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BRUSSELL
Suġġett: Opinjoni dwar il-bażi legali tal-Proposta għal Regolament tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti (COM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))1

Għażiż Chairperson,

Permezz ta' l-ittra tat-30 ta' April 2007 inti tlabt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, skond l-
Artikolu 35(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sabiex jikkunsidra jekk kinitx valida u korretta l-bażi 
legali tal-proposta tal-Kummissjoni hawn fuq imsemmija.

Il-kumitat ikkunsidra l-kwistjoni msemmija hawn fuq fil-laqgħa tiegħu tal-11 ta' Ġunju 2007.

Il-proposta għandha bażi legali dupliċi, l-Artikolu 37(2) u l-Artikolu 152(4)(b) tat-Trattat tal-
KE.
Ir-Rapporteur, is-sinjura Breyer, ressqet emendi għall-proposta sabiex jitħassar l-Artikolu 37 
bħala bażi legali, meta wieħed jikkunsidra li l-Artikolu 152(4)(b) u l-Artikolu 175(1) tat-
Trattat tal-KE jikkostitwixxu bażi legali korretta għall-proposta.

B'ittra oħra tad-9 ta' Mejju 2007, int infurmajt lill-Kumitat li l-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, li qiegħed jaħdem bil-proċedura ta' koperazzjoni iżjed mill-qrib mal-
Kumitat għall-Ambjent, adotta opinjoni li biha qiegħed iqis li l-bażi legali korretta m'hijiex 
biss l-Artikolu 37(2) u l-Artikolu 152(4)(b) imma wkoll l-Artikolu 95 tat-Trattat tal-KE.

Il-bażijiet legali li qegħdin jitqiesu:
Artikolu 37

1. Sabiex tiddetermina l-linji prinċipali ta’ politika agrikola komuni, il-Kummissjoni għandha 
tlaqqa’ konferenza ta' l-Istati Membri malli t-Trattat jidħol fis-seħħ, biex huma jkunu jistgħu 
jqabblu l-politika agrikola tagħhom u, partikolarment, biex jagħmlu prospett tar-riżorsi u 
bżonnijiet tagħhom.

  
1 Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
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2. Fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan it-Trattat, il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta 
mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u waqt li tikkonsidra x-xogħol tal-konferenza ipprovdut fil-
paragrafu 1, għandha tissottometti proposti biex telabora u timplimenta l-politika agrikola 
komuni, inkluża s-sostituzzjoni ta’ l-organizzazzjonijiet nazzjonali b’waħda mill-forom ta’ l-
organizzazzjoni komuni previsti fl-Artikolu 34, Paragrafu 1, u l-implimentazzjoni tal-miżuri 
speċifikati f'dan it-Titolu ta' dan it-Trattat. Dawn il-proposti għandhom jieħdu 
konsiderazzjoni xierqa ta' l-interdipendenza tal-kwistjonijiet agrikoli mqajma f'dan it-Titolu 
tat-Trattat.
Fuq il-proposta tal-Kummissjoni u wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew, il-Kunsill, 
jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata, għandu joħroġ regolamenti jew direttivi, jew jieħu 
deċiżjonijiet bla ħsara għal kull rakkomandazzjoni li huwa jista’ jagħmel.
3. Il-Kunsill, b’votazzjoni tal-maġġoranza kkwalifikata, jista’ bil-kondizzjonijiet previsti fil-
paragrafu ta' qabel, jissostitwixxi organizzazzjonijiet nazzjonali tas-suq bl-organizzazzjoni 
komuni prevista fl-Artikolu 34(1):
(a) jekk l-organizzazzjoni komuni toffri lill-Istati Membri li jopponu din il-miżura u li 
jippossjedu huma stess organizzazzjoni nazzjonali għall-prodotti in kwistjoni, garanziji 
ekwivalenti dwar l-impjieg u l-livell ta’ għajxien tal-produtturi interessati, waqt li jittieħed 
kont xieraq tar-ritmu ta' l-adattamenti li jkunu possibbli u ta’ gradi ta’ speċjalizzazzjoni 
meħtieġa;
(b) jekk dik l-organizzazzjoni tkun tista’ tassigura għall-kummerċ fi ħdan il-Komunità 
kondizzjonijiet simili għal dawk li jipprevalu fi swieq nazzjonali.
4. Jekk organizzazzjoni komuni tiġi stabbilita għal ċerta materja prima, waqt li tkun għadha 
ma teżistix għal prodotti korrispondenti proċessati, il-materja prima in kwistjoni użata għall-
prodotti proċessati intiżi għall-esportazzjoni f’pajjiżi mhux membri tista' tiġi importata minn 
barra l-Komunità.

