u nofs wara li tkun ġiet preżentata 
applikazzjoni skond l-Artikolu 7, paragrafu 
1, ma tkun għadha ttieħdet l-ebda deċiżjoni 
dwar is-sustanza attiva u ma jkunx hemm 
indikazzjoni li s-sustanza attiva jew il-
prodott tal-pjanta jista' jkun ta' ħsara.

Justification

Experience to date with Directive 91/414/EEC suggests that the Commission’s assumption 
that active substances can be included in the positive list of active substances within 25 
months is unrealistic. So far it has taken an average of 55 months for new active substances to 
be included in Annex I of Directive 91/414/EEC. The provisional national authorisations 
which are now possible have proved their value over the last few years and allow users to 
have early access to innovative and more environmentally friendly plant protection products. 
Provisional authorisation should therefore be granted at least after the expiry of the deadline 
proposed by the Commission.

Emenda 36
Artikolu 52, paragrafu 1 a (ġdid)

 L-użu xieraq għandu jinkludi, mill-inqas:
(i) konformità mar-rekwiżiti u mal-
kundizzjonijiet stabbiliti bi qbil ma' l-
Artikolu 30 u speċifikata fuq it-tikkettar, bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet ta' l-ittikkettar ta' 
l-Artikoli 61 u 63 u mad-Direttiva 
1999/45/KEE;
(ii) konformità mar-Regolament (KE) Nru 
396/2005;
(iii) konformità mar-rekwiżiti tad-Direttivi 
dwar il-ħarsien tal-ħaddiema.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' użu xieraq għandha tindika l-ħtiġijiet minimi. Għandha tinkludi wkoll il-
ħtieġa li tkun irrispettata l-leġiżlazzjoni komunitarja speċifika.

Emenda 37
Artikolu 56, paragrafu 1

1. Ir-rapporti tat-testijiet u ta’ l-istudji 
għandhom jibbenefikaw mill-ħarsien tad-
data fil-kondizzjonijiet li ġew stabbiliti f’dan 

1. Ir-rapporti tat-testijiet u ta’ l-istudji 
għandhom jibbenefikaw mill-ħarsien tad-
data fil-kondizzjonijiet li ġew stabbiliti f’dan 
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l-Artikolu. l-Artikolu.
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 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

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

meħtieġa għall-awtorizzazzjoni għall-
kundizzjonijiet partikulari jew għal emenda 
ta’ awtorizzazzjoni sabiex jiġi permess l-użu 
fuq wiċċ tar-raba’ ieħor.

(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).
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 ikun imħares, lanqas hu u 
lanqas sommarju tiegħu ma jistgħu 
jintużaw, mill-Istat Membru li rċevieh jew 
minn kwalunkwe Stat Membru ieħor, 
għall-benefiċċju ta’ applikanti oħrajn għall-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, ħlief kif 
stipulat fil-paragrafu 2, fl-Artikolu 59 jew fl-
Artikolu 77.

Il-perjodu tal-ħarsien tad-data huwa ta’ 
għaxar snin li jibda mid-data ta’ l-ewwel 
awtorizzazzjoni f’dak l-Istat Membru, ħlief 
kif provdut fil-paragrafu 2, fl-Artikolu 59 
jew fl-Artikolu 77. Dan il-perjodu jitwal 
għal 12-il sena għall-prodotti ta’ ħarsien 
għall-pjanti koperti mill-Artikolu 46.

Il-perjodu tal-ħarsien tad-data huwa ta’ 
għaxar snin li jibda mid-data ta’ l-ewwel 
awtorizzazzjoni f’dak l-Istat Membru, ħlief 
kif provdut fil-paragrafu 2, fl-Artikolu 59 
jew fl-Artikolu 77. Dan il-perjodu jitwal 
għal 12-il sena għall-prodotti ta’ ħarsien 
għall-pjanti koperti mill-Artikolu 46.

