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Amendment by Urszula Krupa

Emenda 259
Artikolu 6, punt (e)

(e) il-mod ta' l-applikazzjoni; (e) il-mod u l-kundizzjonijiet ta' l-
applikazzjoni;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva għanda tkopri mhux biss il-mod li fih jintużaw prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
iżda wkoll il-kundizzjonijiet li japplikaw għalihom.

L-aħħar punt f'dan l-Artikolu ma jirreferix għal 'kundizzjonijiet partikulari', iżda ma 
jissemmew ebda kundizzjonijiet tipiċi ta' użu.
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Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 260
Artikolu 7, paragrafu 1, subparagrafu 1

L-Awtorità għandha tkun responsabbli biex 
tikkoordina l-proċedura ta' l-approvazzjoni.
B'hekk, l-Awtorità għandha tistrieħ fuq l-
awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri.

L-applikazzjoni għall-approvazzjoni ta’ 
sustanza attiva jew għal emenda għall-
kondizzjonijiet ta’ approvazzjoni għandha 
titressaq mill-produttur tas-sustanza attiva 
lill-Istat Membru (li minn hawn ’il 
quddiem se jissejjaħ ‘Stat Membru 
rapporteur’) flimkien ma’ dossier komplet u 
sommarju, kif provdut fl-Artikolu 8(1) u (2), 
jew ittra ta’ aċċess għal dossiers bħal dawn 
jew ġustifikazzjoni rraġunata b’mod 
xjentifiku għala ma ġewx provduti ċerti 
partijiet minn dawk id-dossiers, fejn 
jintwera’ li s-sustanza attiva tissodisfa l-
kriterji ta’ approvazzjoni provduti fl-
Artikolu 4.

L-applikazzjoni għall-approvazzjoni ta’ 
sustanza attiva jew għal emenda għall-
kondizzjonijiet ta’ approvazzjoni għandha 
titressaq mill-produttur tas-sustanza attiva 
lill-Awtorità flimkien ma’ dossier komplet u 
sommarju, kif provdut fl-Artikolu 8(1) u (2), 
jew ittra ta’ aċċess għal dossiers bħal dawn 
jew ġustifikazzjoni rraġunata b’mod 
xjentifiku għala ma ġewx provduti ċerti 
partijiet minn dawk id-dossiers, fejn 
jintwera’ li s-sustanza attiva tissodisfa l-
kriterji ta’ approvazzjoni provduti fl-
Artikolu 4. L-Awtorità għandha tgħarraf 
lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati 
Membri bl-applikazzjonijiet li tkun irċeviet.
Stat Membru jista' jagħżel sustanza attiva li 
għaliha l-Awtorità tkun irċeviet 
applikazzjoni għall-approvazzjoni, bil-għan 
li jsir l-awtorità kompetenti għall-iskopijiet 
ta' l-Artikoli 9 u 11 (li minn hawn 'il 
quddiem se jissejjaħ 'Stat Membru 
rapporteur').
Fil-każijiet meta żewġ Stati Membri jew 
aktar ikunu wrew li huma interessati li 
jsiru Stat Membru rapporteur u ma jkunux 
jistgħu jaqblu dwar min għandu jkun l-
awtorità kompetenti, l-Istat Membru
rapporteur għandu jintgħażel skond il-
proċedura regolatorja msemmija fl-
Artikolu 76(3).
Id-deċiżjoni għandha tkun ibbażata fuq 
kriterji oġġettivi bħal kundizzjonijiet 
ġeografiċi, agrikoli u klimatiċi, b'mod 
speċjali fir-rigward ta' l-organiżmi ta' mira,
il-prestazzjoni u l-imparzjalità ta' l-awtorità 
kompetenti u l-laboratorju ta' referenza, 
nuqqas ta' interessi marbuta mal-
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kumpaniji produtturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tissostitwixxi l-Emenda 45 tar-rapporteur.

L-industrija m'għandux ikollha d-dritt li tagħżel Stat Membru rapporteur. L-applikazzjonijiet 
għandhom jintbagħtu lill-Awtorità, u l-Istati Membri għandhom jiddeċiedu bejniethom min 
għandu jsir l-Istat Membru rapporteur. In-nuqqas ta' qbil għandu jkun solvut fil-komitoloġija, 
fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer + Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos + Dan 
Jørgensen u Chris Davies

Emenda 261
Artikolu 7, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Persuna fiżika jew legali stabbilita 
barra l-Komunità li tippreżenta 
applikazzjoni għandha taħtar persuna 
fiżika jew legali stabbilita fil-Komunità biex 
tilħaq, bħala l-uniku rappreżentant tagħha, 
l-obbligi tal-produtturi skond dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 70 ta' dan ir-Regolament jeħtieġ li konformità tal-miżuri bi qbil ma' dan ir-
Regolament tkun mingħajr ħsara għar-responsabilità ċivili u kriminali ġenerali fl-Istati 
Membri tal-produttur. L-emenda tfittex biex tistabbilixxi kundizzjoni ugwali għal kulħadd 
għal produtturi kollha, anke dawk stabbiliti f'ġurisdizzjoni barra 'l Komunità. 

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 262
Artikolu 8, paragrafu 1, punt (a)

(a) Data rigward użu rappreżentattiv wieħed 
jew iktar dwar wiċċ tar-raba’ li jitkabbar 

(a) Dejta rigward użu rappreżentattiv tal-
varjetà kollha dwar wiċċ tar-raba' li 
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ħafna f’kull żona ta’ mill-inqas prodott
wieħed għall-ħarsien tal-pjanti li fih is-
sustanza attiva, li turi li r-rekwiżiti ta’ l-
Artikolu 4 ġew sodisfatti; fejn id-data
mressqa ma tkoprix iż-żoni kollha jew 
tikkonċerna wiċċ tar-raba’ li ma jitkabbarx 
ħafna, għandha tingħata ġustifikazzjoni għal 
dan il-metodu; 

jitkabbar ħafna ta' mill-inqas ħames prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti li fihom is-sustanza 
attiva inklużi l-prodotti għall-qoxra ta' 
barra taż-żerriegħa jekk jitbassar dan l-użu, 
li turi li r-rekwiżiti ta’ l-Artikolu 4 ġew 
sodisfatti; fejn id-dejta mressqa ma tkoprix 
iż-żoni kollha jew tikkonċerna wiċċ tar-raba’ 
li ma jitkabbarx ħafna, għandha tingħata 
ġustifikazzjoni għal dan il-metodu; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ġustifikazzjoni għall-Artikolu 4, paragrafu 4. Minbarra dan, sustanzi li jintużaw għall-qoxra 
ta' barra taż-żerriegħa ( pereżempju il-fipronil u l-imidaclopride) huwa dokumentat li jġorru 
tossiċità għolja għan-naħal, flimkien mat-tressiq ta' problemi ambjentali li ma ġewx previsti 
fl-evalwazzjoni tar-riskju.   Għaldaqstant hemm bżonn li tiġi introdotta din id-dispożizzjoni 
fir-Regolament.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 263
Artikolu 8, paragrafu 1, punt (a)

(a) Data rigward użu rappreżentattiv wieħed 
jew iktar dwar wiċċ tar-raba’ li jitkabbar 
ħafna f’kull żona ta’ mill-inqas prodott
wieħed għall-ħarsien tal-pjanti li fih is-
sustanza attiva, li turi li r-rekwiżiti ta’ l-
Artikolu 4 ġew sodisfatti; fejn id-data
mressqa ma tkoprix iż-żoni kollha jew 
tikkonċerna wiċċ tar-raba’ li ma jitkabbarx 
ħafna, għandha tingħata ġustifikazzjoni għal 
dan il-metodu; 

(a) Dejta rigward użu rappreżentattiv tal-
varjetà kollha dwar wiċċ tar-raba’ li 
jitkabbar ħafna f’kull żona tal-prodotti u 
formulazzjonijiet kollha għall-ħarsien tal-
pjanti li fih is-sustanza attiva, li turi li r-
rekwiżiti ta’ l-Artikolu 4 ġew sodisfatti; fejn 
id-dejta mressqa ma tkoprix iż-żoni kollha 
jew tikkonċerna wiċċ tar-raba’ li ma 
jitkabbarx ħafna, għandha tingħata 
ġustifikazzjoni għal dan il-metodu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa bi qbil ma' l-emenda suġġerita qabel għall-Artikolu 4, paragrafu 4 u l-
ġustifikazzjoni tagħha. 
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Emenda mressqa minn Johannes Blokland

Emenda 264
Artikolu 8, paragrafu 1, punt (a)

(a) Data rigward użu rappreżentattiv wieħed 
jew iktar dwar wiċċ tar-raba’ li jitkabbar 
ħafna f’kull żona ta’ mill-inqas prodott 
wieħed għall-ħarsien tal-pjanti li fih is-
sustanza attiva, li turi li r-rekwiżiti ta’ l-
Artikolu 4 ġew sodisfatti; fejn id-data 
mressqa ma tkoprix iż-żoni kollha jew 
tikkonċerna wiċċ tar-raba’ li ma jitkabbarx 
ħafna, għandha tingħata ġustifikazzjoni għal 
dan il-metodu; 

(a) Dejta rigward użu rappreżentattiv wieħed 
jew iktar dwar wiċċ tar-raba’ li jitkabbar 
ħafna f’kull Stat Membru ta’ mill-inqas 
prodott wieħed għall-ħarsien tal-pjanti li fih 
is-sustanza attiva, li turi li r-rekwiżiti ta’ l-
Artikolu 4 ġew sodisfatti; fejn id-data 
mressqa ma tkoprix l-Istati Membri kollha 
jew tikkonċerna wiċċ tar-raba’ li ma 
jitkabbarx ħafna, għandha tingħata 
ġustifikazzjoni għal dan il-metodu; 

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-qsim f'zoni mhux adegwat għall-finijiet ta' awtorizzazzjoni, peress li l-kundizzjonijiet 
klimatiċi, bijoloġiċi u ta' l-ilma fid-diversi pajjiżi mhumiex komparabbli fiz-zoni proposti.

Emenda mressqa minn Ioannis Gklavakis

Emenda 265
Artikolu 8, paragrafu 2

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

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

Or. el

Ġustifikazzjoni

Id-dejta kollha disponibbli trid titressaq u tkun analizzata.
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Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 266
Artikolu 8, paragrafu 3, subparagrafu 2

Ir-rekwiżiti tad-data li jissemmew fl-
Artikolu 8(1) għandhom ikunu definiti fir-
Regolamenti li ġew adottati skond il-
proċedure li tissemma fl-Artikolu 76(2), fejn 
jinkorporaw ir-rekwiżiti għas-sustanzi attivi 
u għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti fl-
Annessi II u III għad-Direttiva 91/414/KEE 
bi kwalunkwe modifika meħtieġa. Rekwiżiti 
simili tad-data għandhom ikunu definiti 
għas-safeners u għas-synergists skond il-
proċedura li tissemma fl-Artikolu 76(3).

Ir-rekwiżiti tad-dejta li jissemmew fil-
paragrafu 1 għandhom ikunu stabbiliti fir-
Regolamenti li ġew adottati skond il-
proċedure li tissemma fl-Artikolu 76(2), fejn 
jitrasferixxu r-rekwiżiti għas-sustanzi attivi 
u għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti fl-
Annessi II u III għad-Direttiva 91/414/KEE 
bi kwalunkwe modifika meħtieġa minħabba 
l-bidla minn direttiva għal regolament. 
Rekwiżiti simili tad-dejta għandhom ikunu 
definiti għas-safeners u għas-synergists 
skond il-proċedura li tissemma fl-Artikolu
251 tat-Trattat. Rekwiżiti simili tad-data 
għandhom ikunu definiti għas-safeners u 
għas-synergists skond il-proċedura li 
tissemma fl-Artikolu 251 tat-Trattat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tissostitwixxi l-emenda 50. 

Kjarifika tal-kliem. L-adozzjoni ta' regolament dwar ir-rekwiżiti ta' dejta fil-proċedura 
konsultattiva għandha tkun limitata għal sempliċi trasferiment ta' rekwiżiti attwali. Dan 
jiżgura li l-bażi meħtieġa għall-analiżi ta' sustanzi attivi tkun provduta wara t-tranżizzjoni 
mid-direttiva attwali għar-regolament il-ġdid. Modifiki għandhom ikunu limitati għal abbozzi 
ta' tibdiliet, aktar u aktar li r-rekwiżiti tad-dejta għandhom ikunu adottati fil-kodeċiżjoni fil-
futur qrib ħafna (ara l-Emenda għall-Artikolu 75), peress li huma jirrapreżentaw element 
essenzjali tar-regolament.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 267
Artikolu 8, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Kull informazzjoni pubblika li ġiet 
riveduta minn awtoritajiet ta' l-istess 
importanza dwar sustanza attiva u l-
metaboliti tagħha li għandhom x'jaqsmu 
ma' l-effetti kollaterali negattivi fuq is-
saħħa u l-ambjent għandha titniżżel mill-
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applikant fuq id-dossier. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-applikant irid ikollu l-obbligu li jiġbor u jagħmel sommarju ta' l-informazzjoni xjentifika 
disponibbli kollha dwar is-sustanza. Dan se jkun ta' benefiċċju għal effetti mhux mistennija 
f'naħal li m'humiex identifikati fl-analiżi ta' riskju iżda huma dokumentati b'mod wiesgħa fl-
informazzjoni xjentifika.

Emenda mressqa minn Ioannis Gklavakis

Emenda 268
Artikolu 9, paragrafu 2, subparagrafu 1

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

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

Or. el

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' żmien li jrid jiżdied ma' l-elementi neqsin għandu jkun speċifikat.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß u Marianne 
Thyssen

Emenda 269
Artikolu 11, paragrafu 1, subparagrafi 1 u 2

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

1. L-Istat Membru rapporteur jista’ jibda 
bl-evalwazzjoni tar-rapporti tat-test u ta’ l-
istudji dritt wara li jigu trażmessi mill-
applikant, anke qabel id-data tan-notifika 
imsemmija fl-Artikolu 9, paragrafu 3, l-
ewwel subparagrafu. Fi żmien tmien xhur 
mid-data tan-notifika provduta fl-ewwel 
sottoparagrafu ta’ l-Artikolu 9(3), l-Istat 
Membru rapporteur għandu jipprepara u 
jressaq quddiem l-Awtorità rapport (li minn 
hawn ’il quddiem se jissejjaħ “abbozz tar-
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rapport ta’ valutazzjoni”) li jivvaluta jekk 
jistax jiġi mistenni li s-sustanza attiva 
tissodisfa r-rekwiżiti ta’ l-Artikolu 4.

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

Fejn l-Istat Membru jeħtieġ informazzjoni 
addizzjonali, għandu jiffissa perjodu 
raġonevoli ta’ żmien 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidu ta’ l-evalwazzjoni ta’ l-informazzjoni disponibbli qabel mad-dossier jitlesta se jħaffef 
l-aċċess għal prodotti ġodda u innovattivi għas-suq. Għalhekk m’għandux jieħu iktar minn 
tmien xhur għall-Istat Membru rapporteur sabiex joħroġ ir-rapport ta’ reviżjoni tiegħu 
ladarba l-evalwazzjoni tas-sustanzi attivi preżenti taħt id-Direttiva 91/414/KEE tkun tlestiet.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 270
Artikolu 11, paragrafu 1, subparagrafi 1 u 2

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

1. Fi żmien tmien xhur mid-data tan-
notifika provduta fl-ewwel subparagrafu ta’ 
l-Artikolu 9(3), l-Istat Membru rapporteur 
għandu jipprepara u jressaq quddiem l-
Awtorità rapport (li minn hawn ’il quddiem 
se jissejjaħ “abbozz tar-rapport ta’ 
valutazzjoni”) li jivvaluta jekk jistax jiġi 
mistenni li s-sustanza attiva tissodisfa r-
rekwiżiti ta’ l-Artikolu 4. L-Istat Membru 
rapportuer jista' jibda l-evalwazzjoni tiegħu 
mill-aktar fis wara li jkun irċieva l-ewwel 
applikazzjoni.

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

Fejn l-Istat Membru jeħtieġ informazzjoni 
addizzjonali, għandu jiffissa perjodu ta’ 
żmien għall-applikant biex jipprovdiha 
flimkien ma' kwalunkwe klejm għal 
protezzjoni tad-dejta skond l-Artikolu 56.
F’dak il-każ, il-perjodu ta’ tmien xhur
għandu jiġi estiż bil-perjodu ta’ żmien 
addizzjonali mogħti mill-Istat Membru. L-
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Kummissjoni u lill-Awtorità. Istat Membru għandu jinforma lill-
Kummissjoni u lill-Awtorità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-Istat Membru rapporteur ikun permess jibda l-evalwazzjoni ta' rapporti ta' analiżi u ta' 
studju anke qabel jitlesta d-dossier huwa m'għandux jieħu aktar minn tmien xhur mid-data ta' 
notifika biex jippubblika r-rapport ta' reviżjoni tiegħu.  Minbarra dan, l-applikant għandu 
jkollu l-opportunità biex jiddikjara protezzjoni tad-dejta għal informazzjoni addizzjonali. 

Emenda mressqa minn Ioannis Gklavakis

Emenda 271
Artikolu11, paragrafu 1, subparagrafu 1

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

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

Or. el

Ġustifikazzjoni

Huwa mixtieq u possibbli li jkun attivat tnaqqis fil-perjodu ta' żmien għall-Istat Membru 
rapporteur biex iressaq ir-rapport ta' l-analiżi.

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 272
Artikolu 11, paragrafu 1, subparagrafu 3 a (ġdid)

L-Istat Membru rapporteur għandu jressaq 
lill-Kummissjoni u lill-Awtorità rapport li 
jistabbilixxi l-użi kollha li ġew analizzati u 
li nstabu li huma xierqa għal 
awtorizzazzjoni, fiż-żamma mar-rekwiżiti 
stipulati fl-Artikolu 29. 
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Minbarra dan, fejn ikun relevanti, ir-
rapport għandu jinkludi proposta biex 
tistabbilixxi livelli ta' residwu massimi 

temporanji, bi qbil ma' l-Artikolu 15(1)(b) 
tar-Regolament 396/2005.

Fi żmien xahar mill-wasla tar-rapport ta' l-
Istat Membru, l-Awtorità għandha 
tippubblika l-opinjoni tagħha dwar il-livelli 
ta' residwu massimi temporanji proposti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sustanza għandha tkun awtorizzata hekk kif jitwettqu analiżijiet li jikkonfermaw l-ewwel użi 
sikuri. Dan l-approċċ se joffri lill-bdiewa aċċess aktar ta' malajr għal prodotti innovattivi u 
se jipprovdi għat-twaqqif ta' malajr u minn kmieni ta' livelli ta' residwu massimi temporanji fi 
ħdan l-UE.

Emenda mressqa minn Pilar Ayuso

Emenda 273
Artikolu 11, paragrafu 1 a (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. 
Fejn ikun relevanti, l-awtorizzazzjoni 
għandha tinkludi proposta biex tistabbilixxi 
livelli temporanji massimi ta’ residwu 
(MRLs) b’konformità ma’ l-Artikolu 
15(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 
396/2005.
L-Awtorità għandha tipprovdi l-opinjoni 
tagħha dwar l-MRLs temporanji proposti fi 
żmien xahar mill-wasla tar-rapport mill-
Istat Membru rapporteur.

Or. en
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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. Hija se 
tippermetti wkoll it-twaqqif minn kmieni ta' Livelli Massimi ta' Residwu (MRLs) ta' l-UE. 

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 274
Artikolu 12, paragrafu 2, subparagrafu 2

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

Fejn l-Awtorità teħtieġ konsultazzjonijiet 
addizzjonali ma' l-esperti kif provdut fil-
paragrafu 1, hija għandha tistabbilixxi 
perjodu ta' żmien biex ikunu konklużi l-
konsultazzjonijiet. F’dan il-każ, il-perjodu 
ta’ disgħin jum għandu jiġi estiż bil-
perjodu ta’ żmien addizzjonali mogħti mill-
Istat Membru. L-Awtorità għandha 
tinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ikun meħtieġ aktar ħin biex il-konsultazzjonijiet ikunu konklużi l-estensjoni tal-perjodu 
msemmi għandha tkun indikata b'mod ċar.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 275
Artikolu 12, paragrafu 3, subparagrafu 1

3. Fejn l-Istat Membru jeħtieġ informazzjoni 
addizzjonali, għandu jiffissa 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. 
Hija għandha tinforma lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri.

3. Fejn l-Istat Membru jeħtieġ informazzjoni 
addizzjonali, għandu jiffissa 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 u 
saż-żmien meħtieġ għall-evalwazzjoni ta' 
din l-informazzjoni mill-Istat Membru 
rapporteur fl-abbozz tar-rapport ta' analiżi 
tiegħu. L-Awtorità għandha tinforma lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-EFSA għandha l-irwol prinċipali fl-analiżi ta' sustanzi attivi, peress li hija se tadotta 
konklużjoni dwar l-approvazzjoni tagħha jew le. Huwa importanti li jkun żgurat li l-EFSA 
jkollha biżżejjed żmien biex twettaq analiżi serja. Bħalissa, l-EFSA għandha 10 xhur biex 
tadotta konklużjoni. Il-Kummissjoni tipproponi biex dan il-perjodu jitqassar għal 3 xhur. Dan 
jista' jseħħ bi ħsara ta' analiżi xierqa. Għalhekk għandu jkun hemm flessibilità biex 
"jitwaqqaf il-ħin" meta l-EFSA teħtieġ informazzjoni addizzjonali. Din l-informazzjoni 
għandha b'hekk tkun analizzata mill-Istat Membru rapporteur, peress li hija l-aktar familjari 
mad-dossier.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 276
Artikolu 12, paragrafu 3, subparagrafu 1 a (ġdid)

Fejn l-Awtorità teħtieġ li torganizza 
konsultazzjonijiet ta' esperti, il-perjodu ta' 
disgħin jum provdut fil-paragrafu 2 
għandu jkun estiż biż-żmien meħtieġ għal 
dawn il-konsultazzjonijiet. Hija għandha 
tinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-EFSA għandha l-irwol prinċipali fl-analiżi ta' sustanzi attivi, peress li hija se tadotta 
konklużjoni dwar l-approvazzjoni tagħha jew le. Huwa importanti li jkun żgurat li l-EFSA 
jkollha biżżejjed żmien biex twettaq analiżi serja. F'xi każi, l-EFSA tista' teħtieġ li tikkonsulta 
esperti biex tiżgura dan. Dan jista' jeħtieġ aktar żmien.  Għalhekk għandu jkun hemm 
flessibilità biex "jitwaqqaf il-ħin" meta l-EFSA teħtieġ li torganizza l-konsultazzjoni ta' 
esperti.

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 277
Artikolu 13, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Fi żmien tliet xhur mill-wasla tar-
rapport stipulat fl-Artikolu 11(1), u wara li 
titqies l-opinjoni preżentata mill-Awtorità 
rigward il-livelli ta' residwu ammissibbli, il-
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Kummissjoni għandha:
(a) tressaq proposta għall-awtorizzazzjoni 
mhux ristretta tas-sustanzi attivi, li tindika:
• l-użi li jistgħu jkunu awtorizzati;
• perjodu ta' żmien, li ma jaqbiżx ħames 
xhur, li matulu jista' jseħħ użu awtorizzat;
(b) tfassal proposta biex tistabbilixxi livelli 
ta' residwu massimi temporanji konformi 
mad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 15(1)(b) 
tar-Regolament 396/2005.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Proċeduri ssimplifikati għal awtorizzazzjoni ta' l-użu ta' sustanzi ġodda se jiżguraw li l-
bdiewa jgawdu minn aċċess fil-pront ta' prodotti ġodda u innovattivi. 

Emenda mressqa minn Pilar Ayuso

Emenda 278
Artikolu 13 a (ġdid)

Artikolu 13a
Awtorizzazzjoni ristretta

Fi żmien tliet xhur mill-wasla tar-rapport 
imsemmi fl-Artikolu 11(1), u meta titqies l-
opinjoni ta' l-Awtorità dwar l-MRLs 
proposti, il-Kummissjoni għandha:
(a) tippreżenta proposta għall-
awtorizzazzjoni ristretta tas-sustanza attiva, 
li tistabbilixxi:

- l-użi li jistgħu jkunu awtorizzati;
- il-perjodu ta’ żmien ta’ awtorizzazzjoni li 
ma jistax jaqbeż 5 snin;
(b) tippreżenta proposta biex jitwaqqfu 
MRLs temporanji, bi qbil mad-
dispożizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 
15(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 
396/2005.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 279
Artikolu 14, paragrafu 1, subparagrafu 2

L-Artikolu 4 għandu jitqies li ġie sodisfatt 
meta dan ġie stabbilit fir-rigward ta’ użu 
rappreżentattiv wieħed jew iktar ta’ mill-
inqas prodott wieħed għall-ħarsien tal-pjanti 
li fih dik is-sustanza attiva.

L-Artikolu 4 għandu jitqies li ġie sodisfatt 
meta dan ġie stabbilit fir-rigward ta’ użu 
rappreżentattiv tal-varjetà kollha tal-
prodotti u formulazzjonijiet kollha għall-
ħarsien tal-pjanti li fihom dik is-sustanza 
attiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa bi qbil ma' l-emenda suġġerita qabel għall-Artikolu 4, paragrafu 4 u l-
ġustifikazzjoni tagħha.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 280
Artikolu 14, paragrafu 1, subparagrafu 2

L-Artikolu 4 għandu jitqies li ġie sodisfatt 
meta dan ġie stabbilit fir-rigward ta’ użu 
rappreżentattiv wieħed jew iktar ta’ mill-
inqas prodott wieħed għall-ħarsien tal-pjanti 
li fih dik is-sustanza attiva.