Artikolu 95
1. B’deroga mill-Artikolu 94 u ħlief fejn provdut xort'oħra f’dan it-Trattat, id-dispożizzjonijiet 
li ġejjin għandhom japplikaw għall-kisba ta’ l-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 14. Il-Kunsill 
għandu, waqt li jaġixxi skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 u wara li jikkonsulta 
mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, jadotta l-miżuri għall-approssimazzjoni tad-
dispożizzjonijiet stipulati bil-liġi, b'regolamenti jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
li għandhom bħala l-għan tagħhom l-istabbiliment u l-operazzjoni tas-suq intern.
2. Il-Paragrafu 1 m’għandux japplika għal dispożizzjonijiet fiskali, għal dawk li għandhom 
x'jaqsmu mal-moviment liberu ta' persuni u lanqas għal dawk li għandhom x'jaqsmu mad-
drittijiet u l-interessi ta' l-impjegati.
3. Il-Kummissjoni, fil-proposti tagħha kif maħsuba fil-Paragrafu 1 li jikkonċerna s-saħħa, is-
sigurtà, il-ħarsien ta' l-ambjent u l-protezzjoni tal-konsumatur, għandha tieħu bħala bażi 
protezzjoni fl-ogħla livell, waqt li tieħu kont partikolarment ta’ kull żvilupp ġdid ibbażat fuq 
fatti xjentifiċi. Fil-limiti tal-poteri rispettivi tagħhom, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom ukoll ifittxu li jilħqu dan l-objettiv.
4. Jekk, wara l-adozzjoni mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni ta’ miżuri ta’ armonizzazzjoni, 
Stat Membru jħoss li jkun meħtieġ li jżomm id-dispożizzjonijiet nazzjonali fuq il-bażi ta’ 
neċessitajiet maġġuri msemmija fl-Artikolu 30, jew li għandhom x’jaqsmu mal-ħarsien ta' l-
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ambjent jew ta' l-ambjent tax-xogħol, dan għandu jgħarraf lill-Kummissjoni b’dawn id-
dispożizzjonijiet kif ukoll dwar ir-raġuni għaliex għandhom jinżammu.
5. Aktar minn hekk, bla ħsara għall-Paragrafu 4, jekk, wara l-adozzjoni mill-Kunsill jew mill-
Kummissjoni ta’ miżura ta’ armonizzazzjoni, Stat Membru jħoss li jkun meħtieġ li jintroduċi 
dispożizzjonijiet nazzjonali bbażati fuq prova xjentifika ġdida li għandha x’taqsam mal-
ħarsien ta' l-ambjent jew ta' l-ambjent tax-xogħol fuq il-bażi ta’ xi problema speċifika għal 
dak l-Istat Membru li toriġina mill-adozzjoni ta’ miżura ta’ armonizzazzjoni, dan għandu 
jinforma lill-Kummissjoni bid-dispożizzjonijiet li jkollu l-ħsieb jintroduċi kif ukoll bil-bażi 
għall-introduzzjoni tagħhom.
6. Il-Kummissjoni għandha, fi żmien sitt xhur min-notifika msemmija fil-Paragrafi 4 u 5, 
tapprova jew tiċħad id-dispożizzjonijiet nazzjonali invlouti, wara li tkun ivverifikat jekk 
humiex, jew le mezz ta’ diskriminazzjoni arbitrarja jew ta’ restrizzjoni moħbija fuq il-
kummerċ bejn Stati Membri u jekk joħolqux, jew le ostaklu għall-funzjonament tas-suq intern.
Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni mill-Kummissjoni matul dan il-perjodu, id-dispożizzjonijiet 
nazzjonali msemmija fil-Paragrafi 4 u 5 għandhom ikunu meqjusa bħala li kienu approvati.
Meta tkun iġġustifikata mill-komplessità tal-materja u meta m'hemmx periklu għas-saħħa 
umana, il-Kummissjoni tista' tgħarraf lill-Istat Membru kkonċernat li l-perijodu msemmi 
f’dan il-paragrafu jista' jittawwal b’perijodu ieħor sa sitt xhur.
7. Meta, bis-saħħa tal-Paragrafu 6, xi Stat Membru jkun awtorizzat li jżomm jew jintroduċi 
dispożizzjonijiet nazzjonali li jidderogaw minn miżura ta’ armonizzazzjoni, il-Kummissjoni 
għandha immedjatament teżamina jekk tipproponix adattament għal dik il-miżura.
8. Meta Stat Membru jqajjem problema speċifika dwar is-saħħa pubblika f’qasam li kien 
suġġett minn qabel għal miżuri ta’ armonizzazzjoni, dan għandu jiġbed l-attenzjoni tal-
Kummissjoni li għandha immedjatament teżamina jekk tipproponix miżuri xierqa lill-Kunsill.
9. B'deroga mill-proċeduri stabbiliti fl-Artikoli 226 u 227, il-Kummissjoni u kwalunkwe Stat 
Membru jistgħu jressqu l-materja direttament quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja jekk 
jikkunsidraw li xi Stat Membru ieħor ikun qiegħed jagħmel użu mhux xieraq tal-poteri 
previsti f’dan l-Artikolu.
10. Il-miżuri ta’ armonizzazzjoni msemmija hawn fuq għandhom, fil-każi xierqa, jinkludu 
klawsola ta’ salvagwardja li tawtorizza lill-Istati Membri li jieħdu għal raġuni waħda jew 
aktar li m'hijiex ta' natura ekonomika msemmija fl-Artikolu 30, miżuri proviżorji soġġetti 
għall-proċedura tal-kontroll mill-Komunità.