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

Studju għandu jkun imħares għal tul ta’ 
ħames snin wara l-perjodu msemmi fis-
subparagrafu 4 jekk kien meħtieġ biss għat-
tiġdid jew għar-reviżjoni ta’ 
awtorizzazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Għal kuntrarju ta' prodotti oħrajn, il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti għandhom ikunu 
analizzati mill-ġdid u awtorizzati mill-ġdid 10 snin wara l-ewwel awtorizzazzjoni tagħhom.
Studji ġodda huma meħtieġa għall-awtorizzazzjoni mill-ġdid. Dejjem jekk din id-dejta 
tirrapreżenta investiment maġġuri għall-pussessuri ta' l-approvazzjoni. Jekk din id-dejta 
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ġdida ma tkunx protetta ħafna prodotti ma jkunux appoġġjati u l-awtorizzazzjoni tiskadi.
Kumpaniji ġeneriċi wkoll li ma jifilħux in-nefqa ta' dan l-investiment ma jkunux jistgħu 
jibqgħu fis-suq mingħajr awtorizzazzjoni. Perjodu moderat ta' protezzjoni tad-dejta għall-
istudji l-ġodda huwa essenzjali biex  l-awtorizzazzjoni mill-ġdid tkun rikumpensata.

Emenda 38
Artikolu 56, paragrafu 3

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-data meta ressaq id-
dossier jew aktar informazzjoni u pprovda 
lill-Istat Membru kkonċernat għal kull 
rapport ta’ test jew ta’ studju l-
informazzjoni li ġejja:

(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 tiġdid jew reviżjoni ta' l-
awtorizzazzjoni, jew għall-emenda ta’ l-
awtorizzazzjoni ta’ prodott għall-ħarsien tal-
pjanti;

(b) konferma li kwalunkwe perjodu ta’ 
ħarsien tad-data li ngħata għar-rapport tat-
test jew ta’ l-istudju ma skadiex.

(b) konferma li kwalunkwe perjodu ta’ 
ħarsien tad-data li ngħata għar-rapport tat-
test jew ta’ l-istudju ma skadiex.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konsegwenza ta' l-emenza għall-Artikolu 56, paragrafu 1: Perjodu moderat 
ta' protezzjoni tad-dejta għal ħames snin għal studji li huma neċessarji biex awtorizzazzjoni 
tiġi mġedda wara għaxar snin.

Emenda 39
Artikolu 56, paragrafu 3 a (ġdid)

 3a. Fi ħdan kull zona stipulata fl-Anness I, 
Stati Membri li jawtorizzaw prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti skond il-paragrafu 2 ta' l-
Artikolu 35 jew b'rikonoxximent reċiproku 
skond l-Artikolu 40 għandhom jipproteġu 
dejta meħtieġa għall-awtorizzazzjoni fl-Istat 
Membru li janalizza, bi qbil mal-paragrafi 
1, 2 u 3.  Il-protezzjoni għandha tibda mid-
data ta' l-awtorizzazzjoni f'kull Stat 
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Membru.

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni skond iz-zoni għandha tipprovdi għall-protezzjoni tad-dejta fl-
Istati Membri kollha.

Emenda 40
Artikolu 56, paragrafu 3 b (ġdid)

 3b. Il-perjodu ta’ protezzjoni msemmi fil-
Paragrafu 1 għandu jiġi estiż f’każijiet ta’ 
awtorizzazzjonijiet għal użi sekondarji:
(a) (a) għal sena jekk l-ewwel applikant 
jirreġistra tliet użi sekondarji fi żmien seba’ 
snin wara l-ewwel awtorizzazzjoni, jew

(b) (b) għal tliet snin jekk l-ewwel 
applikant jirreġistra sitt użi sekondarji fi 
żmien seba’ snin wara l-ewwel 
awtorizzazzjoni, jew
(c) (c) għal ħames snin jekk l-ewwel 
applikant jirreġistra disa’ użi sekondarji 
jew iktar fi żmien seba’ snin wara l-ewwel 
awtorizzazzjoni.
Il-protezzjoni tad-dejta fil-paragrafu 1 
għandha tapplika wkoll għal partijiet terzi 
li jippreżentaw rapporti ta’ testijiet u ta’ 
studji għall-iskop ta’ awtorizzazzjonijiet 
għal użi sekondarji.

Ġustifikazzjoni

Inċentivi finanzjarji għandhom jinħolqu għall-applikanti fir-rigward ta' prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti li huma limitati fl-ambitu tagħhom jew li huma ta' valur finanzjarju ġenerali limitat 
u li għalihom ma jeżistux proċeduri ta' kontroll adegwati jew li għalihom il-prodotti 
awtorizzati għall-ħarsien tal-pjanti ma jipprovdux soluzzjonijiet adegwati (indikazzjoni ta' 
defiċjenza), sabiex l-applikanti jkunu involuti fl-indikazzjoni ta' defiċjenzi. Partikolarment fil-
biedja ekoloġika u fil-koltivazzjoni tal-frott jeżistu indikazzjonijiet ta' defiċjenza li għandhom 
jiġu indirizzati sabiex l-eżistenza ta' l-utenti tagħhom tiġi ggarantita.