L-Artikolu 4 għandu jitqies li ġie sodisfatt 
meta dan ġie stabbilit fir-rigward ta’ użu 
rappreżentattiv tal-varjetà kollha ta’ mill-
inqas ħames prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
li fih dik is-sustanza attiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa bi qbil ma' l-emenda suġġerita qabel għall-Artikolu 4, paragrafu 4 u l-
ġustifikazzjoni tagħha.
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Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 281
Artikolu 15 a (ġdid)

Artikolu 15a
Awtorità għall-awtorizzazzjoni nazzjonali 
għandha tagħti awtorizzazzjoni għall-
prodott għall-ħarsien tal-pjanti valida fi 
ħdan l-Ewropa.

Or. de

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 282
Artikolu 20

1. Għandu jiġi adottat Regolament skond il-
proċedura li tissemma fl-Artikolu 76(3), li 
jipprovdi li:

1. Għandu jiġi adottat Regolament pruvat 
b'mod xieraq skond il-proċedura regolatorja
bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 76(3), li 
jipprovdi li:

(a) l-approvazzjoni ta’ sustanza attiva 
tiġġedded, fejn huwa xieraq, bla ħsara għall-
kondizzjonijiet u għar-restrizzjonijiet; jew

(a) l-approvazzjoni ta’ sustanza attiva 
tiġġedded, fejn huwa xieraq, bla ħsara għall-
kondizzjonijiet u għar-restrizzjonijiet; jew

(b) l-approvazzjoni ta’ sustanza attiva ma 
tiġix imġedda.

(b) l-approvazzjoni ta’ sustanza attiva ma 
tiġix imġedda.

2. Fejn ir-raġunijiet biex ma tiġġeddidx 
approvazzjoni jippermettu, ir-Regolament li 
jissemma fil-paragrafu 1 għandu jipprovdi 
perjodu ta’ fuq ir-riħ biex jintużaw il-ħażniet 
tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
kkonċernati, li se jkunu b’tali mod li ma 
jfixkilx il-perjodu normali ta’ l-użu tal-
prodott għall-ħarsien tal-pjanti.

2. Fejn ir-raġunijiet biex ma tiġġeddidx 
approvazzjoni ma jirrelatawx mal-
protezzjoni tas-saħħa u ta' l-ambjent, ir-
Regolament li jissemma fil-paragrafu 1 
għandu jipprovdi perjodu ta’ fuq ir-riħ biex 
jintużaw il-ħażniet tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti kkonċernati, li m'għandux idum 
aktar minn sena ta' kummerċ waħda.

Or. de

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 283
Artikolu 20, paragrafu 2

2. Fejn ir-raġunijiet biex ma tiġġeddidx 2. Fejn ir-raġunijiet biex ma tiġġeddidx 
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approvazzjoni jippermettu, ir-Regolament li 
jissemma fil-paragrafu 1 għandu jipprovdi 
perjodu ta’ fuq ir-riħ biex jintużaw il-ħażniet 
tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
kkonċernati, li se jkunu b’tali mod li ma 
jfixkilx il-perjodu normali ta’ l-użu tal-
prodott għall-ħarsien tal-pjanti.

approvazzjoni ma jikkonċernawx il-
protezzjoni tas-saħħa u l-ambjent, ir-
Regolament li jissemma fil-paragrafu 1 
għandu jipprovdi perjodu ta’ fuq ir-riħ biex 
jintużaw il-ħażniet tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti kkonċernati, li m'għandux ikun 
itwal minn sena. Wara dan il-perjodu, il-
produtturi għandhom jiżguraw it-tneħħija 
u r-rimi b'mod sikur tal-ħażniet li jifdal.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'għandiex tingħata aktar minn sena biex jintużaw il-ħażniet tal-protezzjoni tal-pjanti. Wara 
dan il-perjodu, il-produtturi għandhom jiżguraw it-tneħħija u r-rimi sikur tal-prodott 
tagħhom.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 284
Artikolu 20, paragrafu 2

2. Fejn ir-raġunijiet biex ma tiġġeddidx 
approvazzjoni jippermettu, ir-Regolament li 
jissemma fil-paragrafu 1 għandu jipprovdi 
perjodu ta’ fuq ir-riħ biex jintużaw il-ħażniet 
tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
kkonċernati, li se jkunu b’tali mod li ma 
jfixkilx il-perjodu normali ta’ l-użu tal-
prodott għall-ħarsien tal-pjanti.

2. Fejn ir-raġunijiet biex ma tiġġeddidx 
approvazzjoni ma jikkonċernawx il-
protezzjoni tas-saħħa u l-ambjent, ir-
Regolament li jissemma fil-paragrafu 1 
għandu jipprovdi perjodu ta’ fuq ir-riħ biex 
jintużaw il-ħażniet tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti kkonċernati, li m'għandux ikun 
itwal minn staġun. Jekk ir-raġunijiet biex 
ma tiġġeddidx l-approvazzjoni jkunu 
relatati mal-protezzjoni tas-saħħa umana u 
tas-saħħa ta' l-annimal u l-ambjent f'dan 
il-każ m'għandux ikun hemm perjodu ta' 
żmien biex jintużaw ħażniet tal-prodotti 
kkonċernati għal ħarsien tal-pjanti u l-
bejgħ u l-użu kollha ta' prodotti bħal dawn 
għandu jieqaf b'efett immedjat ladarba d-
deċiżjoni ta' nuqqas ta' tiġdid terġa' 
tittieħed.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fejn l-approvazzjoni ma ġietx imġedda minħabba ħsibijiet għall-protezzjoni tas-saħħa umana 
u tas-saħħa ta' l-annimal jew l-ambjent f'dan il-każ il-bejgħ u l-użu ta' pestiċidi bħal dawn 
għandu jieqaf b'effett immedjat.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 285
Artikolu 20, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Fil-każ ta' projbizzjoni jew l-irtirar ta' l-
approvazzjoni fuq bażijiet ta' saħħa jew 
ambjent, il-prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
kkonċernat għandu jintrema b'mod 
immedjat.

Or. de

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 286
Artikolu 21, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. Il-Kummissjoni tista’ tirrevedi l-
approvazzjoni ta’ sustanza attiva fi 
kwalunkwe ħin. 

1. Il-Kummissjoni tista’ tirrevedi l-
approvazzjoni ta’ sustanza attiva fi 
kwalunkwe ħin u għandha tagħti l-
attenzjoni xierqa lit-talbiet għal reviżjoni 
ta' l-Istati Membri, tal-Parlament Ewropew 
u ta' partijiet interessati oħra, bbażati fuq 
tagħrif xjentifiku u tekniku attwali u dejta 
ta' mmonitorjar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiżgura trasparenza fil-proċess u taġġusta l-proposta mal-prinċipju ta' prekawzjoni. L-
emenda tfittex ukoll biex tiżgura li deċiżjonijiet iqisu tagħrif xjentifiku u tekniku attwali, 
peress li stipulat fl-Artikolu 4(1) tat-test propost u tal-prinċipju hemm li standard għoli ta' 
protezzjoni jrid ikun żgurat kif stabbilit fil-premessa 21. 
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Amendment by Dan Jørgensen u Chris Davies

Emenda 287
Artikolu 21, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. Il-Kummissjoni tista’ tirrevedi l-
approvazzjoni ta’ sustanza attiva fi 
kwalunkwe ħin. 

1. Il-Kummissjoni tista’ tirrevedi l-
approvazzjoni ta’ sustanza attiva fi 
kwalunkwe ħin u għandha tagħti l-
attenzjoni xierqa lit-talbiet għal reviżjoni 
minn Stat Membru, mill-Parlament 
Ewropew u minn partijiet interessati oħra 
bbażata fuq tagħrif xjentifiku u tekniku 
attwali u dejta ta' mmonitorjar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiżgura trasparenza fil-proċess u taġġusta l-proposta mal-prinċipju ta' prekawzjoni. L-
emenda tfittex ukoll biex tiżgura li d-deċiżjonijiet iqisu tagħrif xjentifiku u tekniku attwali, 
peress li huwa stipulat fl-Artikolu 4(1) tat-test propost u l-prinċipju li standard għoli ta' 
protezzjoni jrid ikun żgurat skond il-premessa 21. 

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 288
Artikolu 21, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. Il-Kummissjoni tista’ tirrevedi l-
approvazzjoni ta’ sustanza attiva fi 
kwalunkwe ħin. 

1. Il-Kummissjoni tista’ tirrevedi l-
approvazzjoni ta’ sustanza attiva fi 
kwalunkwe ħin u għandha tagħti l-
attenzjoni xierqa lit-talbiet għal reviżjoni 
ta' l-Istati Membri, tal-Parlament Ewropew 
u ta' partijiet interessati oħra appoġġjata 
b'evidenza xjentifika xierqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiżdied it-trasparenza fil-proċess u biex il-proposta tkun stabbilita bi qbil mal-prinċipju 
prekawzjonali u l-prinċipju li d-deċiżjonijiet jittieħdu skond l-għarfien xjentifiku u tekniku 
attwali, kif stipolat fl-Art.4(10) tat-test propost u l-prinċipju li għandu jiġi żgurat standard 
għoli ta' protezzjoni (premessa 21).
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Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 289
Artikolu 21, paragrafu 1, subparagrafu 2 a (ġdid)

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-
approvazzjoni ta' sustanza attiva f'każ ta' 
evidenza li tissuġġerixxi li l-kisba ta' l-
objettivi stabbiliti fl-Artikolu 4(1)(a)(iv) u 
(b)(i) tad-Direttiva 2000/60/KE tista' ma 
tintlaħaqx.

Or. de

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Chris Davies u Roberto Musacchio

Emenda 290
Artikolu 22, paragrafu 1

1. Bħala deroga mill-Artikolu 5, sustanza 
attiva li tikkonforma mal-kriterji provduti fl-
Artikolu 4 għandha tiġi approvata għal 
perjodu li ma jaqbiżx il-15-il sena, fejn jista’ 
jiġi mistenni li l-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti li fihom dik is-sustanza se joħolqu 
biss riskju żgħir għas-saħħa tal-bniedem u 
ta’ l-annimali u għall-ambjent, kif provdut 
fl-Artikolu 46(1).

1. Bħala deroga mill-Artikolu 5, sustanza 
attiva li tikkonforma mal-kriterji provduti fl-
Artikolu 4 għandha tiġi approvata għal 
perjodu li ma jaqbiżx il-15-il sena, fejn hija 
ma jkollhiex effett negattiv fuq is-saħħa tal-
bniedem u ta’ l-annimali u għall-ambjent, kif 
provdut fl-Artikolu 46(1). 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun iċċarat li sustanzi attivi li m'għandhomx effett negattiv fuq il-bniedem, l-annimal 
jew l-ambjent jistgħu jitqiesu bħala ta' riskju baxx.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 291
Artikolu 22, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Id-deroga attwali m'għandhiex tapplika 
fil-każ ta' sustanzi attivi li jilħqu l-kriterji 
elenkati fl-Anness II għal approvazzjoni ta' 
sustanzi attivi u għal approvazzjoni bħala 
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kandidati għal sostituzzjoni u għandha 
tapplika biss għal sustanzi approvati għal 
użu fl-agrikoltura bijoloġika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi kollha li m'humiex klassifikati bħala sustanzi ta' tħassib jistgħu jkunu klassifikati 
bħala "sustanzi attivi ta' riskju baxx", din l-emenda tillimita n-numru ta' sustanzi ta' riskju 
baxx għal dawk approvati għal użu fl-agrikoltura bijoloġika u tippermetti inċentivi lil 
kumpaniji li jiżviluppaw sustanzi "xierqa għall-ambjent".

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 292
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’.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala 'kandidat ta' sostituzzjoni' li jilħaq rekwiżiti ta' sikurezza speċifikati fl-Artikolu 4, 
perjodi ta' approvazzjoni m'għandhomx ikunu limitati għal 7 snin. M'hemm ebda ħtieġa li 
sustanzi jkunu riveduti kull seba' snin peress li r-Regolament jipprevedi li l-approvazzjonijiet 
jistgħu jkunu riveduti fi kwalunkwe ħin (ara l-Artikolu 21.1).
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Emenda mressqa minn Pilar Ayuso

Emenda 293
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 tikkonforma mal-kriterji 
provduti fl-Artikolu 4 u mal-kriterji stipulati
fil-punt 4 ta' l-Anness II għandha tkun 
klassifikata u approvata bħala 'kandidat 
għal sostituzzjoni', 

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

L-approvazzjoni għandha tkun valida għal 
10 snin. L-Artikolu 14(2) ma għandux 
japplika.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Biex ikunu klassifikati bħala kandidati għal sostituzzjoni, is-sustanzi attivi għandhom 
jikkonformaw mal-kriterji stabbiliti fil-proposta għal regolament.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 294
Artikolu 27

Projbizzjoni Ko-formulanti
1. Ko-formulant għandu jiġi projbit fejn ġie 
stabbilit li:

1. Ko-formulant m'għandux jiġi approvat
fejn ġie stabbilit li:

(a) ir-residwi tiegħu, b’konsegwenza għal 
applikazzjoni li hija konsistenti ma’ prattika 
tajba tal-ħarsien tal-pjanti, għandhom effett 
ta’ ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem jew ta’ l-
annimali jew fuq l-ilma ta’ l-art jew effett 
inaċċettabbli fuq l-ambjent; jew

(a) ir-residwi tiegħu, b’konsegwenza għal
applikazzjoni li hija konsistenti ma’ prattika 
tajba tal-ħarsien tal-pjanti, għandhom effett 
ta’ ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem jew ta’ l-
annimali jew fuq l-ilma ta’ l-art jew effett 
inaċċettabbli fuq l-ambjent; jew

(b) l-użu tiegħu, b’konsegwenza għal 
applikazzjoni li hija konsistenti ma’ prattika 
tajba tal-ħarsien tal-pjanti u wara li jitqiesu 
l-kondizzjonijiet normali u realistiċi ta’ l-

(b) l-użu tiegħu, b’konsegwenza għal 
applikazzjoni li hija konsistenti ma’ prattika 
tajba tal-ħarsien tal-pjanti u wara li jitqiesu 
l-kondizzjonijiet normali u realistiċi ta’ l-
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użu, għandu effett ta’ ħsara fuq is-saħħa tal-
bniedem jew ta’ l-annimali, jew effett 
inaċċettabbli fuq pjanti, prodotti li ġejjin 
mill-pjanti jew l-ambjent.

użu, għandu effett ta’ ħsara fuq is-saħħa tal-
bniedem jew ta’ l-annimali, jew effett 
inaċċettabbli fuq pjanti, prodotti li ġejjin 
mill-pjanti jew l-ambjent.

2. Il-ko-formulanti projbiti skond il-
paragrafu 1 għandhom ikunu inklużi fl-
Anness III skond il-proċedura li tissemma fl-
Artikolu 76(3).

2. Il-ko-formulanti approvati skond il-
paragrafu 1 għandhom ikunu inklużi fl-
Anness III skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju li tissemma fl-Artikolu 76(3a).

Or. de

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 295
Artikolu 27, paragrafu 1, punti (a) u (b)

(a) ir-residwi tiegħu, b’konsegwenza għal 
applikazzjoni li hija konsistenti ma’ prattika 
tajba tal-ħarsien tal-pjanti, għandhom effett
ta’ ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem jew ta’ l-
annimali jew fuq l-ilma ta’ l-art jew effett 
inaċċettabbli fuq l-ambjent; jew

(a) il-ko-formulant jew ir-residwi tiegħu, 
b’konsegwenza għal applikazzjoni li hija 
konsistenti ma’ prattika tajba tal-ħarsien tal-
pjanti, għandhom effett ta’ ħsara fuq is-
saħħa tal-bniedem jew ta’ l-annimali jew fuq 
l-ilma ta’ l-art jew effett inaċċettabbli fuq l-
ambjent; jew

(b) l-użu tiegħu, b’konsegwenza għal 
applikazzjoni li hija konsistenti ma’ prattika 
tajba tal-ħarsien tal-pjanti u wara li jitqiesu 
l-kondizzjonijiet normali u realistiċi ta’ l-
użu, għandu effett ta’ ħsara fuq is-saħħa tal-
bniedem jew ta’ l-annimali, jew effett 
inaċċettabbli fuq pjanti, prodotti li ġejjin 
mill-pjanti jew l-ambjent.

(b) l-użu tiegħu, b’konsegwenza għal 
applikazzjoni li hija konsistenti ma’ prattika 
tajba tal-ħarsien tal-pjanti u wara li jitqiesu 
l-kondizzjonijiet realistiċi ta’ l-użu, għandu 
effett ta’ ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem jew 
ta’ l-annimali, jew effett inaċċettabbli fuq 
pjanti, prodotti li ġejjin mill-pjanti jew l-
ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kundizzjonijiet realistiċi ta' l-użu għandhom ikunu previsti.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen u Chris Davies

Emenda 296
Artikolu 27, paragrafu 1, punt (a)

(a) ir-residwi tiegħu, b’konsegwenza għal (a) il-ko-formulant jew ir-residwi tiegħu, 
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applikazzjoni li hija konsistenti ma’ prattika 
tajba tal-ħarsien tal-pjanti, għandhom effett 
ta’ ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem jew ta’ l-
annimali jew fuq l-ilma ta’ l-art jew effett 
inaċċettabbli fuq l-ambjent; jew

b’konsegwenza għal applikazzjoni li hija 
konsistenti ma’ prattika tajba ta' prodott tal-
ħarsien tal-pjanti, għandhom effett ta’ ħsara 
fuq is-saħħa tal-bniedem jew ta’ l-annimali 
jew fuq l-ilma ta’ l-art jew effett 
inaċċettabbli fuq l-ambjent; jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kundizzjonijiet realistiċi ta' l-użu għandhom ikunu previsti.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen u Chris Davies

Emenda 297
Artikolu 27, paragrafu 1, punt (b)

(b) l-użu tiegħu, b’konsegwenza għal 
applikazzjoni li hija konsistenti ma’ prattika 
tajba tal-ħarsien tal-pjanti u wara li jitqiesu 
l-kondizzjonijiet normali u realistiċi ta’ l-
użu, għandu effett ta’ ħsara fuq is-saħħa tal-
bniedem jew ta’ l-annimali, jew effett 
inaċċettabbli fuq pjanti, prodotti li ġejjin 
mill-pjanti jew l-ambjent.

(b) l-użu tiegħu, b’konsegwenza għal 
applikazzjoni li hija konsistenti ma’ prattika 
tajba ta' prodott tal-ħarsien tal-pjanti u wara 
li jitqiesu l-kondizzjonijiet realistiċi ta’ l-
użu, għandu effett ta’ ħsara fuq is-saħħa tal-
bniedem jew ta’ l-annimali, jew effett 
inaċċettabbli fuq pjanti, prodotti li ġejjin 
mill-pjanti jew l-ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kundizzjonijiet realistiċi ta' l-użu għandhom ikunu previsti. 

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 298
Artikolu 27, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Fejn koformulant ikun użat fi prodott 
għall-ħarsient tal-pjanti li jkun ġie 
awtorizzat skond dan ir-Regolament, 
għandu jitqies bħala wieħed li jkun 
irreġistrat f’konformità ma’ l-Artikolu 
15(1) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 
għall-użu speċifiku fi prodotti għall-ħarsien 
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tal-pjanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ko-formulanti użati fi prodotti għall-ħarsien tal-pjanti m'għandhomx ikunu suġġetti għal 
regolament doppju skond ir-REACH.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 299
Artikolu28, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Iżda, l-Istati Membri għandhom 
jippermettu l-kummerċ parallel ta' prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti fi ħdan it-territorju 
tagħhom biss wara proċedura 
amministrattiva biex jiġi verifikat li huwa l-
istess fil-kompożizzjoni u s-sors bħall-
prodott awtorizzat minn dan l-Istat 
Membru. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistema ta' kummerċ parallel ta' prodotti hija essenzjali biex tippermetti l-moviment ħieles ta' 
prodotti. Iżda l-kummerċ parallel għandu jkun ristrett għal dawk il-prodotti li huma identiċi 
għal prodotti li huma diġà fis-suq. Kontroll fuq elementi ta' identifikazzjoni huwa essenzjali 
biex ikun żgurat li l-prodotti kollha mressqa fis-suq kienu analizzati b'mod sħiħ. 

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer u Caroline Lucas

Emenda 300
Artikolu 28, paragrafu 2, punt (b)

(b) it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti għal skopijiet ta’ 
riċerka jew ta’ żvilupp skond l-Artikolu 51;

(b) l-użu ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
għal skopijiet ta’ riċerka jew ta’ żvilupp 
skond l-Artikolu 51;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament jimmira biex jilħaq standards għoljin għal awtorizzazzjoni. Prodotti għal 
ħarsien tal-pjanti awtorizzati b'mod speċifiku għal skopijiet ta' riċerka u żvilupp 
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m'għandhomx jitpoġġew fis-suq. 

Emenda mressqa minn Christofer Fjellner

Emenda 301
Artikolu 29, paragrafu 1, punt (c a) (ġdid)

(ca) il-formulazzjoni (teknika) tiegħu hija 
b'mod li l-espożizzjoni ta' l-utent jew riskji 
oħrajn ikunu limitati kemm jista' jkun 
mingħajr ma jikkompromettu l-iffunzjonar 
tal-prodott;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Formulazzjonijiet differenti ivarjaw b'mod konsiderevoli fir-riskju - eż. trab meta mqabbel 
ma' formulazzjoni ta' gran u formulazzjoni li jkun fiha solvent bijoloġiku meta mqabbel ma' 
emulsjonijiet solubbli ta' l-ilma. Jekk jista' jkun evitat, il-formulazzjoni fiha nfisha 
m'għandhiex iżżid ir-riskju involut bl-użu ta' prodott speċifiku għal ħarsien tal-pjanti. It-test 
propost għandu jgħin biex ikun żgurat li l-formulazzjoni bl-inqas riskju possibbli tintuża meta 
prodott jitressaq fis-suq. 

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 302
Artikolu 29, paragrafu 1, punt (e a) (ġdid)

(e a) il-metaboliti ta' sustanza/sustanzi 
attivi magħrufa fiż-żmien ta' l-użu kienu 
identifikati u jikkonformaw mal-prinċipji 
uniformi stabbiliti fil-paragrafu 6;

Or. de

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 303
Artikolu 29, paragrafu 1, punt (f)

(f) ir-residwi tiegħu, li jirriżultaw minn użi 
awtorizzati, u li huma sinifikanti mil-lat 

(f) ir-residwi tiegħu, li jirriżultaw minn użi 
awtorizzati, jistgħu jiġu determinati 
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tossikoloġiku, ekotossikoloġiku jew 
ambjentali, jistgħu jiġu determinati 
b’metodi xierqa fl-użu ġenerali;

b’metodi standardizzati fl-użu ġenerali fl-
Istati Membri kollha li huwa pruvat li 
huma sensittivi b'mod xieraq għal 
konċentrazzjonijiet mhux sikuri b'mod 
potenzjali f'midja ambjentali u bijoloġiċi 
varji. Irid ikun possibbli li r-residwi jkunu 
identifikati bl-użu ta' metodi standard użati 
minn laboratorji ta' referenza ta' l-UE;

Or. de

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 304
Artikolu 29, paragrafu 1, punt (f)

(f) ir-residwi tiegħu, li jirriżultaw minn użi 
awtorizzati, u li huma sinifikanti mil-lat 
tossikoloġiku, ekotossikoloġiku jew 
ambjentali, jistgħu jiġu determinati b’metodi 
xierqa fl-użu ġenerali;

(f) ir-residwi tiegħu, li jirriżultaw minn użi 
awtorizzati, u li huma sinifikanti mil-lat 
tossikoloġiku, ekotossikoloġiku jew 
ambjentali, jistgħu jiġu determinati b’metodi 
standardizzati fl-użu ġenerali fl-Istati 
Membri kollha, li huma sensittivi b'mod 
suffiċjenti fir-rigward ta' livelli ta' tħassib 
f'diversi midja ambjentali u bijoloġiċi. Ir-
residwi għandhom ikunu identifikati bil-
metodi komuni multi-residwi kif applikati 
mil-laboratorji ta' referenza ta' l-UE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Metodi standardizzati, sensittivi b'mod suffiċjenti biex jidentifikaw ir-residwi kollha ta' 
sustanzi attivi fir-rigward ta' livelli ta' tħassib f'diversi midja ambjentali u bijoloġiċi 
għandhom ikunu stabbiliti biex ma jinqabżux effetti li mhux faċli li jkunu identifikati b'metodi 
f'użu ġenerali.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen

Emenda 305
Artikolu 29, paragrafu 1, punt (f)

(f) ir-residwi tiegħu, li jirriżultaw minn użi 
awtorizzati, u li huma sinifikanti mil-lat 
tossikoloġiku, ekotossikoloġiku jew 

(f) ir-residwi tiegħu, li jirriżultaw minn użi 
awtorizzati, jistgħu jiġu determinati 
b’metodi li huma sensittivi b'mod 
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ambjentali, jistgħu jiġu determinati 
b’metodi xierqa fl-użu ġenerali;

suffiċjenti fir-rigward ta' kwalunkwe livell 
li jista' jkun identifikat b'mod tekniku li 
jista' jkun preżenti fi kwalunkwe midja 
ambjentali u bijoloġika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jitqiesu r-riskji u l-impatti negattivi ta' l-użu ta' pestiċidi, għandu jkun hemm metodi ta' 
użu ġenerali biex ikejlu residwi ta' sustanzi awtorizzati kollha. Dawn il-metodi jeħtieġ li jkunu 
sensittivi b'mod suffiċjenti biex jidentifikaw kwalunkwe livell li jista' jkun identifikat b'mod 
tekniku li jista' jkun preżenti fi kwalunkwe midja ambjentali u bijoloġika.  Dan jinkludi 
kwalunkwe partikula, taqtir żgħir jew fwar preżenti fl-arja b'riżultat ta' applikazzjonijiet li 
jitfgħu raxx likwidu fuq l-uċuħ, residwi trasportati f'polline jew trab ta' l-uċuħ (eż. waqt il-
ħsad), tifrix ta' ħamrija mniġġsa, trasport ta' pestiċidi fuq distanza twila, kif ukoll residwi fl-
ilma, fl-ikel u fl-għalf.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 306
Artikolu 29, paragrafu 1, punt (f)

(f) ir-residwi tiegħu, li jirriżultaw minn użi 
awtorizzati, u li huma sinifikanti mil-lat 
tossikoloġiku, ekotossikoloġiku jew 
ambjentali, jistgħu jiġu determinati 
b’metodi xierqa fl-użu ġenerali;

(f) ir-residwi tiegħu, li jirriżultaw minn użi 
awtorizzati, jistgħu jiġu determinati 
b’metodi standardizzati fl-użu ġenerali fl-
Istati Membri kollha, li huma sensittivi 
b'mod suffiċjenti fir-rigward ta' kwalunkwe
livell li jista' jkun identifikat b'mod tekniku 
li jista' jkun preżenti fi kwalunkwe midja 
ambjentali u bijoloġika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa bi qbil ma' l-emenda preċedenti ssuġġerita fl-Artikolu 4, paragrafu 2, punt c u l-
ġustifikazzjoni relatata.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen u Åsa Westlund

Emenda 307
Artikolu 29, paragrafu 1, punt (h a) (ġdid)
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(ha) l-awtorizzazzjoni tiegħu ma tostakolax 
il-pjanijiet nazzjonali żviluppati skond id-
Direttiva 2007/XXX/KE [li tistabbilixxi 
qafas għal azzjoni tal-Komunità biex 
jinkiseb użu sostenibbli ta' pestiċidi].