Artikolu 152
1. Il-livell għoli ta’ ħarsien tas-saħħa umana għandu jkun assigurat fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni ta' l-istrateġiji u l-attivitajiet kollha Komunitarji.
L-azzjoni tal-Komunità, li għandha tikkomplementa l-politika nazzjonali, għandha tkun 
diretta lejn it-titjib tas-saħħa pubblika, lejn il-prevenzjoni tal-mard u l-infermità tal-bniedem, 
u li jevitaw il-fonti ta' periklu għas-saħħa umana. Din l-azzjoni għandha tkopri l-ġlieda 
kontra l-flaġelli kbar tas-saħħa, billi tinkoraġġixxi riċerka fuq il-kawża tagħhom, it-tixrid 
tagħhom u l-prevenzjoni tagħhom, kif ukoll informazzjoni u edukazzjoni dwar is-saħħa.
Il-Komunità għandha tikkomplementa l-azzjonijiet ta' l-Istati Membri fit-tnaqqis ta’ ħsara 
għas-saħħa li tkun marbuta mad-drogi, inkluża l-informazzjoni u l-prevenzjoni.
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2. Il-Komunità għandha tinkoraġġixxi l-koperazzjoni bejn l-Istati Membri fl-oqsma kollha 
msemmija f’dan l-Artikolu u, jekk meħtieġ, tagħti sostenn lill-azzjoni tagħhom. L-Istati 
Membri għandhom, b’kuntatt mal-Kummissjoni, jikkoordinaw bejniethom il-politiċi  u l-
programmi tagħhom fl-oqsma msemmija fil-Paragrafu 1. Il-Kummissjoni tista', b’kuntatt 
mill-qrib ma' l-Istati Membri, tieħu kull inizjattiva siewja biex tinkoraġġixxi dan il-
koordinament.
3. Il-Komunità u l-Istati Membri għandhom jikkultivaw koperazzjoni ma' pajjiżi terzi u ma' l-
organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti fl-isfera tas-saħħa pubblika.
4. Il-Kunsill, li jaġixxi skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 wara li jikkonsulta lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni, għandu jikkontribwixxi għar-
realizzazzjoni ta’ l-objettivi msemmija f’dan l-Artikolu, billi jadotta:
(a) miżuri li joħolqu parametri għolja ta’ kwalità u sigurtà għar-rigward ta’ organi u 
sustanzi ta’ oriġini umana, demm u derivati tad-demm; dawn il-miżuri m’għandhom ifixklu lil 
ebda Stat Membru milli jżomm jew jintroduċi miżuri protettivi aktar stretti.
(b) b'deroga mill-Artikolu 37, miżuri fl-oqsma veterinarji u fitosanitarji, li jkollhom bħala l-
objettiv dirett tagħhom il-ħarsien tas-saħħa pubblika;
(ċ) miżuri ta’ inċentivi mmirati biex iħarsu u jtejbu s-saħħa umana, eskluża l-armonizzazzjoni 
tal-liġijiet u r-regolamenti ta' l-Istati Membri.
Il-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza kkwalifikata fuq proposta mill-Kummissjoni, jista' wkoll 
jadotta rakkomandazzjonijiet għall-iskopijiet kif stabbiliti f’dan l-Artikolu.
5. L-azzjoni Komunitarja fl-oqsma tas-saħħa pubblika għandha tirrispetta bis-sħiħ ir-
responsabilitajiet ta' l-Istati Membri għall-organizzazzjoni u l-għoti ta’ servizzi tas-saħħa u l-
kura medika. Partikolarment, il-miżuri msemmija fil-Paragrafu 4(a) m’għandhomx 
jaffettwaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar id-donazzjoni jew l-użu mediku ta' organi u 
demm.

Artikolu 175
1. Il-Kunsill, li jaġixxi skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 wara li jikkonsulta lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni, għandu jiddeċiedi liema azzjoni 
għandha tittieħed mill-Komunità sabiex tilħaq l-objettivi msemmija fl-Artikolu 1741.

2. B’deroga għall-proċedura ta’ deċizjoni prevista fil-Paragrafu 1 u bla ħsara għall-Artikolu 
95, il-Kunsill, waqt li jaġixxi b’mod unanimu fuq proposta tal-Kummissjoni u wara li 
jikkonsulta l-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u l-Kumitat tar-Reġjuni 
għandu jadotta:
(a) dispożizzjonijiet essenzjalment ta’ natura fiskali;
(b) miżuri li jaffettwaw:
— l-ippjanar ta' l-art,
— l-immaniġġjar kwantitattiv tar-riżorsi ta’ l-ilma, jew dak kollu li jaffettwa, direttament jew 
indirettament, id-disponibilità ta’ dawn ir-riżorsi,
— l-użu ta' l-art, bl-eċċezzjoni ta' l-immaniġġjar ta' l-iskart; 
(ċ) miżuri li jaffettwaw b’mod sinifikanti l-għażla ta’ Stat Membru bejn fonti differenti ta’ 
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enerġija u l-istruttura ġenerali tal-provvista ta’ l-enerġija.
Il-Kunsill jista’, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-ewwel subparagrafu, jistabbilixxi dawk il-
materji msemmija f’dan il-paragrafu li għalihom id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu bil-
maġġoranza kwalifikata.
3. F'oqsma oħra, il-Kunsill, li jaġixxi skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 wara li 
jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni għandu jadotta 
programmi ta' azzjoni ġenerali li jistabbilixxu objettivi prijoritarji li għandhom jintlaħqu.
Il-Kunsill li jaġixxi skond il-Paragrafu 1 jew il-Paragrafu 2 skond il-każ, għandu jadotta l-
miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni ta’ dawn il-programmi.
4. Bla ħsara għal ċerti miżuri ta’ natura Komunitarja, l-Istati Membri għandhom jiffinanzjaw 
u jimplimentaw il-politika dwar l-ambjent.
5. Bla ħsara għall-prinċipju li min iniġġes iħallas, jekk miżura li tkun ibbażata fuq id-
dispożizzjonijiet tal-Paragrafu 1 tirrikjedi spejjeż li jitqiesu sproporzjonati għall-awtoritajiet 
pubbliċi ta' Stat Membru, il-Kunsill għandu fl-att li bih jadotta dik il-miżura, jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet approprijati fl-għamla ta’:
— derogi temporanji, u/jew
— appoġġ finanzjarju mill-Fond ta' Koeżjoni stabbilit skond l-Artikolu 161.