Emenda 41
Artikolu 57, paragrafu 3
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3. Il-listi provduti fil-paragrafi 1 u 2 
għandhom jinkludu informazzjoni 
dwar jekk dawk ir-rapporti tat-testijiet 
u ta’ l-istudji kinux iċċertifikati bħala 
konformi mal-prinċipji ta’ Prattika 
Tajba tal-Laboratorju jew mal-
prinċipji ta’ Prattika 
SperimentaliTajba .

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ma hemm l-ebda raġuni valida biex il-protezzjoni tad-dejta tkun ristretta biss għad-dejta 
konformi mal-Prattika Tajba tal-Laboratorju (GLP) jew mal-prinċipji ta’ Prattika 
Sperimentali Tajba (GEP)
Per eżempju, evalwazzjonijiet tar-riskju m'humiex informazzjoni GLP jew GEP iżda 
jiddependu ħafna fuq għarfien ta' kwalifiki għolja u għandhom ikunu protetti.

Emenda 42
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 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’ testijiet u studji mħares skond l-Artikolu 
56 li huwa meħtieġ mill-applikant li jkun 
qed ifittex, iġedded jew jirrevedi
awtorizzazzjoni ta’ prodott għall-ħarsien tal-
pjanti.

Fejn l-applikant prospettiv u l-pussessur 
jew il-pussessuri ta’ l-awtorizzazzjonijiet 
relevanti ta’ prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti li jkollhom l-istess sustanza attiva, 
‘safener’ jew ‘synergist’ ma jkunux jistgħu 
jilħqu ftehima dwar il-qsim tar-rapporti tat-
testijiet u ta’ l-istudji, l-applikant prospettiv 
għandu jinforma lill-awtorità kompetenti 
ta’ l-Istat Membru.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konsegwenza ta' l-emenza għall-Artikolu 56, paragrafu 1: Perjodu moderat 
ta' protezzjoni tad-dejta għal ħames snin għal studji li huma neċessarji biex awtorizzazzjoni 
tiġi mġedda wara għaxar snin.
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Emenda 43
Artikolu 60, paragrafu 1 a (ġdid)

 1a. Wara li tagħti ċans lill-applikant biex 
jippreżenta fehemtu, l-awtorità kompetenti 
għandha tadotta u tgħarraf lill-applikant 
ikkonċernat deċiżjoni dwar il-
kunfidenzjalità tad-dejta li torbot lill-Istati 
Membri kollha, lill-Awtorità u lill-
Kummissjoni u għandha tikkonsisti 
dikjarazzjoni xierqa tar-raġunijiet li 
fuqhom tkun ibbażata. Qabel ma tkun 
implimentata deċiżjoni bħal din, l-applikant 
għandu jkollu l-opportunità li jressaq 
azzjoni għand il-qorti kompetenti bil-ħsieb 
biex l-analiżi u d-deċiżjonijiet imwettqa 
mill-awtorità kompetenti jkunu riveduti u 
biex jevita l-kxif tad-dejta kkonċernata.

Ġustifikazzjoni

L-iżvelar ta' l-informazzjoni jista' jkollu impatt sinifikanti fuq l-interessi kummerċjali.
Għalhekk, is-sidien ta' l-informazzjoni għandhom jingħataw l-opportunità sabiex jesprimu l-
ħsibijiet tagħhom dwar l-iżvelar u d-dritt li jiddefenduhom legalment.

Emenda 44
Artikolu 60, paragrafu 2 a (ġdid)

 2a. Għad-dejta ta’ testijiet, inklużi rapporti 
ta’ studji, li jkunu ġew provduti minn 
applikant sabiex jappoġġja deċiżjoni biex 
tawtorizza jew temenda prodott għall-
ħarsien tal-pjanti skond dan ir-
Regolament, dejta bħal din jistgħu jarawha 
partijiet interessati f’postijiet speċifiċi 
identifikati mill-Kummissjoni, mill-
Awtorità jew mill-Istati Membri. Dejta bħal 
din 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 
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aċċess għal informazzjoni kunfidenzjali iżda kompetituri potenzjali ma jkunux jistgħu jużaw 
ħażin is-sistema sabiex jiksbu dejta kummerċjali sensittiva.