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri m'għandhomx ikunu mġiegħla jaċċettaw pestiċidi li jniġġsu l-ilma ta' taħt l-
art jew li jkunu ta' riskju u periklu bla bżonn għall-bnedmin, għall-annimali u għall-ambjent u 
li jmorru kontra l-politiki nazzjonali tagħhom dwar l-ambjent u s-saħħa. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew iqisu l-kundizzjonijiet reġjonali qabel ma jawtorizzaw prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti.   

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos + Dan Jørgensen u Chris 
Davies + Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Emenda 308
Artikolu 29, paragrafu 2

2. Bħala deroga mill-punt (a) tal-paragrafu 
1, Stat Membru jista’, matul perjodu ta’ 5 
snin wara li jiġi adottat il-programm ta’ 
ħidma li jissemma fl-Artikolu 26, jawtorizza 
it-tqegħid fis-suq fit-territorju tiegħu ta’ 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom 
synergists u safeners li mhumiex approvati, 
iżda li huma inklużi f’dak il-programm.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jitqies li spiss prodotti tal-pestiċidi ikun fihom numru ta' sustanzi differenti li jistgħu 
jimmodifikaw b'mod potenzjali l-azzjoni ta' ingredjent/sustanza attiv fi ħdan il-formulazzjoni, 
ma jistax jitqies li l-prodotti u l-formulazzjonijiet differenti kollha li fihom sinerġist jew 
'safener' speċifiċi li huma inklużi fil-programm ta' reviżjoni stipulat fl-Artikolu 26 ma 
jkollhomx effetti ta' ħsara fuq il-bniedem u l-annimali jew l-ambjent. Is-saħħa b'effett ta' 
ħsara potenzjali trid tkun analizzata qabel l-awtorizzazzjoni tagħhom biex ikun stabbilit li 
m'hemm ebda effett ta' ħsara fuq il-bniedem u fuq l-annimali.
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Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 309
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 91/414/KEE bi 
kwalunkwe modifika meħtieġa.

6. Għandhom jiġu stabbiliti l-prinċipji 
uniformi għall-evalwazzjoni u għall-
awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti f'Regolament li ġie adottat skond 
il-proċedura li tissemma fl-Artikolu 76(2), 
fejn jitrasferixxu r-rekwiżiti fl-Anness VI 
tad-Direttiva 91/414/KEE bi kwalunkwe 
modifika meħtieġa minħabba l-bidla minn 
direttiva għal regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sostituzzjoni ta' l-emenda 76 mir-rapporteur.

Kjarifika tal-kliem. L-adozzjoni ta' regolament dwar il-prinċipji uniformi għal analiżi u 
awtorizzazzjoni fil-proċedura konsultattiva għandha tkun limitata għal sempliċi trasferiment 
ta' rekwiżiti attwali. Dan jiżgura li l-bażi meħtieġa għal analiżi tkun provduta wara t-
tranżizzjoni mid-direttiva attwali għar-regolament il-ġdid. 

Modifiki għandhom ikunu limitati għal abbozzar ta' tibdil, minħabba li l-prinċipji uniformi 
għandhom ikunu adottati fil-kodeċiżjoni fil-futur qrib (ara l-Artikolu 75), peress li huma 
jirrapreżentaw element essenzjali tar-regolament.

Emenda mressqa minn Michl Ebner

Emenda 310
Artikolu 29, paragrafu 6 a (ġdid)

6a. Jekk prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
ikun awtorizzat għal skopijiet speċifiċi fi 
Stat Membru, prodott klassifikat bħala l-
istess jew l-ekwivalenti fuq il-bażi tad-
dispożizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni 
stabbiliti f'dan ir-Regolament u li huwa 
impurtat minn Stat Membru ieħor li ma 
awtorizzax il-prodott għall-istess skop jista' 
ma jkunx projbit l-awtorizzazzjoni għall-
iskop ikkonċernat fuq il-bażi ta' rekwiżiti 
ta' awtorizzazzjoni speċifiċi.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Although recognised as equivalent to national reference products under the terms of the 
relevant provisions of EU law, in some Member States imported products may not be used for 
the same purpose as national reference products because their authorisation/use is contingent 
on the translation of the label from the country of origin, which in some cases does not 
stipulate authorisation for the same purpose. This represents a non-technical, discriminatory 
obstacle to trade, since in de facto terms two different (safety) standards governing the 
authorisation of equivalent products of differing origin are introduced. This cannot be 
reconciled with the principle of the free movement of goods within the EU internal market.  

Emenda mressqa minn Ioannis Gklavakis

Emenda 311
Artikolu 30, titolu u paragrafu 1

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

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

Or. el

Ġustifikazzjoni

Il-formola ta' l-awtorizzazzjoni għandha tkun standardizzata u identika għall-Istati Membri. 

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 312
Artikolu 30, paragrafu 2

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

2. L-awtorizzazzjoni għandha tistabbilixxi r-
rekwiżiti li jirrelataw mat-tqegħid fis-suq u 
ma’ l-użu tal-prodott għall-ħarsien tal-pjanti. 
Dawk ir-rekwiżiti għandhom jinkludu mill-
inqas:
(i) il-kondizzjonijiet għall-użu meħtieġa 
sabiex ikun hemm konformità mal-
kondizzjonijiet u mar-rekwiżiti provduti fir-
Regolament li japprova s-sustanzi attivi, is-
safeners u s-synergists u dawk provduti fl-
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1999/45/KE. Artikolu 4(3) għal prodotti tal-ħarsien tal-
pjanti;
(ii) klassifikazzjoni tal-prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti skond id-Direttiva 1999/45/KE;

(iii) informazzjoni dwar l-użu xieraq tal-
prodott u konformità mal-kundizzjonijiet u 
l-prinċipji ta' ħarsien tal-pjanti integrat.

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

2. L-awtorizzazzjoni għandha tistabbilixxi r-
rekwiżiti li jirrelataw mat-tqegħid fis-suq u 
ma’ l-użu tal-prodott għall-ħarsien tal-pjanti. 
Dawk ir-rekwiżiti għandhom jinkludu mill-
inqas:
(i) il-kondizzjonijiet għall-użu meħtieġa 
sabiex ikun hemm konformità mal-
kondizzjonijiet u mar-rekwiżiti provduti fir-
Regolament li japprova s-sustanzi attivi, is-
safeners u s-synergists u dawk provduti fl-
Artikolu 4(3) għal prodotti tal-ħarsien tal-
pjanti;

Or. de

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen

Emenda 313
Artikolu 30, paragrafu 2

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

2. L-awtorizzazzjoni għandha tistabbilixxi r-
rekwiżiti li jirrelataw mat-tqegħid fis-suq u 
ma’ l-użu tal-prodott għall-ħarsien tal-pjanti. 
Dawk ir-rekwiżiti għandhom jinkludu bħala 
minimu l-kondizzjonijiet għall-użu meħtieġa 
sabiex ikun hemm konformità mal-
kondizzjonijiet u mar-rekwiżiti provduti fir-
Regolament li japprova s-sustanzi attivi, is-
safeners u s-synergists u r-rekwiżiti u l-
kundizzjonijiet għal prodotti tal-ħarsien tal-
pjanti stabbiliti fl-Artikolu 4(3). L-
awtorizzazzjoni għandha tinkludi 
klassifikazzjoni tal-prodott għall-ħarsien tal-
pjanti għall-iskop tad-Direttiva 1999/45/KE. 
L-awtorizzazzjoni għandha teħtieġ li l-
prodott jintuża skond il-prinċipji ta' 
Mmaniġġjar Integrat ta' Organiżmi li 
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jagħmlu l-ħsara kif stipulat fl-Artikolu 3 ta' 
dan ir-Regolament mill-2012 'il quddiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tqis l-awtorizzazzjoni konformi ma' dispożizzjonijiet oħra f'dan ir-Regolament. 
Id-definizzjoni ta' mmaniġġjar integrat ta' organiżmi li jagħmlu l-ħsara għandha tkun 
formulata bħala minimu.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas, Dan Jørgensen + Chris Davies

Emenda 314
Artikolu 30, paragrafu 3, parti introduttorja

3. Ir-rekwiżiti li jissemmew fil-paragrafu 2 
jistgħu jinkludu:

3. Ir-rekwiżiti li jissemmew fil-paragrafu 2 
għandhom jinkludu:

Or. en

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz u Christa Klaß

Emenda 315
Artikolu 30, paragrafu 3, punti (a) u (b)

(a) restrizzjoni tal-prodott fir-rigward tad-
distribuzzjoni u ta’ l-użu tal-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti biex tiġi mħarsa s-saħħa 
tad-distributuri, ta’ l-utenti u tal-ħaddiema 
kkonċernati;

(a) restrizzjoni tal-prodott fir-rigward tad-
distribuzzjoni tiegħu;

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

(b) restrizzjonijiet oħrajn fir-rigward ta' l-
użu tal-prodott għall-ħarsien tal-pjanti biex 
jipproteġu s-saħħa ta' distributuri, utenti, 
ħaddiema u ġirien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kundizzjonijiet għad-distribuzzjoni u l-użu għandhom ikunu ċċarati. 
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Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 316
Artikolu 30, paragrafu 3, punti (a) u (b)

(a) restrizzjoni tal-prodott fir-rigward tad-
distribuzzjoni u ta’ l-użu tal-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti biex tiġi mħarsa s-saħħa 
tad-distributuri, ta’ l-utenti u tal-ħaddiema 
kkonċernati;

(a) restrizzjoni tal-prodott fir-rigward tad-
distribuzzjoni u ta’ l-użu tal-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti biex tiġi mħarsa s-saħħa 
tad-distributuri, ta’ l-utenti u tal-ħaddiema 
kkonċernati kif ukoll konsumaturi, residenti 
jew min ikun għaddej;

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

(b) l-obbligu li tiġi notifikata attività ta' 
bexx għal sistema ċentralizzata, 
responsabbli biex tinforma kwalunkwe ġar, 
residenti jew min ikun għaddej li jista’ jkun 
ffissat għal sprej drift qabel ma jintuża l-
prodott u li talab li jiġi informat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta testendi l-istess protezzjoni maħsuba għal distributuri, utenti u ħaddiema 
għal residenti u min ikun għaddej li jistgħu jkunu esposti b'mod ripetut għal pestiċidi.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen u Chris Davies

Emenda 317
Artikolu 30, paragrafu 3, punt (a)

(a) restrizzjoni tal-prodott fir-rigward tad-
distribuzzjoni u ta’ l-użu tal-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti biex tiġi mħarsa s-saħħa 
tad-distributuri, ta’ l-utenti u tal-ħaddiema 
kkonċernati;

(a) restrizzjoni tal-prodott fir-rigward tad-
distribuzzjoni u ta’ l-użu tal-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti biex tiġi mħarsa s-saħħa 
tad-distributuri, ta’ l-utenti, tal-ħaddiema, 
residenti, min ikun għaddej u l-
konsumaturi kkonċernati, is-saħħa ta' l-
annimali u l-ambjent;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-subgruppi varji tal-popolazzjoni f'riskju li jkunu esposti għall-pestiċidi jridu jiġu mħarsa. 
Dawn jinkludu l-utenti professjonali u mhumiex, residenti, min ikun għaddej, ħaddiema, 
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gruppi vulnerabbli speċifiċi u konsumaturi, li jkunu esposti direttament jew indirettament 
permezz ta' l-arja, l-ikel, l-għalf, l-ilma u l-ambjent. 

Emenda mressqa minn Caroline Lucas + Gyula Hegyi

Emenda 318
Artikolu 30, paragrafu 3, punt (a)

(a) restrizzjoni tal-prodott fir-rigward tad-
distribuzzjoni u ta’ l-użu tal-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti biex tiġi mħarsa s-saħħa 
tad-distributuri, ta’ l-utenti u tal-ħaddiema 
kkonċernati;

(a) restrizzjoni tal-prodott fir-rigward tad-
distribuzzjoni u ta’ l-użu tal-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti biex tiġi mħarsa s-saħħa 
tad-distributuri, ta’ l-utenti u tal-ħaddiema u 
residenti u min ikun għaddej ikkonċernati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-subgruppi varji tal-popolazzjoni f'riskju li jkunu esposti għall-pestiċidi jridu jiġu mħarsa. 
Dawn jinkludu l-utenti professjonali u mhumiex, residenti, min ikun għaddej, ħaddiema, 
gruppi vulnerabbli speċifiċi u konsumaturi, li jkunu esposti direttament jew indirettament 
permezz ta' l-arja, l-ikel, l-għalf, l-ilma u l-ambjent.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 319
Artikolu 30, paragrafu 3, punt (a)

(a) restrizzjoni tal-prodott fir-rigward tad-
distribuzzjoni u ta’ l-użu tal-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti biex tiġi mħarsa s-saħħa 
tad-distributuri, ta’ l-utenti u tal-ħaddiema 
kkonċernati;

(a) restrizzjoni tal-prodott fir-rigward tad-
distribuzzjoni u ta’ l-użu tal-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti biex tiġi mħarsa kemm is-
saħħa tad-distributuri, ta’ l-utenti u tal-
ħaddiema kkonċernati u kemm l-ambjent; 

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti ħafna li tkun inkluża referenza għall-ambjent, biex ikun żgurat li l-ambjent, 
inkluż l-ilma ta' taħt l-art ikun protett.
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Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 320
Artikolu30, paragrafu 3, punt (b)

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-prattika, il-fatt li jkun obbligatorju li l-ġirien ikunu infurmati dwar l-użu ta' prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti mhux possibbli li jkun attivat. Spiss, f'konformità ma' protezzjoni tal-
pjanti integrata, iridu jittieħdu deċiżjonijiet malajr, li s-soltu jkun impossibbli li l-ġirien ikunu 
notifikati minn qabel. Obbligu ta' informazzjoni huwa wkoll kuntrarju għall-prinċipju ta' 
simplifikazzjoni amministrattiva. 

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen

Emenda 321
Artikolu 30, paragrafu 3, punt (b)

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

(b) l-obbligu li jiġi informat, anke bl-użu ta' 
strumenti ta' sinjalazzjoni, kwalunkwe ġar, 
residenti u min ikun għaddej li jista’ jkun 
ffissat għal sprej drift qabel ma jintuża l-
prodott u li talab li jiġi informat.

Or. en

Emenda mressqa minn Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Emenda 322
Artikolu 30, paragrafu 3, punt (b)

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

(b) l-obbligu legali li jiġi informat 
kwalunkwe resident u ġar li jista’ jkun 
ffissat għal sprej drift u sorsi varji oħrajn ta' 
espożizzjoni b'riżultat ta' bexx fuq l-uċuħ 
fil-lokalità tagħhom, mill-inqas 48 siegħa
qabel ma jintuża kwalunkwe prodott.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jitqiesu r-riskji għas-saħħa u ambjentali, perikli u impatti negattivi mill-użu ta' pestiċidi, 
ikun assolutament essenzjali li r-residenti jirċievu notifika minn qabel, qabel kwalunkwe 
applikazzjoni ta' bexx u informazzjoni dwar il-kimiki li se jintużaw biex jippermettulhom biex 
jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa biex jippruvaw u jnaqqsu l-espożizzjoni kemm jista' jkun. Il-
perjodu ta' notifika għandhom jkun ta' 48 siegħa qabel kwalunkwe applikazzjoni ta' bexx, li 
huwa l-istess bħal dak fir-Renju Unit għal dawk li jrabbu n-naħal rigward in-naħal. 

Emenda mressqa minn Marianne Thyssen

Emenda 323
Artikolu 30, paragrafu 3, punt (b)

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

(b) l-obbligu li jinżammu reġistri 
disponibbli tal-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti wżati fil-farm. Dawn ir-reġistri 
għandhom, fi kwalunkwe ħin u fuq talba, 
jkunu preżentati lill-awtoritajiet kompetenti 
għal spezzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet prattiċi huwa impossibbli li jkun obbligatorju li l-informazzjoni tkun mogħtija 
lil kwalunkwe ġar li jitlobha qabel ma jkun użat il-prodott għall-ħarsien tal-pjanti. L-iprem 
prattika għall-ħarsien tal-pjanti spiss tippermetti biss perjodu ta' żmien limitat, li jiddependi 
per eżempju mill-kundizzjonijiet tat-temp, li fih il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jistgħu 
jintużaw għall-aħjar effett. Rekwiżit li l-ġara jkunu infurmati joħloq kumplessitajiet mhux 
meħtieġa, spiss b'detriment għall-iprem ħarsien tal-pjanti, u jista' jirriżulta f'impatt akbar fuq 
is-saħħa tal-bniedem kif ukoll fuq is-saħħa ta’ l-annimali u fuq l-ambjent.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen u Chris Davies + Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Emenda 324
Artikolu 30, paragrafu 3, punt (b a) (ġdid)

(ba) kwalunkwe restrizzjoni jew 
projbizzjoni ta' użu ta' pestiċida ġo jew 
madwar zoni użati mill-pubbliku ġenerali 
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jew minn gruppi tal-popolazzjoni sensittivi, 
bħal zoni residenzjali, parkijiet, ġonna 
pubbliċi, stadji għall-isports, stadji ta' l-
iskejjel, zoni għar-rikreazzjoni tat-tfal, eċċ. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet statutorji għal użu fl-approvazzjoni għal pestiċidi kollha għandhom jinkludu 
rekwiżiti dettaljati għal kwalunkwe projbizzjoni ta' l-użu ta' pestiċida ġo jew madwar zoni 
użati mill-pubbliku ġenerali jew minn gruppi tal-popolazzjoni sensittivi, bħal zoni 
residenzjali, parkijiet, ġonna pubbliċi, stadji għall-isports, stadji ta' l-iskejjel, zoni għar-
rikreazzjoni tat-tfal, eċċ.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 325
Artikolu 30, paragrafu 3, punt (b b) (ġdid)

(bb) restrizzjonijiet oħrajn jew 
kundizzjonijiet meħtieġa minn 
awtorizzazzjoni relatata ma' l-użu ta' 
prodott ta' pestiċida, b'mod partikulari fejn 
dawn huma intenzjonati biex jipproteġu s-
saħħa ta' distributuri, utenti, ħaddiema, 
residenti, min ikun għaddej u konsumaturi 
jew is-saħħa ta' l-annimal jew l-ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-punt ġdid għandu jippermetti l-Istati Membri biex jinkludu restrizzjonijiet jew 
kundizzjonijiet oħrajn, b'mod partikulari għall-protezzjoni ta' distributuri, utenti, ħaddiema, 
residenti, min ikun għaddej u konsumaturi, jew is-saħħa ta' l-annimali jew l-ambjent. 

Emenda mressqa minn Michl Ebner

Emenda 326
Artikolu 30, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Il-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 
2 m'għandhomx jinkludu rekwiżiti 
lingwistiċi li japplikaw għall-ippakkettar, 
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tikkettar jew immarkar li ma 
jikkonformawx mal-prinċipju ta' ħarsien 
tal-konsumatur bilanċjat u ma japplikawx 
għal prodotti tal-ħarsien tal-pjanti b'mod 
irrispettiv mill-oriġini tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Although recognised as equivalent to national reference products under the terms of the 
relevant provisions of EU law, in some Member States imported products may not be used for 
the same purpose as national reference products because their authorisation/use is contingent 
on the translation of the label from the country of origin, which in some cases does not 
stipulate authorisation for the same purpose. This represents a non-technical, discriminatory 
obstacle to trade, since in de facto terms two different (safety) standards governing the 
authorisation of equivalent products of differing origin are introduced. This cannot be 
reconciled with the principle of the free movement of goods within the EU internal market.  

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz u Christa Klaß

Emenda 327
Artikolu 32, paragrafu 1

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

1. Persuna li tixtieq tqiegħed fis-suq prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti għandha tapplika 
għal awtorizzazzjoni, hija stess jew permezz 
ta’ rappreżentant, għand wieħed jew aktar 
mill-Istati Membri fiz-zona fejn hemm il-
ħsieb li dak il-prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
jitqiegħed fis-suq.

Or. de

Ġustifikazzjoni

The stated aim of the revised authorisation procedure for plant protection products is the 
introduction of zonal authorisation as a step towards the harmonisation of authorisation at 
European level. On that basis, an applicant need not submit his or her application in every 
Member State in the zone in which the product is to be authorised, but only in one of them. In 
addition, a proposal should be made as to which Member State will in future be designated 
the rapporteur Member State for the zone in question. The other Member States in a zone 
should be involved in every stage of the assessment of the product in question, thereby 
ensuring that, following that assessment, authorisation can also be granted throughout the
zone. 
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Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 328
Artikolu 32, paragrafu 1

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Awtorizzazzjoni skond iz-zona fi ħdan l-UE hija meħtieġa biex, fl-aħħar, ikun stabbilit suq 
intern li jiffunzjona għal prodotti tal-ħarsien tal-pjanti.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz u Christa Klaß

Emenda 329
Artikolu 32, paragrafu 2

2. L-applikazzjoni għandha tinkludi dawn li 
ġejjin:

2. L-applikazzjoni għandha tinkludi dawn li 
ġejjin:

(a) lista taż-żoni u ta’ l-Istati Membri fejn l-
applikant għamel applikazzjoni;

(a) lista taż-żoni fejn l-applikant għamel 
applikazzjoni;

(b) proposta dwar liema Stat Membru l-
applikant qed jistenna li jevalwa l-
applikazzjoni fiż-żona kkonċernata;

(b) proposta dwar liema Stat Membru l-
applikant qed jistenna li jkun minn ta' 
quddiem fl-evalwar l-applikazzjoni fiż-żona 
kkonċernata;

(c) kopja ċċertifikata ta’ kwalunkwe 
awtorizzazzjoni li ngħatat diġà għal dak il-
prodott għall-ħarsien tal-pjanti fi Stat 
Membru.

(c) kopja ċċertifikata ta’ kwalunkwe 
awtorizzazzjoni li ngħatat diġà għal dak il-
prodott għall-ħarsien tal-pjanti fi Stat 
Membru.

Or. de
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Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz u Christa Klaß

Emenda 330
Artikolu 32, paragrafu 5, subparagrafu 2

Meta jintalab jagħmel dan, l-applikant 
għandu jipprovdi lill-Istat Membru 
b’kampjuni tal-prodott għall-ħarsien tal-
pjanti u bi standards analitiċi ta’ l-ingredjenti 
tiegħu.

Meta jintalab jagħmel dan, l-applikant 
għandu jipprovdi lill-Istati Membri involuti 
fl-analiżi b’kampjuni tal-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti u bi standards analitiċi ta’ 
l-ingredjenti tiegħu.

Or. de

Emenda mressqa minn Christa Klaß u Karl-Heinz Florenz

Emenda 331
Artikolu 34

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

L-applikazzjoni għandha tiġi eżaminata mill-
Istat Membru propost mill-applikant, bl-
inklużjoni obbligatorja ta' l-Istati Membri 
kollha f'zona.

Fuq it-talba ta’ l-Istat Membru li qed 
jeżamina l-applikazzjoni, l-Istati Membri l-
oħra fl-istess żona li quddiemhom tressqet 
applikazzjoni għandhom jikkooperaw biex 
tkun żgurata diviżjoni ġusta ta’ l-ammont ta’ 
xogħol.

F'dan ir-rigward, għandhom jittieħdu passi
biex tkun żgurata l-aktar diviżjoni ġusta 
possibbli ta' l-ammont ta' xogħol.

L-Istati Membri l-oħrajn fiż-żona, li 
quddiemhom tressqet applikazzjoni, 
għandhom joqogħdu lura milli jipproċedu 
bil-fajl sakemm issir il-valutazzjoni mill-
Istat Membru li qed jeżamina l-
applikazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-mira stipulata tal-proċedura ta' reviżjoni għall-awtorizzazzjoni ta' prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti hija l-introduzzjoni ta' awtorizzazzjoni skond iz-zona bħala pass lejn l-
armonizzazzjoni fil-livell Ewropew. Fuq din il-bażi, huwa essenzjali li l-Istat Membru 
rapporteur għandu jinkludi l-Istati Membri l-oħrajn fiz-zona kkonċernata fl-istadji kollha ta' 
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l-analiżi u l-proċess ta' evalwazzjoni, b'hekk ikun żgurat li, wara l-analiżi, il-prodott ikun 
jista' jingħata awtorizzazzjoni fi ħdan iz-zona wkoll. 