Il-kontenut tar-Regolament jista' jkun analizzat kif ġej:
Ir-Regolament huwa mfassal biex jieħu post id-Direttiva 91/414 wara li jiġu kkunsidrati ċerti 
kwistjonijiet imqajma mill-Parlament u mill-Kunsill bi tweġiba għal rapport dwar il-progress 
imressaq mill-Kummissjoni u għall-iżviluppi xjentifiċi u tekniċi reċenti. Sabiex l-affarijiet 
jiġu ssimplifikati, id-Direttiva 79/117 se tiġi revokata.
Skond il-premessi, dawn li ġejjin huma r-raġunijiet li wasslu biex issir il-proposta għal 
regolament:
(6) Il-produzzjoni tal-pjanti għandha sehem importanti ħafna fil-Komunità. Wieħed mill-
metodi importanti kif tħares il-pjanti u l-prodotti tal-pjanti mill-organiżmi li jagħmlu l-ħsara, 
fosthom mill-ħaxix ħażin, u biex titjieb il-produzzjoni agrikola, huwa l-użu tal-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti.
(7) Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jista' jkollhom ukoll effetti li ma jagħmlux ġid lill-
produzzjoni tal-pjanti. L-użu tagħhom jista' jġib miegħu riskji u perikli għall-bnedmin, għall-
annimali u għall-ambjent, l-aktar jekk jitqiegħdu fis-suq mingħajr ma jkunu ġew ittestjati u 
awtorizzati uffiċjalment u jekk jintużaw ħażin. Għalhekk, għandhom jiġu adottati regoli 
armonizzati għat-tqegħid fis-suq tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

(8) L-iskop ta' dan ir-Regolament hu li jiġi żgurat livell għoli ta' ħarsien kemm għas-
saħħa tal-bniedem u ta' l-annimali kif ukoll ta' l-ambjent. Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari għall-ħarsien ta' gruppi vulnerabbli tal-popolazzjoni, fosthom in-nisa tqal, it-trabi 
u t-tfal. Il-prinċipju prekawzjonarju għandu jiġi applikat1 u għandu jiġi żgurat li l-industrija 
turi bil-provi li s-sustanzi jew il-prodotti li jinħolqu jew jitqiegħdu fis-suq ma jaffettwawx 
ħażin lis-saħħa tal-bniedem jew lill-ambjent.

  
1 L-enfasi hija pprovduta.
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(9) Is-sustanzi għandhom jiġu inklużi biss fil-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti meta 
jintwera bil-provi li jippreżentaw benefiċċji ċari għall-produzzjoni tal-pjanti u meta ma 
jkunux mistennija li jagħmlu ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem jew ta' l-annimali jew li jkollhom 
xi influwenza mhix aċċettabbli fuq l-ambjent. Sabiex jinkiseb l-istess livell ta' ħarsien fl-Istati 
Membri kollha, id-deċiżjoni jekk sustanzi bħal dawn ikunux aċċettabbli jew le għandha 
tittieħed fil-livell Komunitarju.

(10) Fl-interess tal-prevedibilità, ta' l-effiċjenza u tal-konsistenza, għandha tiġi stabbilita
proċedura ddettaljata biex jiġi evalwat jekk sustanza attiva tistax tkun approvata. ....

(11) Għal raġunijiet etiċi, l-evalwazzjoni ta' sustanza attiva jew ta' prodott għall-ħarsien tal-
pjanti m'għandhiex tkun ibbażata fuq testijiet jew studji li jinvolvu l-applikazzjoni 
intenzjonata ta' sustanza attiva jew ta' prodott għall-ħarsien tal-pjanti fuq il-bnedmin biex jiġi 
determinat il-livell ta' dik is-sustanza li fih ma jiġux osservati effetti li jagħmlu l-ħsara fuq il-
bniedem. Bl-istess mod, l-istudji tossikoloġiċi li jsiru fuq il-bnedmin m'għandhomx jintużaw 
biex jitnaqqas il-marġini ta' sikurezza tas-sustanzi attivi jew tal-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti. 
(12) Biex titħaffef l-approvazzjoni tas-sustanzi attivi, għandhom jiġu stabbiliti dati fissi ta' 
skadenza għall-fażijiet differenti ta' proċedura.
(13) Fl-interess tas-sikurezza, iż-żmien mogħti għall-approvazzjoni ta' sustanzi attivi 
għandu jkun limitat. Dan iż-żmien għandu jkun proporzjonat mar-riskji inerenti li jista' jkun 
hemm meta jintużaw sustanzi bħal dawn. ....