Emenda 45
Artikolu 65, paragrafu 1

L-Istati Membri għandhom iwettqu 
kontrolli uffiċjali sabiex jinfurzaw il-
konformità ma’ dan ir-Regolament.
Għandhom jiffinalizzaw u jittrażmettu 
lill-Kummissjoni, rapport dwar l-
ambitu u r-riżultati ta’ dawn il-kontrolli 
fi żmien sitt xhur minn tmiem is-sena li 
għaliha jirreferu r-rapporti.

L-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli 
uffiċjali sabiex jinfurzaw il-konformità ma’ 
dan ir-Regolament. Dawn il-kontrolli 
għandhom jinkludu kontrolli mwettqa fil-
farm, biex jivverifikaw konformità ma' 
restrizzjonijiet ta' l-użu. L-Istati Membri
għandhom jiffinalizzaw u jittrażmettu lill-
Kummissjoni, rapport dwar l-ambitu u r-
riżultati ta’ dawn il-kontrolli fi żmien sitt 
xhur minn tmiem is-sena li għaliha jirreferu 
r-rapporti.

Emenda 46
Artikolu 79 a (ġdid)

Artikolu 79a
 Reviżjoni

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi, sa ...*, 
id-definizzjoni taz-zoni għall-
awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti, filwaqt li tqis l-aħħar għarfien 
xjentifiku. B'mod partikulari l-
Kummissjoni għandha teżamina jekk 
għandhomx jiġu emendati n-numru ta' 
zoni u l-Istati Membri li jappartjenu għaz-
zona.
* Ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni taz-zoni u tar-rikonoxximent reċiproku fiz-zoni hija ġdida fil-qasam ta' l-
awtorizzazzjoni ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u għandha tkun riveduta wara ħames snin 
bil-ħsieb li jew tiġi stabbilita awtorizzazzjoni waħdanija mifruxa ma' l-UE jew li jinbidlu n-
numru u d-definizzjoni taz-zoni differenti.

Emenda 47
Anness II, paragrafu 3.6.2

3.6.2. 3.6.2. Sustanza attiva għandha tiġi 3.6.2. Sustanza attiva għandha tiġi approvata 
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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.

biss, jekk evalwazzjoni skond il-Prinċipji 
Uniformi turi, fil-kundizzjonijiet ta’ użu 
rakkomandati, livell ta' 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-ħarsien tal-
pjanti.

Emenda 48
Anness II, paragrafu 3.6.3

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-
espożizzjoni tal-bnedmin għal dik is-
sustanza attiva fi prodott għall-ħarsien tal-
pjanti, f’kondizzjonijiet proposti realistiċi 
ta’ użu ma tkunx negliġibbli.

imħassar

Emenda 49
Anness II, paragrafu 3.6.4

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-

imħassar
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sustanza attiva fi prodott għall-ħarsien tal-
pjanti, f’kondizzjonijiet proposti realistiċi 
ta’ użu ma tkunx negliġibbli.

Emenda 50
Anness II, paragrafu 3.6.5

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.

imħassar

Justification (Amendments 29-32)

According to Article 4, active substances can only be approved if safe uses have been 
identified through risk assessments. The proposed new paragraph reflects this reality.
Equivalent to Annex II Point 3.8.1.

Regulating plant protection products on the basis of the properties of their active substances 
without taking into account their actual uses and exposure undermines the principle of 
decisions based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses. 
These criteria should be used to identify substances as candidates for substitution not to reject 
substances without proper evaluation.