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber u Erna Hennicot-Schoepges

Emenda 332
Artikolu 34

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

L-applikazzjoni għandha tiġi eżaminata mill-
Istat Membru propost mill-applikant, bl-
inklużjoni ta' l-Istati Membri kollha f'zona,
ħlief meta Stat Membru ieħor fl-istess żona 
ma jaqbilx li jeżaminaha. L-Istat Membru li 
se jeżamina l-applikazzjoni għandu jinforma 
lill-applikant.

Fuq it-talba ta’ l-Istat Membru li qed 
jeżamina l-applikazzjoni, l-Istati Membri l-
oħra fl-istess żona li quddiemhom tressqet 
applikazzjoni għandhom jikkooperaw biex 
tkun żgurata diviżjoni ġusta ta’ l-ammont ta’ 
xogħol.

Fuq it-talba ta’ l-Istat Membru li qed 
jeżamina l-applikazzjoni, l-Istati Membri 
kollha l-oħra fl-istess żona għandhom 
jikkooperaw biex tkun żgurata l-aktar
diviżjoni ġusta possibbli ta’ l-ammont ta’ 
xogħol.

L-Istati Membri l-oħrajn fiż-żona, li 
quddiemhom tressqet applikazzjoni, 
għandhom joqogħdu lura milli jipproċedu 
bil-fajl sakemm issir il-valutazzjoni mill-
Istat Membru li qed jeżamina l-
applikazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-mira stipulata tal-proċedura ta' reviżjoni għall-awtorizzazzjoni ta' prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti hija l-introduzzjoni ta' awtorizzazzjoni skond iz-zona bħala pass lejn l-
armonizzazzjoni fil-livell Ewropew. Fuq din il-bażi, huwa essenzjali li l-Istat Membru 
rapporteur għandu jinkludi l-Istati Membri l-oħrajn fiz-zona kkonċernata fl-istadji kollha ta' 
l-analiżi u l-proċess ta' evalwazzjoni, b'hekk ikun żgurat li, wara l-analiżi, il-prodott ikun 
jista' jingħata awtorizzazzjoni fi ħdan iz-zona wkoll. 

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 333
Artikolu 34, paragrafu 1

L-applikazzjoni għandha tiġi eżaminata mill-
Istat Membru propost mill-applikant, ħlief

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

Membru ieħor fl-istess żona jista' jaqbel li 
jeżaminaha, dejjem jekk l-applikant jagħti l-
kunsens tiegħu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni trid tkun eżaminata jew mill-Istat Membru propost mill-applikant jew - bi qbil 
ma' l-applikant - minn Stat Membru ieħor li joffri li jwettaq dan. Din il-proċedura hija 
intenzjonata biex tiċċara u fil-passat uriet, b'mod partikulari, l-effiċjenza tagħha, peress li 
hija tutilizza bl-aħjar mod it-tagħrif speċjalista ta' l-Istati Membri.

Emenda mressqa minn Ioannis Gklavakis

Emenda 334
Artikolu 34, subparagrafu 1

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

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

Or. el

Ġustifikazzjoni

F'każ li tkun adottata l-għażla ta' zoni, l-Istat Membru rapporteur għandu jinforma lill-Istati 
Membri kollha fiz-zona.

Emenda mressqa minn Ioannis Gklavakis

Emenda 335
Artikolu 34, subparagrafu 3 a (ġdid)

2. Stati Membri fiz-zona jistgħu, wara 
konsultazzjoni mal-Kummissjoni, jadottaw 
regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-
paragrafu 1.
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Or. el

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom iżommu d-dritt ta' ċertu grad ta' flessibilità, bil-kunsens tal-
Kummissjoni.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 336
Artikolu 35, paragrafu 1, subparagrafi 1 u 2

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. 

1. L-Istat Membru li qed jeżamina l-
applikazzjoni għandu jagħmel valutazzjoni 
indipendenti, oġġettiva u trasparenti fid-
dawl tal-linjigwida xjentifiċi u tekniċi
aċċettati u rekwiżiti attwali fiż-żmien ta' 
applikazzjoni mingħajr ħsara għall-
Artikolu 21.

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.

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 provduti fl-
Artikolu 29, fejn intuża skond l-Artikolu 52, 
u fil-kondizzjonijiet realistiċi kollha ta’ l-
użu, u l-konsegwenzi ta’ l-użu tiegħu fil-
kondizzjonijiet awtorizzati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-investiment ta' tqegħid ta' prodotti ġodda fis-suq huwa sostanzjali, b'mod speċjali għal 
SMEs, u sistema ta' teħid ta' deċiżjoni prevedibbli hija meħtieġa biex tagħti ċertezza lill-
kumpaniji li jinvestu. Tibdil tar-regoli wara ż-żmien ta' applikazzjoni mhux xieraq u 
jiskoraġġixxi l-investiment mill-kumpaniji. Il-kliem propost fit-tieni parti jiżgura ċertezza 
legali fil-każ ta' tilwim legali. Kundizzjonijiet realistiċi jistgħu jkunu analizzati u mkejla u 
jistgħu jippermettu l-qrati biex jiġġudikaw fuq il-bażi ta' fatti li jistgħu jitkejlu.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Chris Davies u Roberto Musacchio

Emenda 337
Artikolu 35, paragrafu 1, subparagrafu 2



PE 390.422v01-00 44/133 AM\672288MT.doc

MT

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.

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 provduti fl-
Artikolu 29, fejn intuża skond l-Artikolu 52, 
u fil-kondizzjonijiet realistiċi kollha ta’ l-
użu, u l-konsegwenzi ta’ l-użu tiegħu fil-
kondizzjonijiet awtorizzati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjonijiet kollha għandhom ikunu bbażati fuq kundizzjonijiet realistiċi ta' użu biex 
jiżguraw ċertezza legali fil-każ ta' tilwim legali. Kundizzjonijiet realistiċi jistgħu jkunu 
analizzati u mkejla u jistgħu jippermettu l-qrati biex jiġġudikaw fuq il-bażi ta' fatti li jistgħu 
jitkejlu li ma jħallu ebda dubju. 

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 338
Artikolu 35, paragrafu 1, subparagrafu 3

L-Istat Membru li jkun qed jeżamina l-
applikazzjoni għandu jqiegħed il-
valutazzjoni tiegħu għad-dispożizzjoni ta’ l-
Istati Membri l-oħrajn fl-istess żona li tkun 
saritilhom applikazzjoni.

L-Istat Membru li jkun qed jeżamina l-
applikazzjoni għandu jqiegħed il-
valutazzjoni tiegħu għad-dispożizzjoni ta’ l-
Istati Membri l-oħrajn.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tinħtieġ awtorizzazzjoni li jkollha għarfien ma' l-UE kollha sabiex, finalment, jiġi stabbilit 
suq intern li jaħdem għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti. Għaldaqstant irid isir ukoll xi 
tibdil għat-test.

Emenda mressqa minn Johannes Blokland

Emenda 339
Artikolu 35, paragrafu 1, subparagrafu 3

L-Istat Membru li jkun qed jeżamina l-
applikazzjoni għandu jqiegħed il-
valutazzjoni tiegħu għad-dispożizzjoni ta’ l-

L-Istat Membru li jkun qed jeżamina l-
applikazzjoni għandu jqiegħed il-
valutazzjoni tiegħu għad-dispożizzjoni ta’ l-
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Istati Membri l-oħrajn fl-istess żona li tkun 
saritilhom applikazzjoni.

Istati Membri l-oħrajn li tkun saritilhom 
applikazzjoni.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-qsim f'zoni mhux adegwat għall-finijiet ta' awtorizzazzjoni, peress li l-kundizzjonijiet 
klimatiċi, bijoloġiċi u ta' l-ilma fid-diversi pajjiżi mhumiex kumparabbli fiz-zoni proposti.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Chris Davies u Roberto Musacchio

Emenda 340
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. Bla ħsara għall-Artikoli 30 u 31, meta 
prodott għall-ħarsien tal-pjanti jkun diġà 
awtorizzat fi Stat Membru wieħed, l-Istati 
Membri l-oħra jiddeċiedu jekk u skond 
liema kundizzjonijiet jawtorizzaw il-prodott 
ikkonċernat għall-ħarsien tal-pjanti fi 
żmien 180 ġurnata mindu tkun waslet 
applikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara l-emenda 86 tar-rapporteur, id-diviżjoni f'żoni ta' awtorizzazzjoni m'hijiex xierqa 
għaliex il-kundizzjonijiet fiż-żoni proposti huma spiss inkomparabbli L-awtorizzazzjonijiet 
għandhom jingħataw biss fil-livell ta' Stati Membri individwali imma għandhom ikunu 
notifikati lil Stati Membri oħra. L-Istati Membri nnotifikati għandhom, f'perjodu ta' żmien 
raġonevoli ta' 180 jum, ikunu obbligati jikkonfermaw, jirrifjutaw jew jirrestrinġu l-
awtorizzazzjoni skond is-sitwazzjoni nazzjonali speċifika tagħhom. 

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber u Erna Hennicot-Schoepges

Emenda 341
Artikolu 35, paragrafu 2

2. L-Istati Membri kkonċernati għandhom 2. L-Istati Membri f'zona għandhom jagħtu 
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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.

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 f'zona 
għandhom jekk ikun possibbli jawtorizzaw 
il-prodott għall-ħarsien tal-pjanti kkonċernat 
fl-istess kundizzjonijiet, inkluża l-
klassifikazzjoni għall-iskop tad-Direttiva 
1999/45/KE, bħall-Istat Membru li jeżamina 
l-applikazzjoni, sakemm ma jkunx hemm 
ħtieġa li jitqiesu l-kundizzjonijiet differenti 
li jirregolaw l-użu, għalkemm jridu jitqiesu 
l-kundizzjonijiet mhux komparabbli li 
jikkonċernaw il-biedja, is-saħħa tal-pjanti 
jew l-ambjent.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan tar-regolament irrivedut huwa li jintroduċi awtorizzazzjoni skond iz-zoni bħala pass 
lejn l-armonizzazzjoni fuq livell Ewropew. Għalhekk, fuq il-bażi ta' l-eżami u l-evalwazzjoni 
mwettqa kemm mill-Istat Membru rapporteur kif ukoll l-Istati Membri l-oħra involuti, l-Istati 
membri fiz-zona kkonċernata jridu jawtorizzaw il-prodott għall-ħarsien tal-pjanti skond l-
istess kundizzjonijiet, sakemm ma jkunx hemm il-ħtieġa li jitqiesu rekwiżiti nazzjonali 
speċifiċi. 

Emenda mressqa minn Pilar Ayuso

Emenda 342
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 jawtorizzaw il-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti kkonċernat fl-istess 
kundizzjonijiet bħall-Istat Membru li 
jeżamina l-applikazzjoni, sakemm il-
kundizzjonijiet tal-biedja u ambjentali ma 
jvarjawx b'mod sinifikanti u jirrikjedu 
evalwazzjoni ulterjuri. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta japprovaw il-prodotti, l-Istati Membri għandhom jitħallew iqisu kwistjonijiet lokali 
relevanti. In-notifikatur għandu jkun responsabbli għall-klassifikazzjoni, u mhux l-Istat 
Membru rapporteur taż-żona  - għax dan iwassal għal dewmien konsiderevoli u  possibilment 
għall-klassifikazzjoni differenti bejn iż-żoni.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 343
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 jawtorizzaw il-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti kkonċernat fl-istess 
kundizzjonijiet, inkluża l-klassifikazzjoni 
għall-iskop tad-Direttiva 1999/45/KE. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tinħtieġ awtorizzazzjoni li jkollha għarfien ma' l-UE kollha sabiex, finalment, jiġi stabbilit 
suq intern li jaħdem għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti. Għaldaqstant irid isir ukoll xi 
tibdil għat-test.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 344
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 

2. Jekk prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
jkun diġà awtorizzat fi Stat Membru, bla 
ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 
30 u 31, l-Istati Membri l-oħra jridu 
jiddeċiedu, fi żmien 90 jum mindu jirċievu 
l-applikazzjoni, jekk jatorizzawx il-prodott 
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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.

għall-ħarsien tal-pjanti kkonċernat.

Or. de

Emenda mressqa minn Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz u Anja Weisgerber

Emenda 345
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 f'zona 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 f'zona 
għandhom jawtorizzaw il-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti kkonċernat fl-istess 
kundizzjonijiet, inkluża l-klassifikazzjoni 
għall-iskop tad-Direttiva 1999/45/KE, bħall-
Istat Membru li jeżamina l-applikazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan tar-regolament irrivedut huwa li jintroduċi awtorizzazzjoni skond iz-zoni bħala pass 
lejn l-armonizzazzjoni fuq livell Ewropew. Għalhekk, fuq il-bażi ta' l-eżami u l-evalwazzjoni 
mwettqa kemm mill-Istat Membru rapporteur kif ukoll l-Istati Membri l-oħra involuti, l-Istati 
Membri fiz-zona kkonċernata jridu jawtorizzaw il-prodott għall-ħarsien tal-pjanti skond l-
istess kundizzjonijiet, sakemm ma jkunx hemm il-ħtieġa li jitqiesu rekwiżiti nazzjonali 
speċifiċi.

Emenda mressqa minn Pilar Ayuso

Emenda 346
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-

imħassar
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Artikolu 30(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber u Erna Hennicot-Schoepges

Emenda 347
Artikolu 35, paragrafu 3

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

3. Jekk Stat Membru jixtieq li jawtorizza l-
prodott għall-ħarsien tal-pjanti kkonċernat 
suġġett għal kundizzjonijiet oħra ta' użu li 
mhumiex dawk imposti mill-Istat Membru 
li jkun qiegħed jeżamina l-applikazzjoni, 
dak l-Istat Membru għandu minnufih 
jinforma lill-Kummissjoni b'dawk il-
kundizzjonijiet u jippreżenta informazzjoni 
komprensiva li tispjega r-raġunijiet għal 
din id-deroga. Il-Kummissjoni għandha 
tirrivedi l-awtorizzazzjoni mogħtija mill-
Istat Membru kkonċernat. Jekk issib li 
m'hemm l-ebda raġunijiet plawsibbli għal 
din id-deroga, hija titlob lill-Istat Membru 
kkonċernat sabiex jawtorizza l-prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti skond l-istess 
kundizzjonijiet bħall-Istat Membru ta' 
referenza.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan tar-regolament irrivedut huwa li jintroduċi awtorizzazzjoni skond iz-zoni bħala pass 
lejn l-armonizzazzjoni fuq livell Ewropew. Għalhekk, fuq il-bażi ta' l-eżami u l-evalwazzjoni 
mwettqa kemm mill-Istat Membru rapporteur kif ukoll l-Istati Membri l-oħra involuti, l-Istati 
Membri fiz-zona kkonċernata jridu jawtorizzaw il-prodott għall-ħarsien tal-pjanti skond l-
istess kundizzjonijiet, sakemm ma jkunx hemm il-ħtieġa li jitqiesu rekwiżiti nazzjonali 
speċifiċi.
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Emenda mressqa minn Dan Jørgensen

Emenda 348
Artikolu 37, paragrafu 4

4. Fejn l-Istati Membri kkonċernati ma 
jilħqux ftehim fi żmien 90 ġurnata, l-Istat 
Membru li qed jeżamina l-applikazzjoni 
għall-awtorizzazzjoni għandu jressaq il-
kwistjoni quddiem il-Kummissjoni. 
Għandha tiġi adottata deċiżjoni dwar jekk 
hemmx konformità mal-kondizzjonijiet li 
jissemmew fl-Artikolu 29(1)(b) skond il-
proċedura li tissemma fl-Artikolu 76(2). Il-
perjodu ta’ 90 ġurnata jibda fid-data li fiha 
l-Istat Membru li qed jeżamina l-
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni informa 
lill-Istat Membru rapporteur li ma jaqbilx 
mal-konklużjoni ta’ dan ta’ l-aħħar, skond il-
paragrafu 3.

4. Fejn l-Istati Membri kkonċernati ma 
jilħqux ftehim fi żmien 180 ġurnata, l-Istat 
Membru li qed jeżamina l-applikazzjoni 
għall-awtorizzazzjoni għandu jressaq il-
kwistjoni quddiem il-Kummissjoni. 
Għandha tiġi adottata deċiżjoni dwar jekk 
hemmx konformità mal-kundizzjonijiet li 
jissemmew fl-Artikolu 29(1)(b) skond il-
proċedura li tissemma fl-Artikolu 76(2). Il-
perjodu ta’ 180 ġurnata jibda fid-data li fiha 
l-Istat Membru li qed jeżamina l-
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni informa 
lill-Istat Membru rapporteur li ma jaqbilx 
mal-konklużjoni ta’ dan ta’ l-aħħar, skond il-
paragrafu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tkun żgurata l-aktar proċedura ta' awtorizzazzjoni b'ħeffa li tkun kompatibbli ma' 
livell għoli ta' protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent. Madankollu, dan ifisser li, 
jekk l-Istati Membri jqisu b'mod sħiħ iċ-ċirkustanzi relevanti u speċifiċi fi ħdan it-territorju 
tagħhom qabel ma jawtorizzaw jew le prodott awtorizzat fi Stat Membru ieħor - minflok ma 
japprovaw b'mod awtomatiku l-awtorizzazzjoni minn Stat Membru ieħor - 90 jum ma jkunux 
biżżejjed. 

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz u Christa Klaß

Emenda 349
Artikolu 38, paragrafu 1, subparagrafu 1 a (ġdid)

Fi żmien 12-il xahar mid-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament il-Kummissjoni 
tippreżenta proposta li tintroduċi format 
standardizzat għad-dokumentazzjoni, kif 
stipulat fil-punti (a), (b) u (c).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandha titfassal sistema ta' qsim tax-xogħol sabiex tħaffef il-proċess ta' teħid ta' 
deċiżjonijiet ta' l-Istati Membri li jawtorizzaw l-istess prodott fl-UE.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz u Christa Klaß

Emenda 350
Artikolu 38, paragrafu 2

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

2. Sabiex ikun iffaċilitat il-proċess ta' teħid 
ta' deċiżjonijiet imsemmi fl-Artikolu 35(2), 
l-Istati Membri li jkunu taw awtorizzazzjoni 
għandhom, mingħajr dewmien, iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni ta’ l-Istati Membri l-oħra 
u tal-Kummissjoni fajl li fih id-
dokumentazzjoni provduta fil-punti (a), (b) u 
(c) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha titfassal sistema ta' qsim tax-xogħol sabiex tħaffef il-proċess ta' teħid ta' 
deċiżjonijiet ta' l-Istati Membri li jawtorizzaw l-istess prodott fl-UE.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz u Christa Klaß

Emenda 351
Artikolu 38, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Fi żmien 12-il ġimgħa mid-deċiżjoni 
dwar l-awtorizzazzjoni ta' prodott għall-
ħarsien tal-pjanti, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu għad-dispożizzjoni fuq 
websajt pubblika rekord tad-deċiżjoni 
amministrattiva kif imsemmi f'punt (c) tal-
paragrafu 1. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha titfassal sistema ta' qsim tax-xogħol sabiex tħaffef il-proċess ta' teħid ta' 
deċiżjonijiet ta' l-Istati Membri li jawtorizzaw l-istess prodott fl-UE.
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Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij u Esther De Lange

Emenda 352
Artikolu 39, paragrafu 1

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: 

1. 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 trattament 
taż-żrieragħ, tkun xi tkun iż-żona li 
jappartjeni għalih l-Istat Membru ta’ 
referenza; u fuq bażi volontarja bejn Stati 
Membri f’zoni differenti li jkollhom 
kundizzjonijiet simili rigward l-agrikoltura, 
is-saħħa tal-pjanti u l-ambjent, b’mod 
partikolari kundizzjonijiet klimatiċi 
rilevanti għall-użu tal-prodott.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-detenur ta' l-awtorizzazzjoni lokali jista' jvarja minn pajjiż għal ieħor. 

Il-proposta ta' bħalissa hija ristrettiva wisq. Ir-rikonoxximent reċiproku għandu jitħalla bejn 
iz-zoni jekk il-kundizzjonijiet jippermettu.

Emenda mressqa minn Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz u Anja Weisgerber

Emenda 353
Artikolu 39, paragrafu 1

1. Id-detentur ta’ awtorizzazzjoni jista’ 
japplika għal awtorizzazzjoni għall-istess 

1. L-awtorizzazzjoni għall-istess prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti u għall-istess użu 
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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:

għandha fil-każijiet li ġejjin tingħata fl-
Istati Membri kollha fiz-zona kkonċernata 
jekk:

(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, tkun xi tkun iż-
żona li jappartjeni għalih l-Istat Membru ta’ 
referenza.

Or. de

Ġustifikazzjoni

The division of the EU into three zones must be seen as a significant step towards European 
harmonisation of authorisation procedures for plant protection products. The amendment 
makes clear that, following examination of the product by the rapporteur Member State, 
involving all other Member States in a zone, the product must then be authorised in all the 
Member States in the zone. However, the division of the EU into three zones does not rule out 
the need for mutual recognition of authorisation to take account of comparable cultivation 
and climatic conditions in areas where zones border on one another.

Emenda mressqa minn Renate Sommer

Emenda 354
Artikolu 39, paragrafu 1, punt (b)

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rikonoxximent reċiproku irrispettivament miz-zoni għandu jkun estiż għat-trattament taż-
żrieragħ.  It-trattament taż-żerriegħa huwa suq żgħir u innovattiv, iddominat minn kumpaniji 
żgħar u ta’ daqs medju. L-ispejjeż amministrattivi li għandhom x'jaqsmu ma' l-
awtorizzazzjoni għandhom jitnaqqsu sabiex jinkuraġġixxu l-użu ta' teknoloġija u prodotti 
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innovattivi, li normalment jinvolvu ammonti ħafna anqas ta' PPP mit-trattament li jsir fir-
raba'.   L-Istati Membri għandhom jitħallew japplikaw rikonoxximent reċiproku f'zoni 
differenti fuq bażi volontarja, l-aktar fejn il-kundizzjonijiet jixtiebħu.

Emenda mressqa minn Johannes Blokland

Emenda 355
Artikolu 39, paragrafu 1, punt (b)

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

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

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-armonizzazzjoni tat-trattament taż-żrieragħ hija importanti. Kwalunkwe trattament taż-
żerriegħa bi prodott għall-ħarsien tal-pjanti jfisser tnaqqis konsiderevoli fl-użu fir-raba' ta' 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti fi stadji aktar 'il quddiem.

Emenda mressqa minn Renate Sommer u Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß 
u Marianne Thyssen 

Emenda 356
Artikolu 39, paragrafu 1, punt (b a) (ġdid)

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rikonoxximent reċiproku irrispettivament miz-zoni għandu jkun estiż għat-trattament taż-
żrieragħ.  It-trattament taż-żerriegħa huwa suq żgħir u innovattiv, iddominat minn kumpaniji 
żgħar u ta’ daqs medju.  L-ispejjeż amministrattivi li għandhom x'jaqsmu ma' l-
awtorizzazzjoni għandhom jitnaqqsu sabiex jinkuraġġixxu l-użu ta' teknoloġija u prodotti 
innovattivi, li normalment jinvolvu ammonti ħafna anqas ta' PPP mit-trattament li jsir fir-
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raba'.  L-Istati Membri għandhom jitħallew japplikaw rikonoxximent reċiproku f'zoni 
differenti fuq bażi volontarja, l-aktar fejn il-kundizzjonijiet jixtiebħu.

Emenda mressqa minn Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges u Karl-
Heinz Florenz

Emenda 357
Artikolu 39, paragrafu 1, punt (b a) (ġdid) 

(ba) sabiex prodotti li huma awtorizzati 
f'zona ikunu awtorizzati f'zona oħra, 
għandhom ikunu suġġetti biss għal 
reviżjoni tal-kriterji tal-biedja, klimatiċi u 
ambjentali. 

Or. en

Emenda mressqa minn Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber 

Emenda 358
Artikolu 39, paragrafu 2

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

2. Id-detentur ta' awtorizzazzjoni jista' 
japplika għal awtorizzazzjoni għall-istess 
prodott għall-ħarsien tal-pjanti u għall-
istess użu fi Stat Membru f'zona oħra fuq 
il-bażi ta' għarfien reċiproku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-qsim ta' l-UE fi tliet zoni għandu jitqies bħala pass importanti lejn l-armonizzazzjoni 
Ewropea tal-proċeduri ta' awtorizzazzjoni għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti. Din l-
emenda turi biċ-ċar li, wara l-eżami tal-prodott mill-Istat Membru rapporteur, li jinvolvi kull 
Stat Membru ieħor f'zona, il-prodott irid jiġi awtorizzat fl-Istati Membri kollha f'dik iz-zona.
Madankollu, il-qsim ta' l-UE fi tliet zoni ma jfissirx li ma jkunx hemm ħtieġa ta' għarfien 
reċiproku ta' l-awtorizzazzjoni sabiex jitqiesu l-kundizzjonijiet ta' kultivazzjoni u klimatiċi 
kumparabbli fl-inħawi fejn iz-zoni għandhom konfini ma' xulxin.
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Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij u Esther De Lange

Emenda 359
Artikolu 39, paragrafu 2

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß u Erna Hennicot-
Schoepges

Emenda 360
Artikolu 40

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-Istati Membri f'zona għandhom 
jawtorizzaw il-prodott għall-ħarsien tal-
pjanti kkonċernat fl-istess kundizzjonijiet, 
inkluża l-klassifikazzjoni għall-iskop tad-
Direttiva 1999/45/KE, bħall-Istat Membru li 
jeżamina l-applikazzjoni.

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

2. Jekk Stat Membru, filwaqt li jaġixxi 
b'deroga mill-paragrafu 1 u bla ħsara għal-
liġi Komunitarja, jimponi kundizzjonijiet
addizzjonali fir-rigward tar-rekwiżiti li 
jissemmew fl-Artikolu 30(3), huwa għandu 
jinforma minnufih lill-Kummissjoni 
b'dawn il-kundizzjonijiet u jippreżenta 
informazzjoni komprensiva dwar ir-
raġunijiet għal din id-deroga. .