(14) Għandhom jiġu stipulati dispożizzjonijiet biex tkun tista' tiġi emendata jew irtirata l-
approvazzjoni ta' sustanza attiva fil-każijiet meta l-kriterji għall-approvazzjoni ma jibqgħux 
jiġu sodisfatti.
(15) L-evalwazzjoni ta' sustanza attiva tista' turi li din tkun tippreżenta riskju iżgħar minn 
sustanzi oħra. Sabiex tiġi ppreferita l-inklużjoni ta' sustanza bħal din fil-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti, huwa xieraq li dawn is-sustanzi jiġu identifikati u li jsir eħfef li jitqiegħdu fis-suq 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li jkollhom dawn is-sustanzi.
(16) Ċerti sustanzi li ma jintużawx ħafna bħala prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jistgħu 
jkunu ta' valur għall-ħarsien tal-pjanti, għalkemm l-interess ekonomiku biex jitressqu għall-
approvazzjoni jista' jkun limitat. Għalhekk, dispożizzjonijiet speċifiċi għandhom jiżguraw li 
sustanzi bħal dawn, sakemm ir-riskji tagħhom ikunu aċċettabbli, jistgħu jiġu approvati wkoll 
biex jintużaw għall-ħarsien tal-pjanti.

(17) Xi sustanzi attivi jistgħu jsiru aċċettabbli biss meta jittieħdu miżuri estensivi ta' 
mitigazzjoni tar-riskji. Sustanzi bħal dawn għandhom jiġu identifikati fil-livell Komunitarju. 
L-Istati Membri għandhom sikwit jeżaminaw mill-ġdid jekk il-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti li jkollhom sustanzi attivi bħal dawn jistgħux jinbidlu ma' prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti li jkollhom sustanzi attivi li jkunu jeħtieġu anqas mitigazzjoni tar-riskji.
(18) Minbarra s-sustanzi attivi, il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jista' jkollhom safeners 
jew synergists li għalihom għandu jkun hemm regoli simili. Għandhom jiġu stabbiliti r-regoli 
tekniċi meħtieġa għar-reviżjoni ta' sustanzi bħal dawn. Sustanzi li bħalissa jinsabu fis-suq 
għandhom jiġu riveduti biss wara li jkunu ġew stabbiliti dawk id-dispożizzjonijiet.
(19) Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jista' jkollhom ukoll xi koformulanti. Huwa xieraq li 
tingħata lista ta' koformulanti li m'għandhomx jiġu inklużi fil-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.
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(20) Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li jkollhom sustanzi attivi jistgħu jiġu fformulati 
f'bosta manjieri u jistgħu jintużaw fuq varjetà ta' uċuħ, f'kundizzjonijiet agrikoli, ekoloġiċi u 
klimatiċi differenti. L-awtorizzazzjonijiet għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti għalhekk 
għandhom jingħataw mill-Istati Membri.

(21) Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-awtorizzazzjoni għandhom jiżguraw li jkun hemm 
standard għoli ta' ħarsien. B'mod partikulari, meta jingħataw l-awtorizzazzjonijiet għall-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, l-objettiv tal-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-annimali, 
kif ukoll ta' l-ambjent, għandu jiġi qabel dak tat-titjib tal-produzzjoni tal-pjanti1. Għalhekk, 
għandu jintwera bil-provi, qabel il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jitqiegħdu fis-suq, li jkunu 
ta' benefiċċju ċar għall-produzzjoni tal-pjanti u li ma jkunux ta' ħsara għas-saħħa tal-bniedem 
u ta' annimali jew li jkollhom xi influwenza inaċċettabbli fuq l-ambjent.
(22) Fl-interess tal-prevedibilità, ta' l-effiċjenza u tal-konsistenza, il-kriterji, il-proċeduri u 
l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti għandhom jiġu 
armonizzati, wara li jitqiesu l-prinċipji ġenerali tal-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-
annimali kif ukoll ta' l-ambjent.
(23) Is-sustanzi attivi li jkunu fil-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jistgħu jsiru permezz ta' 
proċessi ta' manifattura differenti, li jwasslu għal differenzi fl-ispeċifikazzjonijiet. Differenzi 
bħal dawn jista' jkollhom implikazzjonijiet dwar is-sikurezza. Għal raġunijiet ta' effiċjenza, 
għandha tiġi stipulata proċedura armonizzata fil-livell Komunitarju għall-evalwazzjoni ta' 
dawk id-differenzi.

(24) Biex jiġi evitat xogħol doppju, biex jonqos il-piż amministrattiv għall-industrija u 
għall-Istati Membri u biex jiġi żgurat li jkun hemm disponibilità iktar armonizzata tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti, l-awtorizzazzjonijiet mogħtija minn Stat Membru għandhom ikunu 
aċċettati minn Stati Membri oħra fejn il-kundizzjonijiet ekoloġiċi u klimatiċi jaqblu. 
Għalhekk, l-Unjoni Ewropea għandha tinqasam f'zoni ta' awtorizzazzjoni fejn il-
kundizzjonijiet jaqblu sabiex jitħaffef rikonoxximent reċiproku bħal dan.

(25) L-interess ekonomiku biex industrija tapplika għal xi awtorizzazzjoni huwa limitat 
għal ċerti użi. Sabiex jiġi żgurat li ma ssirx ħsara lid-diversifikazzjoni ta' l-agrikoltura u ta' l-
ortikultura min-nuqqas ta' disponibilità ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, għandhom jiġu 
stabbiliti regoli speċifiċi għal użi minuri.