Emenda 51
Anness II, paragrafu 3.7.2

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

imħassar

Sustanza li tissodisfa t-tliet kriterji kollha 
tat-taqsimiet hawn taħt hija sustanza PBT.
3.7.2.1. Il-persistenza
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju tal-
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persistenza fejn:
– il-‘half-life’ fl-ilma baħar tkun iktar 
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 tkun 
iktar 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.
L-evalwazzjoni tal-persistenza fl-ambjent 
għandha tkun ibbażata fuq id-dejta 
disponibbli dwar il-‘half-life’ miġbura fil-
kondizzjonijiet adattati, li għandhom ikunu 
deskritti mill-applikant.
3.7.2.2. Il-bijoakkumulazzjoni
An active substance fulfils the 
bioaccumulation criterion where the 
bioconcentration factor (BCF) is higher 
than 2000. Assessment of bioaccumulation 
shall be based on measured data on 
bioconcentration in aquatic species. Tista’ 
tintuża dejta kemm minn speċijiet ta’ l-ilma 
ħelu u kemm minn speċijiet ta’ l-ilma 
baħar.
3.7.2.3. It-tossiċità
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju tat-
tossiċità fejn:
– il-konċentrazzjoni bla effett osservat fit-
tul (NOEC) ta’ l-organiżmi ta’ l-ilma baħar 
jew ta’ l-ilma ħelu tkun inqas minn 0.01 
mg/l, jew
– is-sustanza tkun ikklassifikata bħala 
karċinoġena (kategorija 1 jew 2), mutaġena 
(kategorija 1 jew 2), jew tossika għar-
riproduzzjoni (kategorija 1, 2 jew 3), jew
– ikun hemm evidenza oħra ta’ tossiċità 
kronika, kif identifikata mill-
klassifikazzjonijiet: T, R48, jew Xn, R48 
skond id-Direttiva 67/548/KEE.
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Emenda 52
Anness II, paragrafu 3.7.3

3.7.3. Sustanza attiva m’għandhiex titqies 
bħala konformi ma’ l-Artikolu 4 fejn tkun 
persistenti ħafna, bioakkumulanti ħafna 
(vPvB).

imħassar

Sustanza li tissodisfa ż-żewġ kriterji tat-
taqsimiet hawn taħt hija sustanza vPvB.
3.7.3.1. Il-persistenza
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju bħala 
persistenti ħafna fejn:
– il-‘half-life’ fl-ilma baħar, fl-ilma ħelu 
jew fl-ilma ta’ l-estwarju tkun iktar minn 
60 ġurnata, jew
– il-‘half-life’ fl-ilma baħar, fl-ilma ħelu 
jew fis-sediment ta’ l-ilma ta’ l-estwarju 
tkun iktar minn 180 ġurnata, jew
– il-half-life fil-ħamrija hija akbar minn 
180.
3.7.3.2. Il-bijoakkumulazzjoni
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju bħala 
bijoakkumulanti ħafna fejn il-fattur tal-
bijokonċentrazzjoni jkun ogħla minn 5000.

Ġustifikazzjoni (emenda 33-34)

Ir-regolazzjoni ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fuq il-bażi tal-proprjetajiet tas-
sustanzi attivi tagħhom mingħajr ma jitqiesu l-użi u l-espożizzjonijiet attwali tagħhom 
idgħajjef il-prinċipju ta’ deċiżjonijiet ibbażati fuq evalwazzjonijiet tar-riskju. Hija se tirriżulta 
fit-tneħħija gradwali ta’ ħafna prodotti/użi sikuri. Dawn il-kriterji għandhom jintużaw biex 
ikunu identifikati sustanzi bħala kandidati għas-sostituzzjoni mhux biex jitwarrbu sustanzi 
mingħajr evalwazzjoni xierqa.

Emenda 53
Anness II, paragrafu 3.8.2

3.8.2. Sustanza attiva għandha titqies bħala 
li tikkonforma ma’ l-Artikolu 4 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 

imħassar
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endokrinali li jistgħu jkunu ta’ sinifikat 
tossikoloġiku fuq organiżmi mhux immirati 
ħlief jekk l-espożizzjoni ta’ l-organiżmi 
mhux immirati għal dik is-sustanza attiva fi 
prodott għall-ħarsien tal-pjanti, 
f’kondizzjonijiet proposti realistiċi ta’ użu 
tkun negliġibbli.

Ġustifikazzjoni

ĠustifikazzjoniM’hemm l-ebda bażi xjentifika sabiex l-effetti li joħolqu diżordni endokrinali 
jkunu ttrattati b’xi mod differenti minn effetti tossikoloġiċi oħra. Effetti tossikoloġiċi li 
jirriżultaw minn diżordni endokrinali diġà huma koperti minn livelli ta’ espożizzjoni massima 
stabbiliti bħala sikuri għal bnedmin u għall-ambjent. Id-diżordni endokrinali ma jridx ikun 
kriterju li ma jagħmilx distinzjoni sabiex jitwarrbu sustanzi attivi.