Il-Kummissjoni għandha tirrivedi l-
awtorizzazzjoni mogħtija mill-Istat Membru 
kkonċernat. Jekk issib li m'hemm l-ebda 
raġunijiet plawsibbli għal din id-deroga, 
hija titlob lill-Istat Membru kkonċernat 
sabiex jawtorizza l-prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti skond l-istess kundizzjonijiet 
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bħall-Istat Membru ta' referenza.

Or. de

Justification

The aim of the revised authorisation procedure for plant protection products is the 
introduction of zonal authorisation as a step towards the harmonisation of authorisation 
procedures at European level. Accordingly, it is essential, on the basis of the examination and 
assessment carried out by both the rapporteur Member State and the other Member States 
involved, that the Member States in the zone in question should grant authorisation for the 
plant protection product under the same conditions. Should a Member State nevertheless 
derogate from the conditions on plausible grounds, the Commission shall carry out a review.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 361
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-awtorizzazzjoni mogħtija skond l-
Artikolu 39 għandha tkun valida fiz-zona 
kollha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan għal żmien ta' tul medju u għat-tul għandu jkun li tiġi stabbilita awtorizzazzjoni 
ġenwina ta' l-UE, jiġifieri li awtorizzazzjoni fi Stat Membru tkun valida fl-Istati Membri l-
oħra kollha. Dan hu l-uniku mod biex jinħoloq suq intern li jaħdem tajjeb għall-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Chris Davies u Roberto Musacchio

Emenda 362
Artikolu 40, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. L-Istat Membru għandu jagħti l-
awtorizzazzjoni skond kundizzjonijiet 
relevanti għal dak l-Istat Membru jew 
jirrifjuta li jagħti l-awtorizzazzjoni jekk l-
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Artikolu 29 ma jiġix sodisfat f'dak l-Istat 
Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mar-rapport tar-rapporteur, il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku għandu 
jħalli l-ispazju għall-Istati Membri li jiddeċiedu jekk għandhiex tingħata awtorizzazzjoni fuq 
il-bażi tal-kundizzjonijiet speċifiċi tal-pajjiż. Sabiex il-leġiżlazzjoni tkun ċara kemm jista' 
jkun, din għandha tidher fl-artikolu 40 li għandu x'jaqsam u li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni 
taħt it-titolu ta' rikonoxximent reċiproku.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 363
Artikolu 40, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. L-awtorizzazzjoni tista' tkun suġġetta 
għad-dispożizzjonijiet li jirriżultaw mill-
implimentazzjoni ta' miżuri oħra skond il-
liġi Komunitarja, rigward il-kundizzjonijiet 
għad-distribuzzjoni u għall-użu tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti maħsuba biex 
jipproteġu s-saħħa tad-distributuri, ta' l-
utenti u tal-ħaddiema kkonċernati. Din il-
proċedura ta' rikonoxximent reċiproku 
tkun bla ħsara għall-miżuri meħuda mill-
Istati Membri skond il-liġi Komunitarja 
maħsuba għall-ħarsien tas-saħħa tal-
ħaddiema.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tissostitwixxi s-'sistema ta' zoni' kif stipulata fil-proposta tal-Kummissjoni u tagħti 
aktar diskrezzjoni lill-Istati Membri mingħajr ma tinvolvi duplikazzjoni bla bżonn jew proċess 
ta' teħid ta' deċiżjonijiet li jieħu aktar fit-tul.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 364
Artikolu 40, paragrafu 2 b (ġdid)
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2b. L-awtorizzazzjoni tista' tkun suġġetta 
għal kundizzjonijiet addizzjonali ta' użu 
meta l-kundizzjonijiet relevanti agrikoli, 
tas-saħħa tal-pjanti u ambjentali (inklużi 
dawk klimatiċi) fl-Istat Membru jagħmlu 
dawn il-kundizzjonijiet neċessarji sabiex 
ikun hemm konformità ma' l-Artikolu 29. 
Dawn il-kundizzjonijiet ta' użu għandhom 
f'kull każ ikopru:
- id-doża għal kull ettaru f'kull 
applikazzjoni;
- il-perjodu bejn l-aħħar applikazzjoni u l-
ħsad;
- kemm-il applikazzjoni ssir fis-sena;
- preskrizzjoni tal-ħtieġa tal-bexx;
- il-livell ta' periklu/riskju għas-saħħa tal-
bniedem (effetti kumulattivi);
- il-ħarsien ta' l-ilma ta' taħt l-art u tal-
bijodiversità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tissostitwixxi s-'sistema ta' zoni' kif stipulata fil-proposta tal-Kummissjoni u tagħti 
aktar diskrezzjoni lill-Istati Membri mingħajr ma tinvolvi duplikazzjoni bla bżonn jew proċess 
ta' teħid ta' deċiżjonijiet li jieħu aktar fit-tul.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen u Chris Davies

Emenda 365
Artikolu 41, paragrafu 2

2. L-Istat Membru li quddiemu tressqet 
applikazzjoni skond l-Artikolu 39 għandu 
jiddeċiedi dwar l-applikazzjoni fi żmien 90 
ġurnata.

2. L-Istat Membru li quddiemu tressqet 
applikazzjoni skond l-Artikolu 39 għandu 
jiddeċiedi dwar l-applikazzjoni fi żmien 180 
ġurnata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tkun żgurata l-aktar proċedura ta' awtorizzazzjoni b'ħeffa li tkun kompatibbli ma' 
livell għoli ta' protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent. Madankollu, dan ifisser li, 
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jekk l-Istati Membri jqisu b'mod sħiħ iċ-ċirkustanzi relevanti u speċifiċi fi ħdan it-territorju 
tagħhom qabel ma jawtorizzaw jew le prodott awtorizzat fi Stat Membru ieħor - minflok ma 
japprovaw b'mod awtomatiku l-awtorizzazzjoni minn Stat Membru ieħor - 90 jum ma jkunux 
biżżejjed. 

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 366
Artikolu 42, paragrafu 3, punt (a)

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

(a) kwalunkwe informazzjoni ġdida 
msemmija fir-Regolament li jirrigwarda t-
tiġdid ta' awtorizzazzjoni, kif imsemmi fl-
Artikolu 20, jew meħtieġa bħala riżultat ta’ 
l-emendi fir-rekwiżiti jew fil-kriterji tad-
dejta;

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 367
Artikolu 42, paragrafu 3, punt (b)

(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 meta ngħatat l-
awtorizzazzjoni tal-prodott għall-ħarsien tal-
pjanti jew hija meħtieġa sabiex jinbidlu l-
kundizzjonijiet ta' l-approvazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 368
Artikolu 43, paragrafu 2, subparagrafu 1

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

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

Or. el

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri fiz-zona għandhom minnufih jiġu infurmati bi kwalunkwe emendi għall-
awtorizzazzjoni, jew bl-irtirar tagħha.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 369
Artikolu 45, paragrafu 2

Fejn ir-raġunijiet għall-irtirar, għall-emenda 
jew għan-nuqqas ta’ tiġdid ta’ l-
awtorizzazzjoni jippermettu, perjodi ta’ fuq 
ir-riħ biex jintużaw il-ħażniet tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti kkonċernati 
għandhom ikunu tali li ma jfixklux il-
perjodu normali ta’ l-użu tal-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti.

Fejn ir-raġunijiet għall-irtirar, għall-emenda 
jew għan-nuqqas ta’ tiġdid ta’ l-
awtorizzazzjoni ma jkunux relatati mal-
ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-
annimali u ta' l-ambjent, perjodi ta’ fuq ir-
riħ biex jintużaw il-ħażniet tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti kkonċernati 
għandhom jingħataw għal perjodu mhux 
itwal minn sena.    Jekk ir-raġunijiet għall-
irtirar, emendar jew in-nuqqas ta' tiġdid ta' 
l-awtorizzazzjoni huma relatati mal-ħarsien 
tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-annimali u ta' 
l-ambjent, allura m'għandux ikun hemm 
perjodu ta' żmien biex jintużaw l-ħażniet 
tal-prodotti pestiċidi kkonċernati u l-bejgħ 
u l-użu ta' dawn il-prodotti għandhom 
jieqfu b'effett immedjat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta r-raġunijiet għall-irtirar, emendar jew nuqqas ta' tiġdid ta' l-awtorizzazzjoni huma 
relatati mal-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-annimali u ta' l-ambjent, allura l-bejgħ u l-
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użu ta' dawn il-prodotti għandhom jintemmu b'effett immedjat.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 370
Artikolu 45, paragrafu 2

Fejn ir-raġunijiet għall-irtirar, għall-emenda 
jew għan-nuqqas ta’ tiġdid ta’ l-
awtorizzazzjoni jippermettu, perjodi ta’ fuq 
ir-riħ biex jintużaw il-ħażniet tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti kkonċernati 
għandhom ikunu tali li ma jfixklux il-
perjodu normali ta’ l-użu tal-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti.

Fejn ir-raġunijiet għall-irtirar, għall-emenda 
jew għan-nuqqas ta’ tiġdid ta’ l-
awtorizzazzjoni ma jkunux relatati mal-
ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-
annimali u ta' l-ambjent, perjodi ta’ fuq ir-
riħ biex jintużaw il-ħażniet tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti kkonċernati 
għandhom jingħataw għal perjodu mhux 
itwal minn staġun wieħed.    Jekk ir-
raġunijiet għall-irtirar, emendar jew in-
nuqqas ta' tiġdid ta' l-awtorizzazzjoni huma 
relatati mal-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem 
u ta' l-annimali u ta' l-ambjent, allura 
m'għandux ikun hemm perjodu ta' żmien 
biex jintużaw l-ħażniet tal-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti kkonċernati u l-bejgħ 
kollu u l-użu kollu ta' dawn il-prodotti 
għandhom jieqfu b'effett immedjat hekk kif 
tittieħed id-deċiżjoni dwar in-nuqqas ta' 
tiġdid jew l-irtirar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta r-raġunijiet għall-irtirar, emendar jew nuqqas ta' tiġdid ta' l-awtorizzazzjoni huma 
relatati mal-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-annimali u ta' l-ambjent, allura l-bejgħ u l-
użu ta' dawn il-prodotti għandhom jintemmu b'effett immedjat.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 371
Artikolu 45 a

Artikolu 45a
Rimi u qerda ta' prodotti għall-ħarsien tal-

pjanti mhux awtorizzati
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Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 
45, il-ħażniet ta' prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti mhux awtorizzati għandhom 
jintremew u jinqerdu b'mod sikur u taħt ir-
responsabilità tad-detentur ta' l-
awtorizzazzjoni preċedenti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħażniet ta' pestiċidi li jkun għadda żmienhom huma ta' periklu serju għas-saħħa tal-bniedem 
u ta' l-ambjent f'ħafna Stati Membri u f'pajjiżi terzi. Il-produtturi jintalbu jiżguraw ir-rimi u l-
qerda bla periklu ta' dawn is-sustanzi perikolużi.  

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 372
Artikolu 45 b (ġdid)

Artikolu 45b
Importazzjonijiet

Materjali jew oġġetti importati li mhumiex 
ikel m'għandux ikun fihom fdalijiet ta' 
sustanzi attivi li ma kinux ġew approvati 
skond id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex kemm titħares is-saħħa tal-bniedem u l-kompetittività ta' l-industrija Ewropea, 
materjali jew oġġetti importati li mhumiex ikel m'għandux ikun fihom sustanzi attivi li ma 
kinux ġew approvati fl-UE.  

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen u Chris Davies

Emenda 373
Artikolu 46, paragrafu 1, punt (a a) (ġdid)

(aa) is-sustanzi attivi b'riskju żgħir li 
jinsabu fih ma jkollhomx effett negattiv fuq 
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il-bnedmin, l-annimali jew l-ambjent; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun iċċarat li prodotti li jkun fihom sustanzi attivi li ma jkollhomx effett negattiv fuq 
il-bnedmin, l-annimali jew l-ambjent biss jistgħu jitqiesu bħala sustanzi attivi b'riskju żgħir.

Emenda mressqa minn Johannes Blokland

Emenda 374
Artikolu 46, paragrafu 3, subparagrafu 2

Il-perjodu għandu jkun ta’ 60 ġurnata fejn 
tkun diġà ngħatat awtorizzazzjoni għall-
istess prodott għall-ħarsien tal-pjanti b’riskju 
żgħir minn Stat Membru ieħor li jinsab fl-
istess żona.

Il-perjodu għandu jkun ta’ 60 ġurnata fejn 
tkun diġà ngħatat awtorizzazzjoni għall-
istess prodott għall-ħarsien tal-pjanti b’riskju 
żgħir minn Stat Membru ieħor.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-qsim f'zoni m'huwiex adegwat għall-finijiet ta' awtorizzazzjoni, peress li l-kundizzjonijiet 
klimatiċi, bijoloġiċi u ta' l-ilma fid-diversi pajjiżi mhumiex kumparabbli fiż-żoni proposti.

Emenda mressqa minn Ioannis Gklavakis

Emenda 375
Artikolu 46, paragrafu 3, subparagrafu 3

Fejn l-Istat Membru jeħtieġ informazzjoni 
addizzjonali, għandu jiffissa limitu ta’ żmien 
għall-applikant biex jipprovdiha. F’dak il-
każ, il-perjodu ta’ 90 ġurnata għandu jiġi 
estiż bil-limitu ta’ żmien addizzjonali 
mogħti mill-Istat Membru.

Fejn l-Istat Membru jeħtieġ informazzjoni 
addizzjonali, għandu jiffissa limitu ta’ żmien 
għall-applikant biex jipprovdiha. F’dak il-
każ, il-perjodu ta’ 90 ġurnata għandu jiġi 
estiż bil-limitu ta’ żmien addizzjonali 
mogħti mill-Istat Membru. Iż-żmien totali 
m'għandux jaqbeż l-erba' xhur.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu stipulati limiti ta' żmien ċari għall-miżuri kollha li jaqgħu taħt dan ir-
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Regolament.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen u Chris Davies

Emenda 376
Artikolu 48, paragrafu 1, parti introduttorja

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 jew ikun fih kandidat għas-sostituzzjoni 
jew li jkun ta' riskju akbar fejn 
evalwazzjoni komparattiva li tiżen ir-riskji u 
l-benefiċċji, kif stabbilit fl-Anness IV, turi li:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Even with a list of active substance candidates for substitution and a negative list of the most 
problematic co-formulants there can still be big differences in the risks of the different 
products based on their use. The proposed amendment provides the possibility also to make a 
comparative assessment for products not containing active substances which are candidates 
for substitution based on the specific risk assessment for that product. The proposal broadens 
the scope of the comparative assessment from products containing the specific active 
substances on the candidate list to all products containing any active substance.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen + Roberto Musacchio

Emenda 377
Artikolu 48, paragrafu 1, punt (b)

(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; 

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Punt b) mhux meħtieġ peress li l-evalwazzjoni komparattiva diġà tqis ir-riskji u l-benefiċċji. 
Din l-emenda tintroduċi tliet dimensjonijiet ġodda għall-prinċipju tas-sostituzzjoni li 
jintroduċi l-kunċett li fil-kamp tas-sostituzzjoni għandhom jitqiesu wkoll il-metodi u l-prattiki 
ta' l-immaniġġjar ta' l-uċuħ tar-raba' u tal-prevenzjoni ta' l-organiżmi li jagħmlu l-ħsara.
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Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 378
Artikolu 48, paragrafu 1, subparagrafu 1 a (ġdid)

Filwaqt li l-Istati Membri m'għandhomx 
jawtorizzaw l-ebda prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti meta evalwazzjoni komparattiva 
turi l-eżistenza ta' alternattivi aktar sikuri, 
il-prijorità fl-evalwazzjoni komparattiva u 
fis-sostituzzjoni għandha tingħata lill-
kandidati għal sostituzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm il-prodotti kollha jistgħu jiġu suġġetti għal sostizzjoni, l-Istati Membri għandhom 
riżorsi limitati u għaldaqstant il-prijorità fl-evalwazzjoni komparattiva u fis-sostituzzjoni 
għandha tingħata lill-kandidati għal sostituzzjoni.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen u Chris Davies

Emenda 379
Artikolu 48, paragrafu 3

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

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

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

Fuq il-bażi tar-riżultati ta' l-ewwel
evalwazzjoni komparattiva, l-Istati Membri 
għandhom jibqgħu jżommu, jirtiraw jew 
jemendaw l-awtorizzazzjoni. Wara t-tieni 
evalwazzjoni komparattiva l-Istati Membri 
għandhom jirtiraw l-awtorizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kandidati għas-sostituzzjoni m'għandhomx jitħallew fuq is-suq b'mod indefinit iżda 
għandhom jitneħħew wara t-tieni evalwazzjoni komparattiva.
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Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 380
Artikolu 48, paragrafu 3

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

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

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istat Membru li fih twettqet il-proċedura ta' awtorizzazzjoni għandu wkoll jibqa' 
responsabbli mill-awtorizzazzjoni.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 381
Artikolu 48, paragrafu 4

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istat Membru li fih twettqet il-proċedura ta' awtorizzazzjoni għandu wkoll jibqa' 
responsabbli mill-awtorizzazzjoni. 
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Emenda mressqa minn Johannes Blokland

Emenda 382
Artikolu 49, paragrafu 1

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

1. Għall-iskop ta’ dan l-Artikolu, użu minuri 
ta’ prodott għall-ħarsien tal-pjanti fi Stat 
Membru partikolari jfisser l-użu ta’ dak il-
prodott fuq wiċċ tar-raba’ li ma jitkabbarx 
ħafna f’dak l-Istat Membru jew fuq wiċċ tar-
raba’ li jitkabbar ħafna biex tiġi sodisfatta 
ħtieġa speċifika jew limitata, jew għat-
trattament ta' interess ekonomiku limitat 
għad-detentur ta' awtorizzazzjoni, inkluż it-
trattament taż-żrieragħ. 

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-armonizzazzjoni tat-trattament taż-żrieragħ hija importanti. Kwalunkwe trattament taż-
żerriegħa bi prodott għall-ħarsien tal-pjanti jfisser tnaqqis konsiderevoli fl-użu fir-raba' ta' 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti fi stadji aktar 'il quddiem. Dan is-settur jeħtieġ li jitħares.

Emenda mressqa minn Renate Sommer

Emenda 383
Artikolu 49, paragrafu 1

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

1. Għall-iskop ta’ dan l-Artikolu, użu minuri 
ta’ prodott għall-ħarsien tal-pjanti fi Stat 
Membru partikolari jfisser l-użu ta’ dak il-
prodott fuq wiċċ tar-raba’ li ma jitkabbarx 
ħafna f’dak l-Istat Membru jew fuq wiċċ tar-
raba’ li jitkabbar ħafna biex tiġi sodisfatta 
ħtieġa speċifika jew limitata, jew għat-
trattament ta' interess ekonomiku limitat 
għad-detentur ta' l-awtorizzazzjoni, inkluż 
it-trattament taż-żrieragħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' użu minuri għandha tiġi ċċarata biex tinkludi wkoll it-trattament taż-
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żrieragħ.

Emenda mressqa minn Ioannis Gklavakis

Emenda 384
Artikolu 49, paragrafu 2 a (ġdid)

2α. L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri 
speċifiċi biex jiffaċilitaw il-preżentazzjoni 
ta' applikazzjonijiet sabiex jestendu l-
awtorizzazzjoni għal użi minuri.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Is-simplifikazzjoni tal-burokrazija u l-inkuraġġiment ta' dawk ikkonċernati sabiex jużaw 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti għall-użi minuri ssolvi għadd ta' problemi fejn jidħlu ċerti 
uċuħ tar-raba'.

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 385
Artikolu 49, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri 
speċjali biex jiffaċilitaw il-preżentazzjoni 
ta' applikazzjonijiet sabiex jestendu 
awtorizzazzjonijiet li jikkonċernaw użi 
minuri.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Peress li d-detenturi ta' l-awtorizzazzjonijiet ma jgawdu l-ebda interess finanzjarju 
partikulari minn użi minuri, ikun ta' ġid li l-proċeduri relatati jiġu ssimplifikati aktar sabiex 
jiġu sostnuti dawn l-użi.

Emenda mressqa minn Pilar Ayuso

Emenda 386
Artikolu 49, paragrafu 3, punt (d)
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(d) id-dokumentazzjoni u l-informazzjoni 
biex isostnu estensjoni ta’ l-użu tressqu mill-
persuni jew mill-korpi li jissemmew fil-
paragrafu 2.

(d) id-dokumentazzjoni u l-informazzjoni 
biex isostnu estensjoni ta’ l-użu tressqu mill-
persuni jew mill-korpi li jissemmew fil-
paragrafu 2. L-istudji neċessarji sabiex jiġu 
ddeterminati l-livelli massimi ta' residwi 
jistgħu jitwettqu minn istituti xjentifiċi jew 
korpi uffiċjali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-ispiża ta' studji xjentifiċi tikkostitwixxi ostaklu serju ħafna għall-iżvilupp ta' użi minuri. L-
emenda hija maħsuba sabiex toffri soluzzjonijiet li huma aktar vijabbli mil-lat ekonomiku.

Emenda mressqa minn Pilar Ayuso, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García

Emenda 387
Artikolu 49, paragrafu 3 a (ġdid)

(3a) Fl-awtorizzazzjoni ta' użi minuri 
għandhom jiġu kkunsidrati, fost l-oħrajn, 
il-kriterji ta' estrapolazzjoni ta' dejta 
meħuda minn uċuħ oħra tar-raba' li 
għandhom xebħ botaniku u agronomiku 
sinifikanti.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fi pjanti b’xebħ sinifikanti, kif jista’ jkun fil-każ tas-siġra taċ-ċirasa u tal-pruna salvaġġa, id-
dejta għall-awtorizzazzjoni inizjali għandha tiġi estrapolata sabiex jiġi ffaċilitat it-tkabbir ta’ 
l-użi minuri.

Emenda mressqa minn Glenis Willmott

Emenda 388
Artikolu 49, paragrafu 5, subparagrafu 2

Fejn id-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni 
jirrifjuta, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-utenti jkunu informati b’mod 
sħiħ u speċifiku dwar l-istruzzjonijiet għall-
użu, permezz ta’ pubblikazzjoni uffiċjali 

It-tikketta għandha turi li dawn l-użi ma 
ġewx evalwati għall-effikaċja jew għall-
fitotossiċità. Bla ħsara għall-Artikolu 70, 
id-detentur ta' l-awtorizzazzjoni m'għandux 
ikun responsabbli għal kwalunkwe telf li 
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jew websajt uffiċjali. jirriżulta minn użu li jkun konformi ma' l-
estensjonijiet ta' l-awtorizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-detenturi ta' l-awtorizzazzjonijiet ma jistgħux jinżammu responsabbli ta' kwalunkwe effetti 
ħżiena ta' l-estensjoni ta' l-użu, għalkemm id-detenturi ta' l-awtorizzazzjonijiet għadhom 
imħassba fuq dan il-punt.  Din l-emenda tiċċara li huma ma jkunux responsabbli u 
għaldaqstant tneħħi l-ħtieġa għal reklamar alternattiv jekk huma jirrifjutaw li mat-tikketta 
jżidu estensjonijiet għall-użu. Tinħtieġ definizzjoni għall-iskopijiet ta' l-infurzar.

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 389
Artikolu 49, paragrafu 5, subparagrafu 2

Fejn id-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni 
jirrifjuta, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-utenti jkunu informati b’mod 
sħiħ u speċifikatament dwar l-istruzzjonijiet 
għall-użu, permezz ta’ pubblikazzjoni 
uffiċjali jew websajt uffiċjali.

Fejn id-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni 
jirrifjuta, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-utenti jkunu informati b’mod 
sħiħ u speċifikatament dwar l-istruzzjonijiet 
għall-użu, permezz ta’ pubblikazzjoni 
uffiċjali jew websajt uffiċjali. L-għoti ta' din 
l-informazzjoni teżenta lid-detentur ta' l-
awtorizzazzjoni minn kwalunkwe 
responsabilità fil-kuntest ta' l-estensjoni ta' 
l-awtorizzazzjoni għal użi minuri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-responsabilità ta' impriża għandha tkun limitata għall-awtorizzazzjoni li għaliha hija 
applikat. L-impriża ġabret għall-finijiet tal-proċedura ta' awtorizzazzjoni biss, id-dejta 
meħtieġa sabiex tevalwa jekk il-prodott tagħha jistax jintuża bla periklu.  Jekk Stat Membru 
nnifsu jagħti estensjoni ta' awtorizzazzjoni mingħajr ma l-impriża tippreżenta ebda 
applikazzjoni għal dak il-għan, l-impriża ma tistax tinżamm responsabbli għall-użu estiż.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz and Christa Klaß + Erna 
Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 390
Artikolu 49 a (ġdid)
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Artikolu 49a
Importazzjonijiet Paralleli

1. Qabel ma impurtatur jista' jdaħħal prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti fis-suq ta' Stat 
Membru skond regoli paralleli ta' 
importazzjoni, huwa għandu japplika għal 
ċertifikat ta' identità mill-awtorità 
kompetenti ta' dak l-Istat Membru.