(26) F'każijiet eċċezzjonali, l-Istati Membri għandhom jitħallew jawtorizzaw prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti li ma jikkonformawx mal-kundizzjonijiet stipulati f'dan ir-
Regolament, fejn ikun meħtieġ li jsir hekk minħabba xi periklu jew theddida għall-
produzzjoni tal-pjanti li ma tkunx tista' tiġi kkontrollata b'mezzi oħra. Awtorizzazzjonijiet 
bħal dawn għandhom jiġu riveduti fil-livell Komunitarju.
(27) Sabiex ikompli jseħħ it-tiġdid, għandhom jiġu stabbiliti regoli speċjali li jippermettu l-
użu tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti fl-esperimenti, ukoll fejn ma jkunux ġew awtorizzati.
(28) Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' ħarsien għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent, il-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti għandhom jintużaw sew billi jitqiesu l-prinċipji tal-ġestjoni 
integrata tal-pesti. ....

(29) Għandha tiġi stabbilita sistema ta' skambju ta' l-informazzjoni. ...
(30) L-adjuvants jistgħu jintużaw biex iżidu l-effiċjenza tal-prodott għall-ħarsien tal-pjanti. 

  
1 L-enfasi hija pprovduta.
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M'għandhomx jitħallew jintużaw jew jitqiegħdu fis-suq meta jkollhom xi koformulant li jkun 
ipprojbit. 

(31) L-istudji huma investiment kbir. Dan l-investiment għandu jkun imħares sabiex tiġi 
stimulata r-riċerka. Għal din ir-raġuni, l-istudji ddepożitati minn xi applikant f'xi Stat 
Membru għandhom jiġu mħarsa biex ma jintużawx minn applikant ieħor. ...
(32) Għandhom jiġu stabbiliti regoli biex ma jkunx hemm duplikazzjoni ta' testijiet u 
studji. B'mod partikulari, ir-ripetizzjoni ta' studji li jinvolvu l-vertebrati m'għandhiex titħalla 
ssir. F'dan il-kuntest, għandu jkun hemm obbligu biex jitħalla aċċess għall-istudji fuq il-
vertebrati f'termini raġonevoli. Sabiex l-operaturi jitħallew isiru jafu xi studji jkunu saru minn 
ħaddieħor, l-Istati Membri għandhom iżommu lista ta' studji bħal dawn, ukoll fejn ma jkunux 
koperti mis-sistema ta' aċċess obbligatorju msemmija aktar 'il fuq. 
(33) Billi l-Istati Membri, l-Awtorità jew il-Kummissjoni japplikaw regoli differenti dwar 
l-aċċess għad-dokumenti u l-kunfidenzjalità tagħhom, huwa xieraq li jiġu ċċarati d-
dispożizzjonijiet dwar l-aċċess għall-informazzjoni li jkun hemm fid-dokumenti fil-pussess ta' 
dawn l-awtoritajiet u dwar il-kunfidenzjalità tagħhom. 
(34) Id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Mejju 1999 
dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-
Istati Membri marbuta mal-klassifikazzjoni, ma' l-imballaġġ u ma' l-ittikkettar ta' 
preparazzjonijiet perikolużi1 tapplika għall-klassifikazzjoni, għall-imballaġġ u għall-
ittikkettar tal-pestiċidi. Madankollu, biex ikun hemm ħarsien aħjar għal min juża l-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti, għall-konsumaturi tal-pjanti u tal-prodotti tal-pjanti u għall-ambjent, 
ikun xieraq li jkun hemm aktar regoli speċifiċi li jqisu l-kundizzjonijiet speċifiċi għall-użu tal-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.
(35) Biex jiġi żgurat li r-riklami ma jqarrqux b'min juża l-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, 
hu xieraq li jsiru regoli dwar ir-riklamar ta' dawn il-prodotti.
(36) Għandhom jiġu stabbiliti d-dispożizzjonijiet dwar iż-żamma tar-rekords u l-
informazzjoni fuq l-użu tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti sabiex jogħla l-livell tal-ħarsien 
tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-annimali kif ukoll ta' l-ambjent billi tiġi żgurata t-traċċabilità ta' 
l-espożizzjoni potenzjali, sabiex tikber l-effiċjenza tal-monitoraġġ u tal-kontroll, u sabiex 
jitnaqqsu l-ispejjeż tal-monitoraġġ għall-kwalità ta' l-ilma.

(37) Id-dispożizzjoniet għall-arranġamenti fuq il-kontroll u l-ispezzjonar rigward il-
promozzjoni u l-użu tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti għandhom jiżguraw l-
implimentazzjoni korretta, sikura u armonizzata tar-rekwiżiti preskritti f'dan ir-Regolament 
sabiex jinkiseb livell għoli ta' ħarsien kemm għas-saħħa tal-bniedem u ta' l-annimali kif ukoll 
għall-ambjent.
(38) Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' 
April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali li jsiru biex tiġi żgurata l-verifika tal-konformità mal-
liġijiet fuq l-għalf u l-ikel, is-saħħa ta' l-annimali u r-regoli dwar il-benesseri ta' l-annimali2

jkun hemm miżuri ta' kontroll fuq l-użu tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti fil-fażijiet kollha 
tal-produzzjoni ta' l-ikel, fosthom iż-żamma tar-rekords dwar l-użu tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti. Regoli simili għandhom japplikaw għall-ħażna u l-użu tal-prodotti għall-ħarsien 