Emenda 54
Anness II, paragrafu 4

4. Il-kriterji għall-approvazzjoni bħala 
kandidat għas-sostituzzjoni.

4. Il-kriterji għall-approvazzjoni bħala 
kandidat għas-sostituzzjoni.

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

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;

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

– tissodisfa tnejn mill-kriterji biex titqies 
bħala sustanza PBT;

- fuq il-bażi ta’ evalwazzjoni ta’ testijiet ta’ 
karċinoġeniċità mwettqa skond ir-rekwiżiti 
ta’ dejta għas-sustanzi attivi u għall-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u dejta 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 għall-
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bniedem għal dik is-sustanza attiva fi 
prodott għall-ħarsien tal-pjanti, 
f’kundizzjonijiet proposti realistiċi ta’ użu 
ma tkunx negliġibbli, jew

– hemm raġunijiet għal tħassib marbutin 
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);

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

– fiha proporzjon sinifikanti ta’ isomeri 
mhux attivi.

- hija kkunsidrata bħala sustanza 
persistenti, bijoakkumulanti u tossika 
(PBT).
Sustanza li tissodisfa t-tliet kriterji kollha 
tat-taqsimiet hawn taħt hija sustanza PBT.
(a) Persistenza
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju tal-
persistenza fejn:
– il-‘half-life’ fl-ilma baħar tkun iktar 
minn 60 ġurnata, jew
– il-'half-life' fl-ilma ħelu jew ta’ l-estwarji 
hija aktar minn 40 ġurnata, jew
– il-‘half-life’ fis-sediment tal-baħar tkun 
iktar 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 aktar minn 
120 ġurnata.
L-analiżi tal-persistenza fl-ambjent 
għandha tkun ibbażata fuq id-dejta 
disponibbli dwar il-'half-life' li nġabret 
f’kundizzjonijiet xierqa, li għandha tkun 
deskritta mill-applikant.
(b) Bijoakkumulazzjoni
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Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju tal-
bijoakkumulazzjoni fejn il-fattur tal-
bijokonċentrazzjoni (BCF) ikun ogħla 
minn 2000.
L-evalwazzjoni tal-bijoakkumulazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq dejta mkejla tal-
bijokonċentrazzjoni fi speċi akwatiċi. Tista’ 
tintuża dejta kemm minn speċi ta’ l-ilma 
ħelu u kemm minn speċi ta’ l-ilma baħar.
(c) Tossiċità
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju tat-
tossiċità fejn:
– il-konċentrazzjoni ta' effett bla 
osservazzjoni f'perjodu ta' żmien fit-tul 
(NOEC) ta’ l-organiżmi ta’ l-ilma baħar 
jew ta’ l-ilma ħelu hija ta' inqas minn 0.01 
mg/l, jew
– is-sustanza tkun ikklassifikata bħala 
karċinoġena (kategorija 1 jew 2), mutaġena 
(kategorija 1 jew 2), jew tossika għar-
riproduzzjoni (kategorija 1, 2 jew 3), jew
– ikun hemm evidenza oħra ta’ tossiċità 
kronika, kif identifikata mill-
klassifikazzjonijiet: T, R48 jew Xn, R48 
skond id-Direttiva 67/548/KEE, jew
- hija persistenti ħafna, u bijoakkumulanti 
ħafna (vPvB).
Sustanza li tissodisfa ż-żewġ kriterji tat-
taqsimiet hawn taħt hija sustanza vPvB.
(a) Persistenza
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju ta’ 
persistenti ħafna fejn:
– il-‘half-life’ fl-ilma baħar, fl-ilma ħelu 
jew fl-ilma ta’ l-estwarju tkun iktar minn 
60 ġurnata, jew
– il-‘half-life’ fl-ilma baħar, fl-ilma ħelu 
jew fis-sediment ta’ l-ilma ta’ l-estwarju 
tkun iktar minn 180 ġurnata, jew
– il-'half-life' fil-ħamrija hija aktar minn 
180 ġurnata.
(b) Bijoakkumulazzjoni
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Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju bħala 
bijoakkumulanti ħafna fejn il-fattur tal-
bijokonċentrazzjoni jkun ogħla minn 5000.

Justification

Regulating plant protection products on the basis of the properties of their active substances 
without taking into account their actual uses and exposure undermines the principle of 
decisions based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses.
These criteria should be used to identify substances as candidates for substitution not to reject 
substances without proper evaluation. Transferred from Annex II Points 3.6 and 3.7

The ‘candidate for substitution’ criteria currently used in the draft regulation have little or no 
correlation to real risks arising from the use of plant protection products.
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