2. Fi żmien 45 jum mindu tirċievi l-
applikazzjoni, l-awtorità kompetenti ta' l-
Istat Membru maħtur għandha tieħu 
deċiżjoni dwar jekk tagħtix ċertifikat ta' 
identità fuq il-bażi tal-kriterji stipulati fl-
Artikolu 3(9b). 
3. Impurtatur li jkun irċieva ċertifikat ta' 
identità għandu jkun eżentat li jipprovdi 
fajl ta' reġistrazzjoni għall-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti impurtat ħlief għal:
(a) prova ta' l-awtorizzazzjoni ta' dan il-
prodott skond id-Direttiva 91/414/KEE jew 
skond dan ir-Regolament fl-Istat Membru 
li minnu jkun esportat, u
(b) prova li l-prodott impurtat huwa 
identiku għal prodott għall-ħarsien tal-
pjanti awtorizzat fl-Istat Membru maħtur 
(prodott ta' referenza għall-ħarsien tal-
pjanti), u 
(c) prova li l-ippakkjar mill-ġdid ma 
jaffettwax ħażin il-kundizzjoni oriġinali tal-
prodott jew ir-reputazzjoni tal-marka tal-
kummerċ u tas-sid tagħha.
4. Il-validità taċ-ċertifikat ta' identità 
jiskadi fil-ħin li tiskadi l-awtorizzazzjoni 
tal-prodott ta' referenza jew fit-tmiem ta' l-
awtorizzazzjoni tal-prodott impurtat fl-Istat 
Membru li minnu huwa esportat. Jekk l-
irtirar ta' l-awtorizzazzjoni tal-prodott ta' 
referenza mhuwiex ibbażat fuq raġunijiet 
ta' saħħa jew ambjentali l-impurtatur 
jingħata sena żmien fuq ir-riħ wara d-data 
ta' l-irtirar ta' l-awtorizzazzjoni sabiex 
ibigħ il-prodott impurtat.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kummerċ parallel huwa wżat ħażin għad-dħul fis-suq ta' prodotti illegali (mhux evalwati 
u/jew iffalsifikati) minħabba l-proċedura ssimplifikata għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti. Għalhekk, f'dan ir-regolament għandhom jiġu inklużi regoli Komunitarji 
ċari u stretti dwar il-kummerċ parallel, biex b'hekk jinkiseb livell ogħla ta' armonizzazzjoni, 
sikurezza u kontroll.

Emenda mressqa minn Pilar Ayuso

Emenda 391
Artikolu 49 a

Artikolu 49a
Importazzjonijiet paralleli

1. Minkejja l-Artikolu 28(1,) l-Istati 
Membri ma jistgħux jippermettu l-
importazzjoni u t-tqegħid fis-suq ta' prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti fit-territorju 
tagħhom sakemm ma jkunux ivverifikaw 
permezz ta' proċedura amministrattiva li 
huwa l-istess bħall-prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti li huwa diġà awtorizzat (il-prodott 
ta' referenza għall-ħarsien tal-pjanti). Jekk 
dan ikun il-każ, il-prodott għall-ħarsien tal-
pjanti importat għandu jingħata ċertifikat 
ta’ identità mingħand l-awtorità kompetenti 
ta' l-Istat Membru maħtur.
2. L-importatur ta' prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti għandu japplika għal ċertifikat 
ta' identità, mill-awtorità kompetenti ta' l-
Istat Membru maħtur, għall-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti li huwa jkun jixtieq 
jimporta, qabel ma jibda jimporta dak il-
prodott jew jqiegħdu għalll-ewwel darba 
fis-suq.
3. L-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru 
maħtur għandha tiddeċiedi fi żmien 45 
ġurnata jekk ir-rekwiżiti ta' dan il-
paragrafu ġewx sodisfati. Jekk l-awtorità 
taċċerta li r-rekwiżiti ġew sodisfati, l-
importatur għandu jingħata ċertifikat ta' 
identità għall-prodott ikkonċernat.
4. L-applikant m'għandux jinħtieġ li 
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jippreżenta l-informazzjoni u r-rapporti tat-
test u ta' l-istudju meħtieġa għall-
awtorizzazzjoni ta' prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti.
5. L-awtoritajiet kompetenti li lilhom hija 
indirizzata l-applikazzjoni għandhom 
jitolbu lill-awtorità kompetenti tal-pajjiż ta' 
l-oriġini sabiex:
(a) tispeċifika l-kompożizzjoni eżatta tal-
prodott biex turi li hu identiku għall-
prodott għall-ħarsien tal-pjanti awtorizzat 
fl-Istat Membru ta' riferenza, u
(b) taċċerta li l-prodott imsemmi hawn fuq 
kien ġie awtorizzat f'dak l-Istat Membru 
b'konformità mal-proċedura ta' 
awtorizzazzjoni stipulata fid-Direttiva 
91/414/KEE jew f'dan ir-Regolament.
6. Prodotti koperti minn arranġamenti ta' 
importazzjoni parallela ma jistgħux jiġu 
ppakkjati mill-ġdid.
7. Iċ-ċertifikat ta' l-identità għandu jiskadi 
ma' l-awtorizzazzjoni tal-prodott ta' 
referenza jew ma' l-iskadenza ta' l-
awtorizzazzjoni tal-prodott impurtat fl-Istat 
Membru li lejh ikun ġie esportat. Meta l-
awtorizzazzjoni tal-prodott ta' referenza tiġi 
rtirata għal raġunijiet li ma jkunux ta' 
saħħa jew ambjentali, l-importatur jista' 
jkompli jbigħ il-prodott impurtat għal sena 
wara d-data ta' l-irtirar ta' l-
awtorizzazzjoni.
8. It-tikkettar ta' prodotti koperti minn 
arranġamenti ta' importazzjoni parallela 
għandhom jinġiebu konformi ma' dak 
ta'prodotti identiċi mqiegħda fis-suq fl-Istat 
Membru destinatarju.

Or. es

Justification

The rapporteur is right in maintaining that clear-cut stringent rules governing parallel trade 
need to be laid down at Community level so as to achieve a high degree of harmonisation, 
safety, and control. However, in order to ensure that an imported product is identical to the 
reference product, repackaging should not be allowed. Furthermore, the competent authority 
of the recipient Member State, and not the applicant, should be responsible for completing the 
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entire administrative procedure required in order to establish that the product in question is 
an identical product and has previously been authorised in the exporting country.

Emenda mressqa minn Glenis Willmott

Emenda 392
Artikolu 50, titolu

Is-sitwazzjonijiet ta’ emerġenza agrikola Awtorizzazzjonijiet ta' emerġenza

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titolu emendat jiċċara s-suġġett ta' dan l-artikolu u jipprovdi għal awtorizzazzjonijiet ta' 
emerġenza f'ċirkustanzi oħra mhux agrikoli, bħalma hija d-difiża kontra l-għargħar u l-
kontroll ta' speċijiet invazivi.  

Emenda mressqa minn Glenis Willmott

Emenda 393
Artikolu 50, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. Bħala deroga mill-Artikolu 28, 
f’ċirkostanzi speċjali Stat Membru jista’ 
jawtorizza, għal perjodu li ma jaqbiżx il-120 
ġurnata, it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti, għal użu limitat u 
kkontrollat, fejn miżura bħal din tidher li 
hija meħtieġa minħabba periklu għas-saħħa 
tal-pjanti li ma jistax jiġi mrażżan permezz 
ta’ kwalunkwe mezz raġonevoli ieħor.

1. Bħala deroga mill-Artikolu 28, 
f’ċirkostanzi speċjali Stat Membru jista’ 
jawtorizza, għal perjodu li ma jaqbiżx il-120 
ġurnata, it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti, għal użu limitat u 
kkontrollat, fejn miżura bħal din tidher li 
hija meħtieġa minħabba periklu għas-saħħa 
tal-pjanti jew emerġenza oħra fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament li ma 
jistgħux jiġu mrażżna permezz ta’ 
kwalunkwe mezz raġonevoli ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda proposta għat-titolu ta' l-artikolu 50.
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Emenda mressqa minn Glenis Willmott

Emenda 394
Artikolu 50, paragrafu 3, punt (a)

(a) jekk il-wiċċ tar-raba’ trattat jistax 
jitqiegħed fis-suq bla periklu, u

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa għall-konsistenza minħabba li l-kummerċjalizzazzjoni f'dawn iċ-
ċirkustanzi ta' uċuħ tar-raba' ttrattati hija koperta mill-artikolu 18(4) tar-Regolament 
396/2005.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 395
Artikolu 51, paragrafu 1, subparagrafu 1

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

1. Bħala deroga mill-Artikolu 28, 
esperimenti jew testijiet għal skopijiet ta’ 
riċerka jew ta’ żvilupp li jinvolvu r-rilaxx fl-
ambjent ta’ prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
mhux awtorizzat jistgħu jitwettqu jekk l-Istat 
Membru li l-esperiment jew it-test għandu 
jitwettaq fit-territorju tiegħu ikun ivvaluta d-
dejta disponibbli u jkun ta awtorizzazzjoni 
għall-iskopijiet ta’ prova. Kwalunkwe 
wieħed minn dawn l-esperimenti jew 
testijiet irid ikun ikkontrollat b'mod strett 
ħafna sabiex ikun żgurat li ma jkunx 
hemm effett ħażin immedjat jew maż-żmien 
fuq is-saħħa tal-bniedem, inklużi residenti, 
persuni fil-qrib u gruppi vulnerabbli, 
bħalma huma t-trabi, it-tfal, in-nisa tqal, 
ix-xjuħ, persuni morda jew li qed jirċievu 
kura, jew fuq is-saħħa ta' l-annimali, 
b'mod dirett jew permezz ta' ilma tax-xorb, 
ikel, għalf jew arja, inkluż f'inħawi li huma 
'l bogħod mill-użu tiegħu, wara 
trasportazzjoni fit-tul, jew konsegwenzi fil-
post tax-xogħol jew permezz ta' effetti 
indiretti oħra, filwaqt li jitqiesu effetti 
kumulattivi u sinerġistiċi; jew fl-ilma ta' 
taħt l-art. L-awtorizzazzjoni tista’ tillimita l-
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kwantitajiet li għandhom jintużaw u l-inħawi 
li għandhom ikunu trattati u tista’ timponi 
iktar kundizzjonijiet biex ikun ipprevenut 
kwalunkwe effett ta’ ħsara fuq is-saħħa tal-
bniedem jew ta’ l-annimali jew kwalunkwe 
effett negattiv inaċċettabbli fuq l-ambjent, 
bħall-ħtieġa li jiġi pprevenut id-dħul fil-
katina alimentari ta’ għalf u ikel li jkun fih 
residwi ħlief jekk ma tkunx diġà ġiet 
stabbilità dispożizzjoni rilevanti skond ir-
Regolament (KE) Nru 396/2005.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm ir-riċerka u l-iżvilupp huma importanti, it-tfigħ fl-ambjent ta' prodott pestiċida li 
mhux awtorizzat jista' jkollu riskji potenzjali għas-saħħa tal-bniedem jew ta' l-annimali jew 
ta' l-ambjent, li mhux konformi ma' l-objettiv ta' dan ir-Regolament li jikkonċerna l-livell 
għoli ta' ħarsien għas-saħħa tal-bniedem jew ta' l-annimali u ta' l-ambjent. Għaldaqstant 
kwalunkwe esperimenti bħal dawn għandhom ikunu kkontrollati b'mod strett ħafna sabiex 
ikun żgurat li ma jkun hemm l-ebda effetti immedjati jew maż-żmien fuq is-saħħa jew fuq l-
ambjent.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen u Chris Davies

Emenda 396
Artikolu 51, paragrafu 1, subparagrafu 1

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

1. Bħala deroga mill-Artikolu 28, 
esperimenti jew testijiet għal skopijiet ta’ 
riċerka jew ta’ żvilupp li jinvolvu r-rilaxx fl-
ambjent ta’ prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
mhux awtorizzat jistgħu jitwettqu jekk l-Istat 
Membru li l-esperiment jew it-test għandu 
jitwettaq fit-territorju tiegħu ikun ivvaluta d-
dejta disponibbli u jkun ta awtorizzazzjoni 
għall-iskopijiet ta’ prova. Kwalunkwe 
wieħed minn dawn l-esperimenti jew 
testijiet irid ikun ikkontrollat b'mod strett 
ħafna sabiex ikun żgurat li ma jkunx 
hemm effett ħażin immedjat jew maż-żmien 
fuq is-saħħa tal-bniedem, inklużi residenti, 
persuni fil-qrib u gruppi vulnerabbli, jew 
fuq is-saħħa ta' l-annimali, b'mod dirett 
jew permezz ta' ilma tax-xorb, ikel, għalf 
jew arja, inkluż f'inħawi li huma 'l bogħod 
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ma tkunx diġà ġiet stabbilità dispożizzjoni 
rilevanti skond ir-Regolament (KE) Nru 
396/2005.

mill-użu tiegħu, wara trasportazzjoni fit-tul, 
jew konsegwenzi fil-post tax-xogħol jew 
permezz ta' effetti indiretti oħra, filwaqt li 
jitqiesu effetti kumulattivi u sinerġistiċi; 
jew fl-ilma ta' taħt l-art. L-awtorizzazzjoni 
tista’ tillimita l-kwantitajiet li għandhom 
jintużaw u l-inħawi li għandhom ikunu 
trattati u tista’ timponi iktar kundizzjonijiet
biex ikun ipprevenut kwalunkwe effett ta’ 
ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem jew ta’ l-
annimali jew kwalunkwe effett negattiv 
inaċċettabbli fuq l-ambjent, bħall-ħtieġa li 
jiġi pprevenut id-dħul fil-katina alimentari 
ta’ għalf u ikel li jkun fih residwi ħlief jekk 
ma tkunx diġà ġiet stabbilità dispożizzjoni 
rilevanti skond ir-Regolament (KE) Nru 
396/2005.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm ir-riċerka u l-iżvilupp huma importanti, it-tfigħ fl-ambjent ta' prodott pestiċida li 
mhux awtorizzat jista' jkollu riskji potenzjali għas-saħħa tal-bniedem jew ta' l-annimali jew 
ta' l-ambjent, li mhux konformi ma' l-objettiv ta' dan ir-Regolament li jikkonċerna l-livell 
għoli ta' ħarsien għas-saħħa tal-bniedem jew ta' l-annimali u ta' l-ambjent. Għaldaqstant 
kwalunkwe esperimenti bħal dawn għandhom ikunu kkontrollati b'mod strett ħafna sabiex 
ikun żgurat li ma jkun hemm l-ebda effetti immedjati jew maż-żmien fuq is-saħħa jew fuq l-
ambjent.

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 397
Artikolu 51, paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Fir-rigward tal-prodotti u użi 
awtorizzati ttrattati f'dan ir-Regolament, 
huwa importanti li jkunu stipulati malajr il-
livelli massimi ta' residwi, skond l-Artikolu 
4(2) ta' dan ir-Regolament. 
4b. Fir-rigward ta' l-użi awtorizzati fl-
Artikoli 49 u 50 ta' dan ir-Regolament, u 
fir-rigward ta' l-użi ta' prodotti li fihom 
sustanzi attivi ġodda, il-livelli massimi ta' 
residwi jiġu stipulati fl-Anness III tar-
Regolament 396/2005. Fi żmien 60 jum 
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min-notifika ta' dawn il-livelli għandha 
tittieħed deċiżjoni mill-Istat Membru li 
jevalwa l-applikazzjoni. 
4c. Qabel ma prodott jiddaħħal fl-Anness II 
tar-regolament 396/2005, l-Awtorità trid 
tevalwa il-livelli massimi ta' residwi 
msemmija fil-paragrafu 2. Għandha 
tittieħed deċiżjoni fi żmien 60 jum mill-
publikazzjoni ta' l-opinjoni mogħtija mill-
Awtorità. 
4d. Id-deċiżjonijiet imsemmija f'paragrafi 2 
u 3 għandhom jittieħdu skond il-proċedura 
mniżżla fl-Artikolu 76(3). 

Or. de

Ġustifikazzjoni

M'għandux ikun hemm dewmien f-istipular ta' livelli massimi ta' residwi li jkunu validi 
madwar l-UE minħabba proċeduri amministrattivi. Kull dewmien jostakola l-kummerċ ħieles 
fil-prodotti ta' l-ikel u ta' l-għalf fl-Unjoni Ewropea.

Emenda mressqa minn Pilar Ayuso

Emenda 398
Artikolu 51 a (ġdid)

Artikolu 51a
Livelli massimi ta' residwi

1. Għall-prodotti u l-użi awtorizzati bħala 
parti minn dan ir-Regolament, ikun 
jinħtieġ l-istipular malajr tal-livelli massimi 
ta' residwi b'konformità ma' l-Artikolu 
4(2).
2. Għall-użi awtorizzati skond l-Artikolu 49 
u l-Artikolu 50 ta' dan ir-Regolament, u 
għall-użi awtorizzati għal prodotti li fihom 
sustanzi attivi ġodda, livelli massimi 
temporarji ta' residwi għandhom ikunu 
inklużi fl-Anness III tar-Regolament (KE) 
Nru 396/2005. Għandha tittieħed deċiżjoni 
fi żmien 60 jum mill-preżentazzjoni min-
naħa ta' l-Istat Membru li jagħmel l-
evalwazzjoni. 
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3. L-Awtorità tintalab tevalwa l-livelli ta' 
residwi msemmija fil-paragrafu 2, qabel ma 
jitniżżlu fl-Anness II tar-Regolament (KE) 
Nru 396/2005. Għandha tittieħed deċiżjoni 
fi żmien 60 jum mindu tasal l-opinjoni ta' l-
Awtorità. 
4. Id-deċiżjonijiet imsemmija f'paragrafi 2 
u 3 jittieħdu skond il-proċedura regolatorja 
msemmija fl-Artikolu 76(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'għandux ikun hemm dewmien fl-istipular ta' Livelli Massimi ta' Residwi madwar l-UE 
minħabba proċeduri amministrattivi.  Kwalunkwe dewmien ikollu impatt negattiv fuq il-
kummerċ ħieles fil-prodotti ta' l-ikel u ta' l-għalf fl-Unjoni Ewropea.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 399
Artikolu 52, paragrafu 2

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni ta' awtorizzazzjoni għal użi minuri tista' tkun meħtieġa fuq livell nazzjonali. 
Għaldaqstant l-Istati Membri għandhom jingħataw ukoll iċ-ċans li jagmlu dan.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Emenda 400
Artikolu 52, paragrafu 2
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L-użu kif suppost għandu jinkludi l-
konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti 
skond l-Artikolu 30 u speċifikati fuq l-
ittikkettjar, u l-applikazzjoni tal-prinċipji tal-
prattika tajba tal-ħarsien tal-pjanti kif ukoll, 
kull meta jkun possibbli, il-prinċipji tal-
ġestjoni integrata ta’ l-organiżmi ta’ ħsara
u tal-prattika ambjentali tajba. 

L-użu kif suppost għandu jinkludi l-
konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti 
skond l-Artikolu 30 u speċifikati fuq l-
ittikkettjar, u l-applikazzjoni tal-prinċipji tal-
prattika tajba tal-ħarsien tal-pjanti kif ukoll, 
kull meta jkun possibbli, il-prinċipji ta' 
metodi mhux kimiċi ta' ħarsien tal-pjanti u 
ta' l-immaniġġjar ta’ l-organiżmi ta' ħsara 
u ta' l-uċuħ tar-raba' u tal-prattika 
ambjentali tajba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha dejjem tingħata prijorità lil metodi ta' ġestjoni ta' organiżmi ta' ħsara mhux kimiċi 
bħala l-unika soluzzjoni ta' prevenzjoni u sostenibbli li tikkonforma aktar ma' l-objettivi ta' 
protezzjoni sostenibbli tal-ħsad, mid-dipendenza fuq kimiċi kumplessi ddisinjati biex joqtlu 
pjanti, insetti u forom oħra ta' ħajja, li ma jistgħux ikunu klassifikati bħala sostenibbli. L-
Istati Membri għandhom jippromwovu u jinkoraġġixxu l-adozzjoni mifruxa ta' metodi li 
mhumiex kimiċi għall-ħarsien tal-pjanti kif ukoll għall-kontroll ta' l-organiżmi li jagħmlu l-
ħsara u ta' l-uċuħ tar-raba'.

Emenda mressqa minn Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges u Karl-
Heinz Florenz

Emenda 401
Artikolu 52, paragrafu 2

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

L-użu kif suppost għandu jinkludi l-
konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti 
skond l-Artikolu 30 u speċifikati fuq l-
ittikkettjar, u l-applikazzjoni tal-prinċipji tal-
prattika tajba tal-ħarsien tal-pjanti kif ukoll, 
kull meta jkun possibbli, il-prinċipji tal-
ġestjoni integrata tal-ħarsien tal-pjanti kif 
stipulat fl-Annessi III u IV għad-direttiva 
ta' qafas dwar l-użu sostenibbli ta' prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tistabbilixxi rabta mad-direttiva ta' qafas dwar l-użu sostenibbli ta' prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti. 
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Emenda mressqa minn Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges u Karl-
Heinz Florenz + Richard Seeber

Emenda 402
Artikolu 52, paragrafu 3

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tistabbilixxi rabta mad-direttiva ta' qafas dwar l-użu sostenibbli ta' prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 403
Artikolu 52, paragrafu 3

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

Mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2011 l-
użu kif suppost ta’ prodotti għall-protezzjoni 
tal-pjanti għandu jkun konformi mal-
prinċipji, l-istandards, metodi u prattiki ta' 
l-ipprijoritizzar ta' metodi mhux kimiċi 
għall-ħarsien tal-pjanti u ta' l-immaniġġjar 
ta' organiżmi ta' ħsara u ta' l-uċuħ tar-
raba'.
L-Istati Membri għandhom jagħmlu lt-
tħejjijiet xierqa għall-adozzjoni mifruxa ta' 
metodi li mhumiex kimiċi għall-ħarsien tal-
pjanti kif ukoll għall-kontroll ta' l-
organiżmi li jagħmlu l-ħsara u ta' l-uċuħ 
tar-raba'.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandha dejjem tingħata prijorità lil metodi ta' ġestjoni ta' organiżmi ta' ħsara mhux kimiċi 
bħala l-unika soluzzjoni ta' prevenzjoni u sostenibbli li tikkonforma aktar ma' l-objettivi ta' 
protezzjoni sostenibbli tal-ħsad, mid-dipendenza fuq kimiċi kumplessi ddisinjati biex joqtlu 
pjanti, insetti u forom oħra ta' ħajja, li ma jistgħux ikunu klassifikati bħala sostenibbli. L-
Istati Membri għandhom jippromwovu u jinkoraġġixxu l-adozzjoni mifruxa ta' metodi li 
mhumiex kimiċi għall-ħarsien tal-pjanti kif ukoll għall-kontroll ta' l-organiżmi li jagħmlu l-
ħsara u ta' l-uċuħ tar-raba'.  

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen

Emenda 404
Artikolu 52, paragrafu 3

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

Mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2012 l-
użu kif suppost ta’ prodotti għall-protezzjoni 
tal-pjanti għandu jkun konformi mal-
prinċipji, l-istandards, metodi u prattiki ta' 
metodi mhux kimiċi għall-ħarsien tal-pjanti 
u ta' l-immaniġġjar integrat ta' organiżmi 
ta' ħsara u ta' l-uċuħ tar-raba'.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha dejjem tingħata prijorità lil metodi ta' ġestjoni ta' organiżmi ta' ħsara mhux kimiċi 
bħala l-unika soluzzjoni ta' prevenzjoni u sostenibbli li tikkonforma aktar ma' l-objettivi ta' 
protezzjoni sostenibbli tal-ħsad, mid-dipendenza fuq kimiċi kumplessi ddisinjati biex joqtlu 
pjanti, insetti u forom oħra ta' ħajja, li ma jistgħux ikunu klassifikati bħala sostenibbli. L-
Istati Membri għandhom jippromwovu u jinkoraġġixxu l-adozzjoni mifruxa ta' metodi li 
mhumiex kimiċi għall-ħarsien tal-pjanti kif ukoll għall-kontroll ta' l-organiżmi li jagħmlu l-
ħsara u ta' l-uċuħ tar-raba'.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 405
Artikolu 53, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. Id-detentur ta’ awtorizzazzjoni għal 
prodott għall-ħarsien tal-pjanti għandu 
jinnotifika immedjatament lill-Istati Membri 
li taw awtorizzazzjoni bi kwalunkwe 
informazzjoni ġdida li tikkonċerna dak il-

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

pjanti, jew sustanza attiva, safener jew 
synergist li tinsab fil-prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti, li tissuġġerixxi li l-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti għandu effetti ta’ ħsara li 
jistgħu jfissru li l-prodott għall-ħarsien tal-
pjanti jew is-sustanza attiva, is-safener jew 
is-synergist m’għadiex konformi mal-kriterji 
stabbiliti fl-Artikoli 29 u 4 rispettivament. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar prodott għall-ħarsien tal-pjanti għandha tkun disponibbli għall-Istati 
Membri kkonċernati kollha.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 406
Artikolu 53, paragrafu 1, subparagrafu 2

B’mod partikolari, għandhom jiġu notifikati 
effetti potenzjalment ta’ ħsara ta’ dak il-
prodott għall-ħarsien tal-pjanti, jew ta’ 
residwi ta’ sustanza attiva, safener jew 
synergist li tinsab fih, fuq is-saħħa tal-
bniedem jew ta’ l-annimali jew fuq l-ilma 
ta’ l-art, jew l-effetti potenzjalment 
inaċċettabbli tagħhom fuq pjanti jew 
prodotti li ġejjin mill-pjanti jew fuq l-
ambjent.

B’mod partikolari, għandhom jiġu notifikati 
effetti potenzjalment ta’ ħsara ta’ dak il-
prodott għall-ħarsien tal-pjanti, jew ta’ 
residwi ta’ sustanza attiva, safener jew 
synergist li tinsab fih, fuq is-saħħa tal-
bniedem jew ta’ l-annimali jew fuq l-ilma 
tal-wiċċ u ta’ taħt l-art, jew l-effetti 
potenzjalment inaċċettabbli tagħhom fuq 
pjanti jew prodotti li ġejjin mill-pjanti jew 
fuq partijiet oħra ta' l-ambjent.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Kjarifika. Kif inhu, it-test jirreferi biss għal ċerti partijiet biss ta' l-ambjent bijotiku (pjanti u 
annimali) u ta' l-ambjent abijotiku (eż. l-ilma). L-informazzjoni dwar l-effetti fuq aspetti oħra 
ta' l-ambjent (eż. il-ħamrija, l-istrutturi ġeoloġiċi, it-terren u l-klima) għandha titqies bħala 
element ieħor fl-evalwazzjoni tal-funzjonament tajjeb ta' l-ekosistemi.
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Emenda mressqa minn Ioannis Gklavakis

Emenda 407
Artikolu 53, paragrafu 1, subparagrafu 3

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

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

Or. el

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni għandha tinkludi reazzjonijiet negattivi li jistgħu jseħħu fil-bnedmin, fl-
annimali u fl-ambjent. 