  
1 ĠU L 200, 30.07.1999, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/8/KE (ĠU 
L 19, 24.01.2006, p. 12).
2 ĠU L 165, 30.04.2004, p. 1. Verżjoni korretta fil-ĠU L 191, 28.05.2004, p. 1.
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tal-pjanti li m'humiex koperti bir-Regolament (KE) Nru 882/2004.
(39) Għandu jkun żgurat li jkun hemm koordinazzjoni mill-qrib ma' leġiżlazzjoni 
Komunitarja oħra, b'mod partikulari mar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi 
jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 
91/414/KE1, u l-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar il-ħarsien tal-ħaddiema u ta' kull min għandu 
x'jaqsam ma' l-użu fil-magħluq u r-rilaxx intenzjonat ta' organiżmi modifikati ġenetikament.
(40) Jinħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri biex jiġu adottati miżuri ta' emerġenza 
f'sitwazzjonijiet meta xi sustanza attiva approvata, xi safener, xi synergist jew xi prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti jista' jikkostitwixxi riskju serju għas-saħħa tal-bniedem jew ta' l-
annimali jew għall-ambjent.
(41) L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-pieni għall-ksur ta' dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. 
(42) Ir-responsabilità ċivili u kriminali ġenerali tal-manifattur fl-Istati Membri u, fejn hu 
applikabbli, tal-persuna responsabbli mit-tqegħid fis-suq tal-prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
jew mill-użu tiegħu għandha tibqa' tapplika.

(43) L-Istati Membri għandu jkollhom il-possibilità li jirkupraw l-ispejjeż tal-proċeduri 
relatati ma' l-applikazzjoni tar-Regolament mingħand min jipprova jqiegħed, jew iqiegħed, 
fis-suq xi prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u mingħand min japplika għall-approvazzjoni ta' 
sustanzi attivi, safeners jew synergists.

(44) L-Istati Membri għandhom jinnominaw l-awtoritajiet nazzjonali neċessarji.
(45) Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Għalhekk, 
huwa xieraq li jiġu stipulati r-riżorsi finanzjarji meħtieġa u l-possibilità li jiġu emendati ċerti 
dispożizzjonijiet tar-Regolament fid-dawl ta' l-esperjenza miksuba jew biex jiġu żviluppati xi 
noti tekniċi li jiggwidaw.
(46) ...

(47) ...
Jidher mill-premessi u mit-termini li jdaħħlu fis-seħħ ir-regolament propost li l-objettiv 
ewlieni tiegħu hu li jiżgura l-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-annimali kif ukoll ta' l-
ambjent billi jiżgura li l-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, li huma ta' importanza kbira għall-
agrikultura, ma jitqegħdux fis-suq mingħajr ma' jiġu ttestjati u awtorizzati uffiċjalment u użati 
kif suppost.

Hu ċar li jinħtieġu regoli armonizzati għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, 
imma l-ewwel għan tar-regolament m'huwiex li jiżgura li s-suq intern jaħdem tajjeb, tant li 
dan ma jissemmiex la fil-preambolu u lanqas fit-termini li jdaħħluh fis-seħħ.
Il-fatt hu li d-dispożizzjonijiet ta' l-istrument propost jikkonċernaw ir-rekwiżiti u l-
kundizzjonijiet għall-approvazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, il-proċedura ta' l-
approvazzjoni, it-tiġdid u r-reviżjoni ta' l-approvazzjonijiet, id-derogi, l-approvazzjoni tas-
safeners u s-synergists, il-projbizzjoni ta' koformulanti inaċċettabbli, l-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq u għall-użu, il-proċeduri ta' l-awtorizzazzjoni u l-eżenzjoni, ir-rikonoxximent 
reċiproku ta' l-awtorizzazzjonijiet, it-tiġdid u l-irtirar ta' l-awtorizzazzjonijiet, il-każijiet 

  
1 ĠU L 70, 16.03.2005, p. 1.
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speċjali (prodotti b'riskju baxx, prodotti b'GMOs, prodotti b'kandidati għal sostituzzjoni, 
awtorizzazzjonijiet għal użi minuri), id-derogi għall-użu ta' emerġenza u għar-riċerka u l-
iżvilupp, ir-rekwiżiti marbuta ma' l-użu u l-informazzjoni dwar l-effetti li jistgħu jkunu 
negattivi tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, l-adjuvants, il-protezzjoni u l-iskambju tad-dejta, 
l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni, l-imballaġġ, l-ittikkettar u r-riklamar, il-kontrolli, l-
emerġenzi, u d-dispożizzjonijiet amministrattivi u finanzjarji (inklużi d-dispożizzjonijiet dwar 
ir-responsabilità ċivili u kriminali).

Evalwazzjoni
Il-bażi legali tiddefinixxi l-kompetenza tal-Komunità ratione materiae u tispeċifika kif 
għandha tkun eżerċitata dik il-kompetenza, jiġifieri l-istrument(i) leġiżlattiv(i) li jistgħu 
jintużaw u l-proċedura ta' teħid ta' deċiżjonijiet.
Jidher ċar mill-każistika kostanti tal-Qorti tal-Ġustizzja li l-għażla tal-bażi legali mhix fid-
diskrezzjoni tal-leġiżlatur Komunitarju imma għandha tiġi determinata minn fatturi oġġettivi 
li huma suġġetti għal stħarriġ ġudizzjarju1, bħall-għan u l-kontenut tal-miżura konċernata2. 
Barra minn hekk, il-fattur deċiżiv għandu jkun l-objettiv prinċipali tal-miżura3. 
Skond il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, artikolu ġenerali ta' Trattat huwa biżżejjed bħala 
bażi legali anke jekk il-miżura konċernata tipprova wkoll, b'mod subordinat, tilħaq għan li 
huwa l-mira ta' artikolu speċifiku ta' Trattat4.