Emenda mressqa minn Ioannis Gklavakis

Emenda 408
Artikolu 53, paragrafu 1, subparagrafu 4

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

imħassar 

Or. el

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu jitħassar peress li hemm leġiżlazzjoni differenti f'pajjiżi terzi, li tagħmilha diffiċli 
li jitqabbel l-użu ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti fl-UE.  

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 409
Artikolu 53, paragrafu 3

3. L-ewwel Stat Membru li jkun ta 
awtorizzazzjoni ġewwa kull żona għandu 
jevalwa l-informazzjoni li rċieva u għandu 

3. L-Istati Membri għandhom jevalwaw l-
informazzjoni li jkunu rċevew.
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jinforma lill-Istati Membri l-oħra, li 
jappartjenu għall-istess żona, fejn 
jiddeċiedi li jirtira jew jemenda l-
awtorizzazzjoni skond l-Artikolu 43.

Għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra,
lill-Awtorità u lill-Kummissjoni fejn iqis li l-
kondizzjonijiet ta’ l-approvazzjoni tas-
sustanza attiva, tas-safener jew tas-synergist 
li jinsabu fil-prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
m’għadhomx jiġu sodisfatti u għandu 
jipproponi li l-approvazzjoni tiġi rtirata jew 
li l-kondizzjonijiet jiġu emendati.

Huma għandhom jinfurmaw lill-Awtorità u
lill-Kummissjoni fejn iqisu li l-
kundizzjonijiet ta’ l-approvazzjoni tas-
sustanza attiva, tas-safener jew tas-synergist 
li jinsabu fil-prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
m’għadhomx jiġu sodisfatti u għandu 
jipproponi li l-approvazzjoni tiġi rtirata jew 
li l-kundizzjonijiet jiġu emendati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar prodott għall-ħarsien tal-pjanti għandha tkun disponibbli għall-Istati 
Membri kkonċernati kollha.

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 410
Artikolu 53, paragrafu 3, subparagrafu 1

3. L-ewwel Stat Membru li jkun ta 
awtorizzazzjoni ġewwa kull żona għandu 
jevalwa l-informazzjoni li rċieva u għandu 
jinforma lill-Istati Membri l-oħra, li 
jappartjenu għall-istess żona, fejn jiddeċiedi 
li jirtira jew jemenda l-awtorizzazzjoni 
skond l-Artikolu 43.

3. L-Istat Membru li jirċievi din in-notifika 
għandu immedjatament jgħaddiha lill-Istati 
Membri l-oħra. Bla ħsara għad-dritt ta' l-
Istati Membri li jadottaw miżuri protettivi 
temporanji, l-Istat Membru li jkun ta 
awtorizzazzjoni għandu jevalwa l-
informazzjoni li rċieva u għandu jinforma 
lill-Istati Membri l-oħra, meta jiddeċiedi li 
jirtira jew jemenda l-awtorizzazzjoni skond 
l-Artikolu 43.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex l-Istati Membri jingħataw mekkaniżmu biex jaqsmu informazzjoni fuq effetti li 
potenzjalment jistgħu jkunu ta' ħsara.  
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Emenda mressqa minn Glenis Willmott

Emenda 411
Artikolu 53, paragrafu 3, subparagrafu 1

3. L-ewwel Stat Membru li jkun ta 
awtorizzazzjoni ġewwa kull żona għandu 
jevalwa l-informazzjoni li rċieva u għandu 
jinforma lill-Istati Membri l-oħra, li 
jappartjenu għall-istess żona, fejn jiddeċiedi 
li jirtira jew jemenda l-awtorizzazzjoni 
skond l-Artikolu 43.

3. L-Istat Membru li jirċievi din in-notifika 
għandu immedjatament jgħaddiha lill-Istati 
Membri l-oħra li jappartienu għall-istess 
zona. Bla ħsara għad-dritt ta' l-Istati 
Membri li jadottaw miżuri protettivi 
temporanji, l-Istat Membru li l-ewwel ikun
ta awtorizzazzjoni ġewwa dik iż-żona 
għandu jevalwa l-informazzjoni li rċieva u 
għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra, 
meta jiddeċiedi li jirtira jew jemenda l-
awtorizzazzjoni skond l-Artikolu 43.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din tipprovdi mekkaniżmu biex tingħata informazzjoni lill-Istat Membru li jkun se jevalwa l-
informazzjoni.  B'hekk jinżamm ukoll id-dritt ta' l-Istati Membri li jaġixxu b'mod unilaterali 
meta jkollhom raġunijiet biżżejjed biex ikunu mħassba.

Emenda mressqa minn Johannes Blokland

Emenda 412
Artikolu 53, paragrafu 3, subparagrafu 1

3. L-ewwel Stat Membru li jkun ta 
awtorizzazzjoni ġewwa kull żona għandu 
jevalwa l-informazzjoni li rċieva u għandu 
jinforma lill-Istati Membri l-oħra, li 
jappartjenu għall-istess żona, fejn 
jiddeċiedi li jirtira jew jemenda l-
awtorizzazzjoni skond l-Artikolu 43.

3. L-ewwel Stat Membru li jkun ta 
awtorizzazzjoni għandu jevalwa l-
informazzjoni li rċieva u għandu jinforma 
lill-Istati Membri l-oħra fejn jiddeċiedi li 
jirtira jew jemenda l-awtorizzazzjoni skond 
l-Artikolu 43.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-qsim f'zoni mhux adegwat għall-finijiet ta' awtorizzazzjoni, peress li l-kundizzjonijiet 
klimatiċi, bijoloġiċi u ta' l-ilma fid-diversi pajjiżi mhumiex kumparabbli fiż-żoni proposti.
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Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 413
Artikolu 53, paragrafu 4

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni dwar prodott għall-ħarsien tal-pjanti għandha tkun disponibbli għall-Istati 
Membri konċernati kollha.

Emenda mressqa minn Ioannis Gklavakis

Emenda 414
Artikolu 53, paragrafu 4

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

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

Or. el

Ġustifikazzjoni

L-obbligu li jingħata rapport kull sena lill-awtorità kompetenti huwa piż amministrattiv kbir 
fuq id-detenturi ta' awtorizzazzjoni.
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Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 415
Artikolu 54, paragrafu 1, punt (e a) (ġdid)

(ea) informazzjoni dwar riskji bażiċi 
ambjentali u għas-saħħa, 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni minima dwar riskji bażiċi ambjentali u għas-saħħa ta' prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti għandha tkun disponibbli għall-pubbliku.

Emenda mressqa minn Holger Krahmer

Emenda 416
Artikolu 56, paragrafu 1, subparagrafi 2, 3, 4 u 5

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 meħtieġa għall-
awtorizzazzjoni għall-kundizzjonijiet 
eżistenti, jew għal emenda, tiġdid jew 
reviżjoni ta' awtorizzazzjoni.

(a) meħtieġa għall-awtorizzazzjoni jew 
għall-emenda ta’ awtorizzazzjoni sabiex jiġi 
permess l-użu fuq wiċċ tar-raba’ ieħor, u
(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, la hu u lanqas 
sommarju tiegħu ma jistgħu jintużaw minn 
kwalunkwe Stat Membru għall-benefiċċju 
ta’ applikanti oħrajn għall-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti, ħlief kif stipulat fil-
paragrafu 2, fl-Artikolu 59 jew fl-Artikolu 
77.
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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-dejta huwa ta’ 
għaxar snin li jibda mid-data ta’ l-ewwel 
awtorizzazzjoni f’dak l-Istat Membru, ħlief 
kif stipulat fil-paragrafu 2, fl-Artikolu 59 
jew fl-Artikolu 77. Dan il-perjodu jitwal 
għal 12-il sena għall-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti koperti mill-Artikolu 46.

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

Or. en

Justification

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 417
Artikolu 56, paragrafu 1, subparagrafi 2, 3, 4 u 5

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 meħtieġa f'dawk 
iċ-ċirkustanzi għall-awtorizzazzjoni jew 
għal emenda, tiġdid jew reviżjoni ta' 
awtorizzazzjoni.

(a) meħtieġa għall-awtorizzazzjoni jew 
għall-emenda ta’ awtorizzazzjoni sabiex jiġi 
permess l-użu fuq wiċċ tar-raba’ ieħor, u 
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(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, la 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-dejta huwa ta’ 
għaxar snin li jibda mid-data ta’ l-ewwel 
awtorizzazzjoni f’dak l-Istat Membru, ħlief 
kif stipulat fil-paragrafu 2, fl-Artikolu 59 
jew fl-Artikolu 77. Dan il-perjodu jitwal 
għal 12-il sena għall-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti koperti mill-Artikolu 46.

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

Or. de

Justification

Im Gegensatz zu anderen Produkten müssen Pflanzenschutzprodukte 7 bis 10 Jahre nach der 
Erstzulassung erneut vollständig bewertet und zugelassen werden. Die Regulierungsbehörden 
benötigen für diese erneute Evaluation eine große Anzahl neuer Daten. Diese bereitzustellen, 
stellt einen enormen finanziellen Aufwand der zugelassenen Eigentümer dar. Wenn diese 
neuen Daten nicht geschützt werden, können viele Produkte nicht unterstützt werden -
insbesondere die weniger verbreiteten Saaten.

Es gibt keine gültigen Gründe, die Datensicherheit auf Daten zu beschränken, die mit der 
Good Laboratory Practice (GLP) oder Good Experimental Practice (GEP) konform gehen. 
Beispielsweise handelt es sich bei Risikoeinschätzungen nicht um GLP- oder GEP-
Informationen. Diese Einschätzungen sind dennoch auf ein Großmaß an Expertise 
angewiesen und müssen geschützt werden.
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Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 418
Artikolu 56, paragrafu 1, subparagrafu 2

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 meħtieġa għall-
awtorizzazzjoni għall-kundizzjonijiet 
eżistenti, jew għal emenda, tiġdid jew 
reviżjoni ta' awtorizzazzjoni.

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

Or. en

Justification

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. 

Emenda mressqa minn Ioannis Gklavakis

Emenda 419
Artikolu 56, paragrafu 1, subparagrafu 2, punt (a)
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(a) meħtieġa għall-awtorizzazzjoni jew 
għall-emenda ta’ awtorizzazzjoni sabiex jiġi 
permess l-użu fuq wiċċ tar-raba’ ieħor, u

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

Or. el

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm pjan għaċ-ċirkustanzi meta l-qasam ta' applikazzjoni huwa differenti, 
bħall-estensjoni ta' l-użu minn uċuħ tar-raba' ta' l-għalqa għal uċuħ tar-raba' tas-serer, liema 
estensjoni tirrikjedi t-tressiq ta' dejta addizzjonali. 

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 420
Artikolu 56, paragrafu 1 subparagrafu 3

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

Fejn rapport ikun imħares, la hu u lanqas 
sommarju tiegħu ma jistgħu jintużaw minn 
kwalunkwe Stat Membru għall-benefiċċju 
ta’ applikanti oħrajn għall-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti, ħlief kif stipulat fil-
paragrafu 2, fl-Artikolu 59 jew fl-Artikolu 
77.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 56, paragrafu 1 subparagrafu 2.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz u Christa Klaß

Emenda 421
Artikolu 56, paragrafu 1, subparagrafu 3

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

Fejn rapport ikun imħares, la 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-
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Artikolu 77.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jingħataw inċentivi lil kumpaniji li jridu jinvestu fir-riċerka għal użi ġodda ta' 
prodotti awtorizzati għall-ħarsien tal-pjanti speċjalment fil-qasam ta' wċuħ tar-raba' li 
m'humiex daqshekk importanti. L-estensjoni tal-perjodu inizjali għall-protezzjoni tad-dejta 
tal-prodott awtorizzat għal aktar minn 10 snin bħal fil-qasam tal-prodotti veterinarji, 
tinkuraġġixxi riċerka bħal din.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 422
Artikolu 56, paragrafu 1, subparagrafu 4

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

Or. en

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz u Christa Klaß

Emenda 423
Artikolu 56, paragrafu 1, subparagrafu 4

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-dejta huwa ta’ 
għaxar snin li jibda mid-data ta’ l-ewwel 
awtorizzazzjoni f’dak l-Istat Membru, ħlief 
kif stipulat fil-paragrafu 2, fl-Artikolu 59 
jew fl-Artikolu 77. Dan il-perjodu jitwal 
għal 15-il sena għall-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti koperti mill-Artikolu 46.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandhom jingħataw inċentivi lil kumpaniji li jridu jinvestu fir-riċerka għal użi ġodda ta' 
prodotti awtorizzati għall-ħarsien tal-pjanti speċjalment fil-qasam ta' wċuħ tar-raba' li 
m'humiex daqshekk importanti. L-estensjoni tal-perjodu inizjali għall-protezzjoni tad-dejta 
tal-prodott awtorizzat għal aktar minn 10 snin bħal fil-qasam tal-prodotti veterinarji, 
tinkuraġġixxi riċerka bħal din.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 424
Artikolu 56, paragrafu 1, subparagrafu 5

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

imħassar

Or. en

Justification

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-Heinz
Florenz u Christa Klaß

Emenda 425
Artikolu 56, paragrafu 1, subparagrafu 5

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

Studju għandu jkun imħares għal perjodu 
ta' tliet snin wara l-perjodu msemmi fir-
raba' subparagrafu jekk huwa meħtieġ 
għat-tiġdid jew għar-reviżjoni ta' 
awtorizzazzjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jingħataw inċentivi lil kumpaniji li jridu jinvestu fir-riċerka għal użi ġodda ta' 
prodotti awtorizzati għall-ħarsien tal-pjanti speċjalment fil-qasam ta' wċuħ tar-raba' li 
m'humiex daqshekk importanti. L-estensjoni tal-perjodu inizjali għall-protezzjoni tad-dejta 
tal-prodott awtorizzat għal aktar minn 10 snin bħal fil-qasam tal-prodotti veterinarji, 
tinkuraġġixxi riċerka bħal din.

Emenda mressqa minn Christofer Fjellner

Emenda 426
Artikolu 56, paragrafu 1, subparagrafu 5

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

Studju m’għandux ikun imħares jekk kien 
meħtieġ biss għat-tiġdid jew għar-reviżjoni 
ta’ awtorizzazzjoni, sakemm ma jkunx fih 
informazzjoni xjentifika ġdida li hija 
importanti biex jitnaqqas ir-riskju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jridu jkunu evalwati u awtorizzati mill-ġdid għaxar snin 
wara li jkunu awtorizzati l-ewwel darba. Jinħtieġu studji ġodda għall-awtorizzazzjoni mill-
ġdid u jikkostitwixxu investiment ewlieni għad-detenturi ta' approvazzjoni. Jekk dawn l-istudji 
ma jitħarsux, imbagħad il-manifatturi jistgħu jkunu inqas ħerqana li jwettquhom. Minħabba 
f'hekk, jista' jintilef għerf importanti li jagħti l-possibiltà li jitnaqqsu r-riskji. Filwaqt li l-
proposta turi impenn ta' min ifaħħru biex tkun issimplifikata l-applikazzjoni tar-regoli dwar 
il-ħarsien tad-dejta, l-emenda proposta hija meħtieġa sabiex ikun evitat żvilupp bħal dan. 

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos + Holger Krahmer

Emenda 427
Artikolu 56, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Meta l-ewwl applikant jiddeċiedi li 
japplika għal estensjonijiet ta' l-
awtorizzazzjoni għal użi minuri fi żmien 7 
snin mill-ewwel awtorizzazzjoni, il-perjodu 
ta' protezzjoni tad-dejta għall-prodott 
konċernat għandu jkun estiż b'sena għal 
kull żewġ estensjonijiet ta' awtorizzazzjoni 
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għal użu minuri. il-perjodu inizjali ta' 
protezzjoni ta' dejta jista' jkun estiż 
b'massimu ta' ħames snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jingħataw inċentivi lil kumpaniji li jridu jinvestu fir-riċerka għal użi ġodda ta' 
prodotti awtorizzati għall-ħarsien tal-pjanti speċjalment fil-qasam ta' wċuħ tar-raba' li 
m'humiex daqshekk importanti. L-estensjoni tal-perjodu inizjali għall-protezzjoni tad-dejta 
tal-prodott awtorizzat għal aktar minn 10 snin bħal fil-qasam tal-prodotti veterinarji,
tinkuraġġixxi riċerka bħal din.

Emenda mressqa minn Pilar Ayuso

Emenda 428
Artikolu 56, paragrafu 2, punt (b a) (ġdid)

(ba) f’każ li jinħoloq monopolju.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament il-ġdid irid joħloq dispożizzjonijiet speċjali sabiex jiġu evitati sitwazzjonijiet 
ta’ monopolju fis-suq ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

Emenda mressqa minn Holger Krahmer

Emenda 429
Artikolu 56, paragrafu 3, introduzzjoni u punt (a)

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-dejta skond il-paragrafu 1 
għandu jingħata biss fejn l-ewwel applikant 
ikun talab il-ħarsien tad-dejta meta ressaq 
id-dossier jew l-informazzjoni addizzjonali 
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-

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

kundizzjonijiet eżistenti, jew għall-emenda, 
it-tiġdid jew ir-reviżjoni ta' l-awtorizzazzjoni 
ta' prodott għall-ħarsien tal-pjanti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara perjodu ta' awtorizzazzjoni inizjali ta' 7 sa 10 snin il-manifatturi ta' prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti jridu japplikaw għal awtorizzazzjoni mill-ġdid tal-prodotti tagħhom biex 
jippruvaw li skond l-aħħar żviluppi xjentifiċi l-prodotti tagħhom m'għandhomx riskji għas-
saħħa tal-bniedem u għall-ambjent. L-awtoritajiet ta' l-Istati Membri jirrikjedu dejta ġdida 
konsiderevoli għal dan il-għan. L-għoti ta' din id-dejta jirrappreżenta investiment ewlieni 
għad-detenturi ta' l-approvazzjoni. Din il-proprjetà intellettwali ġdida għandha titħares biex 
ikunu salvagwardjati l-investimenti li saru.

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 430
Artikolu 56, paragrafu 3, introduzzjoni u punt (a)

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-dejta skond il-paragrafu 1 
għandu jingħata biss fejn l-ewwel applikant 
ikun talab il-ħarsien tad-dejta meta ressaq 
id-dossier jew l-informazzjoni addizzjonali 
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 
f'dawk iċ-ċirkustanzi għall-ewwel 
awtorizzazzjoni, jew għall-emenda, it-tiġdid 
jew ir-reviżjoni ta' l-awtorizzazzjoni ta' 
prodott għall-ħarsien tal-pjanti; 

Or. de

Ġustifikazzjoni

B'kuntrast ma' prodotti oħra, prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jrid isirilhom proċess ta' 
evalwazzjoni u ta' awtorizzazzjoni mill-ġdid minn 7 sa 10 snin wara l-ewwel awtorizzazzjoni. 
Sabiex issir din l-evalwazzjoni mill-ġdid, l-awtoritajiet regolatorji jirrikjedu volum kbir ta' 
dejta ġdida.

Il-ġbir ta' dik id-dejta jimponi spejjeż finanzjarji enormi fuq detenturi ta' awtorizzazzjoni. 
Jekk din id-dejta ġdida ma titħarisx, ma jkunx possibbli li tintuża bħala appoġġ għal bosta 
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prodotti - b'mod partikulari għal tipi ta' żerriegħa li ma tantx jintużaw. 

Emenda mressqa minn Holger Krahmer

Emenda 431
Artikolu 56, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Meta jawtorizzaw prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti skond l-Artikolu 35(2) jew l-
Artikolu 40, l-Istati Membri, f'kull żona 
definita fl-Anness I, għandhom iħarsu d-
dejta meħtieġa għall-awtorizzazzjoni fl-Istat 
Membru li qed jeżamina, skond id-
dispożizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu. 
Id-dejta għandha titħares mid-data ta' l-
awtorizzazzjoni f'kull Stat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħarsien tad-dejta għandu jingħata fl-Istati Membri kollha li jagħtu l-awtorizzazzjonijiet 
f'żona waħda biex jinkuraġġixxu r-riċerka minn kumpaniji dwar prodotti innovattivi u 
jiggarantixxu ħarsien prevedibbli ta' l-investimenti tagħhom.

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 432
Artikolu 56, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. F'kull żona kif definita fl-Anness I 
dawk l-Istati Membri li jawtorizzaw prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti skond l-Artikolu 
35(2) jew fuq il-bażi ta' rikonoxximent 
reċiproku skond l-Artikolu 40, iridu jħarsu 
d-dejta meħtieġa għall-awtorizzazzjoni fl-
Istat Membru li qed ikun investigat, skond 
il-paragrafi 1, 2 u 3. F'kull Stat Membru l-
ħarsien irid jibda mid-data ta' l-
awtorizzazzjoni.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta' awtorizzazzjoni bbażata fuq iż-żona trid tiggarantixxi l-ħarsien tad-dejta fl-
Istati Membri kollha sabiex tinkuraġġixxi lill-impriżi biex jinvestu fi prodotti innovattivi. L-
arranġamenti dwar il-ħarsien tad-dejta fir-Regolament il-ġdid iridu jiggarantixxu ħarsien 
prevedibbli ta' investimenti f'kull żona.

Emenda mressqa minn Pilar Ayuso

Emenda 433
Artikolu 58, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Meta l-Istat Membru jqis li jista' 
jinħoloq monopolju, jekk l-applikant 
prospettiv u d-detentur jew id-detenturi ta' 
l-awtorizzazzjonijiet rilevanti ta' prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti li fihom l-istess 
sustanza attiva, 'safener' jew 'synerġist' ma 
jistgħux jilħqu ftehim dwar il-qsim ta' 
rapporti ta' testijiet u ta' studji, iż-żewġ 
partijiet għandhom jiftiehmu dwar liema 
qrati għandhom il-ġurisdizzjoni bil-għan li 
jkun deċiż kif għandhom jinqasmu l-
ispejjeż mill-qsim tat-testijiet u l-istudji. Id-
detentur jew id-detenturi ta' l-
awtorizzazzjoni rilevanti għandhom ikunu 
jistgħu jitolbu lill-applikant prospettiv li 
jaqsam l-ispejjeż li kellu b'mod indaqs, u 
din it-talba għandha tkun tista' tiġi 
infurzata fil-qrati.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament il-ġdid irid joħloq dispożizzjonijiet speċjali sabiex jiġu evitati sitwazzjonijiet 
ta’ monopolju fis-suq ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 434
Artikolu 59, paragrafu 2

2. L-applikant prospettiv u d-detentur jew 
id-detenturi ta’ l-awtorizzazzjonijiet rilevanti 

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

għandhom jagħmlu kull sforz biex jiżguraw 
irwieħhom li jaqsmu t-testijiet u l-istudji li 
jinvolvu l-annimali vertebrati. L-ispejjeż tal-
qsim tar-rapporti tat-testijiet u ta’ l-istudji 
għandhom ikunu determinati b’mod ġust, 
trasparenti u mhux diskriminatorju. L-
applikant prospettiv huwa meħtieġ li jaqsam 
fl-ispejjeż li jakkumulaw matul il-proċess 
kollu ta' ġbir ta’ l-informazzjoni li huwa 
meħtieġ iressaq sabiex jissodisfa r-rekwiżiti 
ta’ l-awtorizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispiża biex tinġabar id-dejta hija ikbar mill-ispiża netta ta' l-istudju. L-applikant prospettiv 
għandu jkun obbligat jagħti sehmu għall-ispejjeż kollha tad-dejta li mbagħad ikun intitolat 
juża għal skopijiet ta' reġistrazzjoni tiegħu stess.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 435
Artikolu 59, paragrafu 3

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

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

In-nuqqas ta’ ftehim, kif provdut fil-
paragrafu 2, m’għandux jipprevjeni lill-
awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru 
milli tuża r-rapporti tat-testijiet u l-istudji li 
jinvolvu annimali vertebrati għall-iskop ta’ 
l-applikazzjoni ta’ l-applikant prospettiv. 
Id-detentur jew id-detenturi ta’ l-
awtorizzazzjoni rilevanti għandu jkollu 

Fil-każ ta' nuqqas ta' ftehim, kif stipulat fil-
paragrafu 2, ftehim bħal dan jista' jkun 
sostitwit billi l-kwistjoni titressaq quddiem 
bord ta' arbitraġġ u billi tkun aċċettata l-
ordni ta' l-arbitraġġ. Wara li l-bord ta' 
arbitraġġ ikun wasal għal deċiżjoni, trid 
tingħata evidenza mill-applikant prospettiv 
dwar il-ħlas miftiehem qabel ma d-dejta 
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pretensjoni fuq l-applikant prospettiv għal 
sehem indaqs ta’ l-ispejjeż li kellu, li 
għandha tkun tista’ tiġi infurzata quddiem 
il-qrati ta’ Stat Membru, kif magħżul mill-
partijiet skond l-ewwel sottoparagrafu. 
Dawk il-qrati għandhom jqisu l-prinċipji 
fil-paragrafu 2.

rilevanti tintuża għal skopijiet ta' 
awtorizzazzjoni.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Testijiet u studji mwettqa għal skopijiet ta' awtorizzazzjoni jirrappreżentaw investiment 
ewlieni mid-detentur ta' l-awtorizzazzjoni. Din il-proprjetà intelettwali għandha titħares 
b'mod xieraq. L-applikant prospettiv għandu jitħalla juża din id-dejta biss meta jintlaħaq 
ftehim dwar il-kumpens finanzjarju jew jekk din il-ftehima ġiet sostitwita minn ordni ta' 
arbitraġġ u tingħata evidenza għall-ħlas.