Madankollu, meta miżura għandha bosta objettivi kontemporanji li huma marbuta 
indissolubilment ma' xulxin u mingħajr ma wieħed ikun anqas importanti jew indirett meta 
mqabbel ma' l-oħrajn, il-miżura trid tkun ibbażata fuq il-varji dispożizzjonijiet tat-Trattat 
rilevanti5, sakemm dan m'huwiex impossibbli minħabba l-inkompatibilità reċiproka tal-
proċeduri ta' teħid ta' deċiżjonijiet stipulati mid-dispożizzjonijiet6.
Fid-dawl ta' dan kollu, għad irid jiġi stabbilit x'inhija l-bażi legali proprja għar-regolament 
propost.
Il-Kummissjoni Ewropea pproponiet bażi legali dupliċi, jiġifieri l-Artikolu 37(2) flimkien ma' 
l-Artikolu 152(4)(b).
_______________________
1 Kawża 45/86, Il-Kummissjoni v. Il-Kunsill [1987] ECR 1439, Para. 5.
2 Kawża C-300/89, Il-Kummissjoni v. Il-Kunsill [1991] ECR I-287, Para. 10, u Każ C-42/97, Il-Parlament 
Ewropew v. Il-Kunsill [1999]  ECR I-869, Para. 36.
3 Kawża C-377/98, L-Olanda v. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill [2001] ECR I-7079, Para. 27.
4 Kawża C-377/98, L-Olanda v. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill [2001] ECR I-7079, Para. 27-28; Kawża C-
491/01 British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453, Para. 93-94.
5 Kawża C-165/87 Il-Kummissjoni v. Il-Kunsill [1988] ECR 5545, Para. 11.
6 Ara, eż. Kawża C-300/89, Il-Kummissjoni v. Il-Kunsill [1991] ECR I-2867, Para. 17-21 (kawża Titanium
dioxide), Kawża C-388/01 Il-Kummissjoni v. Il-Kunsill [2004] ECR I-4829, Para. 58 u Kawża C-491/01 British 
American Tobacco [2002] ECR I-11453, Para. 103-111.

Il-Kumitat għall-Ambjent qiegħed jipproponi li jitħassar l-Artikolu 37(2) u li jintużaw l-
Artikolu 152(4)(b) u l-Artikolu 175(1) bħala bażi legali.
Min-naħa tiegħu, il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur qiegħed 
jissuġġerixxi l-Artikolu 37(2), l-Artikolu 152(4)(b) u l-Artikolu 95.
Għal dak li jikkonċerna l-Artikolu 95, skond il-każistika li tgħid li artikolu ġenerali ta' Trattat 
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huwa biżżejjed bħala bażi legali anke jekk il-miżura konċernata tipprova wkoll, b'mod 
subordinat, tilħaq għan li huwa l-mira ta' artikolu speċifiku ta' Trattat1, huwa kkunsidrat li 
m'hemmx il-ħtieġa li ssir referenza għal Artikolu 95. Għalkemm huwa impliċitu li d-
dispożizzjonijiet dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti għall-ħarsien ta' l-annimali, l-ittikkettar u 
r-rikonoxximent reċiproku huma mfassla biex isaħħu l-funzjoni tas-suq intern, l-iskop ewlieni 
tar-regolament huwa li jsaħħaħ il-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-annimali kif ukoll ta' l-
ambjent billi jiġi żgurat li l-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, li huma ta' importanza kbira 
għall-agrikultura, ma jitqegħdux fis-suq mingħajr ma jiġu ttestjati u awtorizzati uffiċjalment u 
użati kif suppost. Dan huwa ċ-ċentru tal-gravità ta' l-istrument u mhux li jiġi stabbilit jew li 
jaħdem is-suq intern, li m'huwiex ħlief għan impliċitu u sekondarju u indirett ħdejn l-għan 
ewlieni.
Għal dak li jikkonċerna l-Artikolu 37(2), m'hemmx il-ħtieġa li ssir referenza għalih minħabba 
d-deroga espliċita li tinsab fl-Artikolu 152(4)(b) dwar miżuri fil-qasam fitosanitarju li 
għandhom il-ħarsien tas-saħħa pubblika bħala l-objettiv dirett tagħhom. M'hemm l-ebda 
dubju, minħabba l-għan u l-kontenut tar-regolament propost, li l-ħarsien tas-saħħa pubblika 
huwa l-objettiv dirett tal-miżura. Barra minn hekk, il-fatt li l-Artikolu 37(2) jistipula l-
proċedura tal-konsultazzjoni u mhux tal-kodeċiżjoni jista' jwasslu biex jitqies li huwa 
inkompatibbli, sakemm il-każistika dwar l-Artikolu 133 ma tiġix interpretata bħala li tapplika 
wkoll għall-Artikolu 37(2)2.
B'effett ta' dan, l-Artikolu 152(4)(b) huwa biżżejjed bħala bażi legali u m'hemmx il-ħtieġa li 
ssir referenza għall-Artikolu 175(1).
Għalhekk, l-Artikolu 152(4)(b) huwa kkunsidrat bħala l-bażi legali korretta.  

Fil-laqgħa tiegħu tal-11 ta' Ġunju 2007 il-Kumitat għall-Affarijiet Legali għalhekk iddeċieda, 
unanimament3, li jirrakkomansda li l-bażi legali korretta għall-proposta għal Regolament tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
huwa l-Artikolu 152(4)(b) tat-Trattat tal-KE.

Dejjem tiegħek,

Giuseppe Gargani 
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