Emenda mressqa minn Holger Krahmer

Emenda 436
Artikolu 60, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. L-applikant għandu jingħata l-
opportunità li jikkumenta qabel ma l-
awtorità kompetenti tadotta deċiżjoni dwar 
il-kunfidenzjalità tad-dejta, liema deċiżjoni 
għandha torbot lill-Istati Membri kollha, 
lill-Awtorità u lill-Kummissjoni. Id-
deċiżjoni, li trid tkun notifikata lill-
applikant, għandu jkun fiha ġustifikazzjoni 
xierqa. L-applikant għandu jkollu d-dritt li 
jisfida deċiżjoni bħal din fil-qorti qabel ma 
tkun implimentata, bil-għan li l-
evalwazzjonijiet li saru u d-deċiżjoni li 
ttieħdet mill-awtorità kompetenti, jiġu 
riveduti mill-qorti u li ma jitħalliex li 
tinkixef id-dejta konċernata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kxif ta' informazzjoni sensittiva jista' jkollu impatt konsiderevoli fuq interessi kummerċjali. 
Konsegwentement, is-sid ta' informazzjoni bħal din irid jingħata opportunità li jikkummenta 
dwar deċiżjoni ta' kxif qabel ma tittieħed u li jitlob rimedju legali jekk meħtieġ.



AM\672288MT.doc 103/133 PE 390.422v01-00

MT

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 437
Artikolu 60, paragrafu 2, parti introduttorja

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

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

Or. en

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 438
Artikolu 60, paragrafu 2, punt (b)

(b) l-ispeċifikazzjoni tal-purità tas-sustanza 
attiva ħlief għall-impuritajiet li jitqiesu 
rilevanti mil-lat tossikoloġiku, 
ekotossikoloġiku jew ambjentali;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prijorità ewlenija ta' dan ir-Regolament suppost hija l-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem, li 
għaldaqstant trid tieħu l-preċedenza assoluta fuq kwalunkwe kunsiderazzjonijiet finanzjarji, 
ekonomiċi jew oħrajn. Min se jiddeċiedi liema impuritajiet jitqiesu jew ma jitqisux rilevanti 
mill-aspett tossikoloġiku, ekotossikoloġiku jew ambjentali? Meta jitqiesu r-riskji u l-impatti 
negattivi rikonoxxuti ta' sustanzi attivi din l-informazzjoni m'għandhiex tkuun suġġetta għall-
kunfidenzjalità kummerċjali.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 439
Artikolu 60, paragrafu 2, punt (c)

(c) l-informazzjoni dwar il-kompożizzjoni 
kompluta ta’ prodott għall-ħarsien tal-
pjanti.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-prijorità ewlenija ta' dan ir-Regolament suppost hija l-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem, li 
għaldaqstant trid tieħu l-preċedenza assoluta fuq kwalunkwe kunsiderazzjonijiet finanzjarji, 
ekonomiċi jew oħrajn. Huwa importanti li tkun magħrufa l-kompożizzjoni kompleta ta' 
prodott, b'mod partikulari jekk xi ħadd ġarrab xi effetti ħżiena għas-saħħa u jeħtieġ id-
djanjosi korretta u l-kura għall-kundizzjoni tiegħu, kemm jekk tkun akuta kif ukoll jekk 
kronika. Għalhekk din l-informazzjoni m'għandhiex tkun suġġetta għall-kunfidenzjalità 
kummerċjali.  

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 440
Artikolu 60, paragrafu 2, punt (c a) (ġdid)

(ca) l-ismijiet u l-postijiet ta' faċilitajiet ta' 
l-ittestjar responsabbli għat-twettiq ta' 
testijiet u studji li jinvolvu annimali 
vertebrati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Laboratorji u individwi li jieħdu sehem fl-ittestjar tal-vertebrati huma bersall partikulari għal 
azzjonijiet vjolenti. Għalhekk m'għandhiex tinkixef l-identità tagħhom.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 441
Artikolu 60, paragrafu 2, punt (c b) (ġdid)

(cb) l-ismijiet u d-dettalji personali ta' 
xjentisti u sperimentaturi responsabbli 
għat-twettiq ta' testijiet u studji li jinvolvu 
annimali vertebrati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Laboratorji u individwi li jieħdu sehem fl-ittestjar tal-vertebrati huma bersall partikulari għal 
azzjonijiet vjolenti. Għalhekk m'għandhiex tinkixef l-identità tagħhom.
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Emenda mressqa minn Richard Seeber + Holger Krahmer

Emenda 442
Artikolu 60, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Dejta mit-testijiet, inklużi rapporti dwar 
l-istudji, li ngħatat minn applikant għall-
iskop ta' awtorizzazzjoni, rijawtorizzazzjoni 
jew emendar ta' l-awtorizzazzjoni ta' 
prodott għall-ħarsien tal-pjanti skond id-
Direttiva 91/414/KEE jew skond dan ir-
Regolament u li ma titqiesx li hija 
kunfidenzjali skond id-dispożizzjonijiet ta' 
dan ir-Regolament, tkun disponibbli għal 
min hu interessat li jaraha f'postijiet 
speċifiċi identifikati mill-Kummissjoni, l-
Awtorità jew l-Istati Membri (kmamar 
għall-qari). Dejta bħal din m'għandhiex 
issir pubblika permezz ta' mezzi elettroniċi 
ta' pubblikazzjoni jew permezz ta' mezzi 
oħrajn. Jistgħu jittieħdu noti għal 
referenza personali minn min hu interessat. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pubbliku għandu interess leġittimu fl-aċċess għall-informazzjoni, li għandu jkun garantit 
skond dan ir-Regolament b’konformità mal-Konvenzjoni ta’ Aarhus. Madankollu l-kunċett li 
l-pubbliku ġenerali jkun infurmat għandu jevita l-użu ħażin u l-kompetizzjoni inġusta. Il-
kunċett propost ta' kamra għall-qari ikun bilanċ tajjeb peress li partijiet terzi interessati 
jkollhom aċċess għall-informazzjoni iżda kompetituri potenzjali ma jistgħux jużaw is-sistema 
ħażin biex jiksbu dejta kummerċjali sensittiva. 

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 443
Artikolu 62, paragrafu 1, subparagrafu 2

Dak ir-Regolament għandu jkun fih ukoll 
frażijiet standard għal riskji speċjali u 
prekawzjonijiet ta’ sikurezza li 
jissupplementaw il-frażijiet provduti mid-
Direttiva 1999/45/KE. Għandu jinkorpora t-
test ta’ l-Annessi IV u V għad-Direttiva 
91/414/KEE bi kwalunkwe modifika

Dak ir-Regolament għandu jkun fih ukoll 
frażijiet standard għal riskji speċjali u 
prekawzjonijiet ta’ sikurezza li 
jissupplementaw il-frażijiet stipulati mid-
Direttiva 1999/45/KE. Għandu jittrasferixxi
t-test ta' l-Annessi IV u V għad-Direttiva 
91/414/KEE bi kwalunkwe modifika 
meħtieġa minħabba l-bidla minn direttiva 
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meħtieġa. għal regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tissostitwixxi l-emenda 117. 
Kjarifika tal-kliem. L-adozzjoni ta' regolament dwar it-tikkettar ta' prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti fil-proċedura konsultattiva għandha tkun limitata għal sempliċi trasferiment ta' 
rekwiżiti attwali. Dan jiżgura li tingħata l-bażi meħtieġa għat-tikkettar wara t-tranżizzjoni 
mid-direttiva attwali għar-Regolament il-ġdid. 
Modifiki għandhom ikunu limitati għal tibdil ta' l-abbozzar, minħabba li r-rekwiżiti ta' 
tikkettar għandhom ikunu adottati fil-kodeċiżjoni fil-futur qrib ħafna (ara l-emenda għall-
Artikolu 75), peress li jirrappreżentaw element essenzjali tar-Regolament.

Emenda mressqa minn Glenis Willmott + Chris Davies

Emenda 444
Artikolu 62, paragrafu 2

2. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu kampjuni 
jew provi ta’ l-imballaġġ u abbozzi tat-
tikketti u tal-fuljetti li għandhom jitressqu.

2. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu kampjuni 
jew provi ta’ l-imballaġġ u abbozzi tat-
tikketti u tal-fuljetti li għandhom jitressqu 
għall-evalwazzjoni qabel ma tingħata 
awtorizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan iservi ta' mekkaniżmu għall-Istati Membri biex jiżguraw il-konformità ma' talba, jekk id-
detenturi ta' awtorizzazzjoni jsibuha bi tqila li jikkonformaw.

Emenda mressqa minn Ioannis Gklavakis

Emenda 445
Artikolu 63, paragrafu 2 a (ġdid)

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

Or. el
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Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li jinżammu kwalunkwe restrizzjonijiet nazzjonali li jistgħu jeżistu f'dan il-
qasam. 

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 446
Artikolu 64, paragrafu 1

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

1. Produtturi, fornituri, distributuri u utenti 
professjonali ta’ prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti għandhom iżommu rekords tal-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li 
jipproduċu, jaħżnu jew jużaw. Minħabba l-
effetti potenzjali kroniċi u għal żmien twil 
tal-pestiċidi fuq min jużahom, ir-residenti u 
oħrajn li jkunu esposti għalihom, jeħtieġ li 
dawn ir-rekords jinżammu għal talanqas 40 
sena.

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

Għandhom iqiegħdu l-informazzjoni li 
tinsab f’dawn ir-rekords għad-dispożizzjoni 
ta’ l-awtorità kompetenti. Għandhom ukoll 
iżommu din l-informazzjoni disponibbli 
għar-residenti u għall-ġirien jew għall-
industrija ta’ l-ilma tax-xorb li jitolbu aċċess 
dirett għaliha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema eżistenti hija ostruttiva għalkollox, billi bħalissa l-membri tal-pubbliku m'humiex 
intitolati għal aċċess għall-informazzjoni dwar il-kimiċi li huma esposti għalihom, u lanqas 
huma intitolati t-tobba tagħhom jew konsulenti mediċi oħra. Madankollu din l-informazzjoni 
hija vitali għall-evalwazzjoni u l-kura xierqa ta' dawk kollha li jbatu minn effetti ħżiena għas-
saħħa (kemm jekk ikunu akuti kif ukoll jekk kroniċi). Minħabba l-possibiltà ta' effetti kroniċi u 
għal żmien twil tal-pestiċidi fuq min jużahom, ir-residenti u oħrajn li jkunu esposti għalihom, 
jeħtieġ li dawn ir-rekords jinżammu għal talanqas 40 sena.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 447
Artikolu 64, paragrafu 1, subparagrafu 1
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1. Produtturi, fornituri, distributuri u utenti 
professjonali ta’ prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti għandhom iżommu rekords tal-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li 
jipproduċu, jaħżnu jew jużaw.

1. Produtturi, fornituri, distributuri u utenti 
professjonali ta’ prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti għandhom iżommu rekords tal-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li 
jipproduċu, jaħżnu jew jużaw. Minħabba l-
effetti potenzjali kroniċi u għal żmien twil 
tal-pestiċidi fuq min jużahom, ir-residenti u 
oħrajn li jkunu esposti għalihom, jeħtieġ li 
dawn ir-rekords jinżammu għal talanqas 30 
sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema eżistenti hija ostruttiva għalkollox, billi bħalissa l-membri tal-pubbliku m'humiex 
intitolati għal aċċess għall-informazzjoni dwar il-kimiċi li huma esposti għalihom, u lanqas 
huma intitolati t-tobba tagħhom jew konsulenti mediċi oħra. Madankollu din l-informazzjoni 
hija vitali għall-evalwazzjoni u l-kura xierqa ta' dawk kollha li jbatu minn effetti ħżiena għas-
saħħa (kemm jekk ikunu akuti kif ukoll jekk kroniċi). Minħabba l-possibilità ta' effetti kroniċi 
fit-tul fuq is-saħħa, dawn ir-rekords għandhom jinżammu għal talanqas 30 sena.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 448
Artikolu 64, paragrafu 1, subparagrafu 2

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

Għandhom jikkomunikaw l-informazzjoni li 
tinsab f’dawn ir-rekords lill-awtorità 
kompetenti. Minħabba l-effetti potenzjali 
kroniċi u għal żmien twil tal-pestiċidi fuq 
min jużahom, ir-residenti u oħrajn li jkunu 
esposti għalihom, jeħtieġ li dawn ir-rekords 
jinżammu għal talanqas 20 sena. L-
awtorità kompetenti għandha wkoll iżżomm
din l-informazzjoni disponibbli għar-
residenti u għall-ġirien jew għall-industrija 
ta’ l-ilma tax-xorb li jitolbu aċċess dirett 
għaliha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema eżistenti hija ostruttiva għalkollox, billi bħalissa l-membri tal-pubbliku m'humiex 
intitolati għal aċċess għall-informazzjoni dwar il-kimiċi li huma esposti għalihom, u lanqas 
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huma intitolati t-tobba tagħhom jew konsulenti mediċi oħra. Madankollu din l-informazzjoni 
hija vitali għall-evalwazzjoni u l-kura xierqa ta' dawk kollha li jbatu minn effetti ħżiena għas-
saħħa (kemm jekk ikunu akuti kif ukoll jekk kroniċi). Minħabba l-possibiltà ta' effetti kroniċi 
għal żmien twil fuq is-saħħa, dawn ir-rekords għandhom jinżammu għal talanqas 20 sena.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij u Esther De Lange

Emenda 449
Artikolu 64, paragrafu 1, subparagrafu 2

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biżżejjed li tinżamm informazzjoni dwar il-ħarsien tal-pjanti għall-awtorità. Kwalunkwe 
obbligu li jmur lil hinn mill-obbligu kurrenti li jinżammu r-rekords jikkuntradixxi sforzi biex 
tinqata' l-burokrazija u jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio + Dan Jørgensen

Emenda 450
Artikolu 64, paragrafu 1, subparagrafu 2

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

Għandhom iqiegħdu l-informazzjoni li 
tinsab f’dawn ir-rekords għad-dispożizzjoni 
ta’ l-awtorità kompetenti. Għandhom ukoll 
iżommu din l-informazzjoni disponibbli 
għar-residenti u għall-ġirien jew għall-
industrija ta’ l-ilma tax-xorb li jitolbu aċċess 
dirett għaliha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema eżistenti hija ostruttiva għalkollox, billi bħalissa l-membri tal-pubbliku m'humiex 
intitolati għal aċċess għall-informazzjoni dwar il-kimiċi li huma esposti għalihom, u lanqas 
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huma intitolati t-tobba tagħhom jew konsulenti mediċi oħra. Madankollu din l-informazzjoni 
hija vitali għall-evalwazzjoni u l-kura xierqa ta' dawk kollha li jbatu minn effetti ħżiena għas-
saħħa (kemm jekk ikunu akuti kif ukoll jekk kroniċi). Minħabba l-possibiltà ta' effetti kroniċi 
għal żmien twil fuq is-saħħa, dawn ir-rekords għandhom jinżammu għal talanqas 30 sena.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 451
Artikolu 70 a (ġdid)

Artikolu 70 a
Fond għar-rimi sikur ta' pestiċidi obsoleti

Il-produtturi u d-detenturi ta' 
awtorizzazzjoni għandhom jikkontribwixxu 
għal fond li jkopri l-ispejjeż assoċjati mar-
rimi u l-qerda ta' ħażniet ta' pestiċidi li 
m'għadhomx jintużaw fl-Istati Membri u 
f'pajjiżi terzi. Il-kontribut għall-fond 
għandu jitqassam b'mod ġust u trasparenti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħażniet ta' pestiċidi li m'għadhomx jintużaw huma ta' periklu serju għas-saħħa tal-bniedem u 
għalll-ambjent f'ħafna Stati Membri u f'pajjiżi terzi. Il-produtturi għandhom jintalbu jkopru l-
ispejjeż marbuta mar-rimi u l-qerda bla periklu ta' dawn is-sustanzi perikolużi. 

Emenda mressqa minn Jens-Peter Bonde u Johannes Blokland

Emenda 452
Artikolu 71, paragrafu 1

1. L-Istati Membri jistgħu jirkupraw l-
ispejjeż assoċjati ma’ kwalunkwe xogħol li 
jwettqu li jirriżulta mill-obbligi skond dan 
ir-Regolament, permezz ta’ tariffi jew 
ħlasijiet.

1. L-UE għandha tiffissa ħlas minimu 
komuni li għandu jinġabar mill-Istati 
Membri u użat għall-iffinanzjrt ta' l-
immoniterjar, il-kontroll, it-twaqqif mill-
ġdid u l-bidla għall-kultivazzjoni mingħajr 
pestiċidi.
L-Istati Membri jistgħu jimponu aktar 
ħlasijiet jew tariffi għall-istess għanijiet.

Or. da
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Ġustifikazzjoni

L-għan tal-proposta huwa li jiddaħħal il-prinċipju li min iniġġes iħallas.

Emenda mressqa minn Glenis Willmott

Emenda 453
Artikolu 71, paragrafu 1

1. L-Istati Membri jistgħu jirkupraw l-
ispejjeż assoċjati ma’ kwalunkwe xogħol li 
jwettqu li jirriżulta mill-obbligi skond dan ir-
Regolament, permezz ta’ tariffi jew ħlasijiet.

1. L-Istati Membri jistgħu jirkupraw l-
ispejjeż assoċjati ma’ kwalunkwe xogħol li 
jwettqu b'rabta ma' approvazzjonijiet jew 
awtorizzazzjonijiet fil-qasam ta' 
applikazzjoni ta' l-obbligi jew li jirriżulta 
mill-obbligi skond dan ir-Regolament, 
permezz ta’ tariffi jew ħlasijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif imniżżel fl-abbozz, it-test propost jippermetti lill-Istati Membri jirkupraw l-ispejjeż 
tagħhom biss għal xogħol li kien obbligu speċifiku skond ir-Regolament. Dan jipprekludi, 
pereżempju, xogħol ta' korapporteurs jew ta' evalwazzjoni minn esperti oħra fil-qasam.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 454
Artikolu 74

Skond il-proċedura li tissemma fl-Artikolu 
76(2), il-Kummissjoni tista’ tadotta jew 
temenda dokumenti ta’ gwida tekniċi jew 
oħrajn għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament. Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-
Awtorità biex tipprepara jew tikkontribwixxi 
għal dokumenti ta’ gwida bħal dawn. 

Skond il-proċedura li tissemma fl-Artikolu 
76(3a), il-Kummissjoni tista’ tadotta jew 
temenda dokumenti ta’ gwida tekniċi jew 
oħrajn għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament. Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-
Awtorità biex tipprepara jew tikkontribwixxi 
għal dokumenti ta’ gwida bħal dawn. L-
Awtorità tista' tibda t-tħejjija jew ir-
reviżjoni ta' dokumenti ta' gwida għall-
evalwazzjoni tar-riskju ta' sustanzi attivi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex taġġorna t-test skond id-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdida tal-komitoloġija.
L-EFSA għandha titħalla tibda hija stess it-tħejjija jew ir-reviżjoni ta' dokumenti ta' gwida 
marbuta ma' l-evalwazzjoni tar-riskju.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 455
Artikolu 75, paragrafu 1

1. Dawn li ġejjin għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura li tissemma fl-Artikolu 
76(3):

1. Il-miżuri meħtieġa biex dan ir-
Regolament ikun implimentat għandhom 
jiġu adottati skond il-proċedura li tissemma 
fl-Artikolu 76(3).

(a) l-emendi għall-Annessi, fejn jitqies l-
għarfien xjentifiku u tekniku korrenti;

Mhux aktar tard minn ...*, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel proposti leġiżlattivi 
bbażati fuq l-Artikolu 251 tat-Trattat dwar: 

(b) ir-Regolamenti dwar ir-rekwiżiti tad-
data għal sustanzi attivi u għal prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti, kif jissemmew fl-
Artikolu 8(1)(b) u (c), fejn jitqies l-għarfien 
xjentifiku u tekniku;

(a) ir-rekwiżiti tad-dejta għal sustanzi attivi 
u għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, kif 
jissemmew fl-Artikolu 8(1)(b) u (c), inklużi 
miżuri biex jitnaqqas kemm jista' jkun l-
ittestjar fuq l-annimali, b'mod partikulari l-
użu ta' metodi ta' ttestjar li ma jużawx 
annimali u strateġiji ta' ttestjar intelliġenti, 
filwaqt li jitqies l-għarfien xjentifiku u 
tekniku;

(c) l-emendi għar-Regolament dwar il-
prinċipji uniformi għall-evalwazzjoni u 
għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti, kif jissemmew fl-Artikolu 
29(6), fejn jitqies l-għarfien xjentifiku u 
tekniku;

(b) il-prinċipji uniformi għall-evalwazzjoni u 
għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti, kif jissemmew fl-Artikolu 
29(6), filwaqt li jitqies l-għarfien xjentifiku u 
tekniku;

(d) l-emendi għar-Regolament li fih ir-
rekwiżiti ta’ l-ittikkettjar tal-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti kif jissemmew fl-Artikolu 
62(1);

(c) ir-rekwiżiti ta’ l-ittikkettjar tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti kif jissemmew fl-
Artikolu 62(1);

(e) il-miżuri meħtieġa biex ikun 
implimentat dan ir-Regolament.

* Sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sostituzzjoni ta' l-emenda 127 tar-rapporteur. 
Il-miżuri meħtieġa biex ikun implimentat dan ir-Regolament biss jistgħu jkunu adottati bil-
komitoloġija.
L-Annessi kollha fihom elementi essenzjali tar-Regolament u għalhekk m'għandhomx ikunu 
emendati bil-komitoloġija.
Ir-rekwiżiti tad-dejta, il-prinċipji uniformi għall-evalwazzjoni u l-awtorizzazzjoni u r-rekwiżiti 
għat-tikkettar huma kollha elementi essenzjali għal dan ir-Regolament. Filwaqt li 
dispożizzjonijiet eżistenti adottati fil-passat mill-Kummissjoni għandhom ikunu inklużi biex 
tkun żgurata l-applikabilità tar-Regolament, dawn l-elementi essenzjali għandhom ikunu 
adottati bil-kodeċiżjoni fil-futur qarib.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 456
Artikolu 76, paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Il-laqgħat tal-Kumitat u tal-Gruppi ta' 
Ħidma tiegħu għandhom ikunu miftuħa 
għall-Membri tal-Parlament Ewropew fuq 
talba tagħhom. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiżdied it-trasparenza ta' proċeduri ta' komitoloġija. Osservaturi mill-PE għandhom 
ikunu jistgħu jieħdu sehem fil-laqgħat tal-Kumitat u tal-Gruppi ta' Ħidma tiegħu.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen u Chris Davies + Erna Hennicot-Schoepges u Péter 
Olajos + Caroline Lucas

Emenda 457
Artikolu 78

Artikolu 78 imħassar
Id-deroga għas-safeners u għas-synergists

Bħala deroga mill-Artikolu 28(1), Stat 
Membru jista’, għal perjodu ta’ ħames snin 
wara l-adozzjoni tal-programm li jissemma 
fl-Artikolu 26, jawtorizza t-tqegħid fis-suq 
fit-territorju tiegħu ta’ prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti li fihom safeners u 
synergists li ma ġewx approvati, fejn ikunu 
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inklużi f’dak il-programm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa bi qbil ma' l-emenda preċedenti ssuġġerita fl-Artikolu 29, paragrafu 2 u l-
Ġustifikazzjoni relatata.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber u Christa Klaß

Emenda 458
Artikolu 79 a (ġdid)

Artikolu 79a
Reviżjoni

Mhux aktar tard minn ...*, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi d-definizzjoni ta' żoni 
għall-awtorizzazjoni ta' prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti, filwaqt li tqis l-għerf 
xjentifiku l-aktar riċenti. B'mod 
partikulari, il-Kummissjoni għandha 
tevalwa jekk in-numru ta' żoni u l-Istati 
Membri li jappartjenu għaż-żona 
għandhomx ikunu emendati.
* Ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet ta' żoni u r-rikonoxximent reċiproku fiż-żoni huma ġodda fil-qasam ta' l-
awtorizzazzjoni ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u għandhom ikunu rreveduti wara ħames 
snin bil-għan li jew titwaqqaf awtorizzazzjoni waħda għall-UE kollha jew jinbidlu n-numru u 
d-definizzjonijiet taż-żoni differenti.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 459
Artikolu 79 a (ġdid)

Artikolu 79a
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Il-Kummissjoni għandha tivverifika l-
effettività u l-konformità mas-suq intern ta' 
dan ir-Regolament u fi żmien tliet snin 
wara li jkun ippubblikat, u mbagħad kull 
ħames snin, għandha tressaq rapport lill-
Paralament Ewropew u lill-Kunsill, 
flimkien ma', jekk meħtieġa, proposti 
xierqa għall-emendi. B'mod partikulari, 
għandu jitqies sa liema stadju wasal it-
twaqqif tas-suq intern għall-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tivverifika l-konformità ta' dan ir-Regolament mal-prinċipji tas-suq 
intern u, jekk m'hemmx inkompatibilitajiet mas-suq intern, għandha tressaq proposti għal 
emendi sabiex tinkiseb konformità mas-suq intern.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 460
Anness II, punt 2.1

2.1 L-Artikolu 7(1) għandu jitqies bħala li 
kien hemm konformità miegħu biss, fejn, 
fuq il-bażi tad-dossier imressaq, l-
awtorizzazzjoni f’mill-inqas Stat Membru 
wieħed hija mistennija li tkun possibbli għal
mill-inqas prodott wieħed għall-ħarsien tal-
pjanti li fih dik is-sustanza attiva għal mill-
inqas wieħed mill-użi rappreżentattivi.

2.1 L-Artikolu 7(1) għandu jitqies bħala li 
kien hemm konformità miegħu biss, fejn, 
fuq il-bażi tad-dossier imressaq, l-
awtorizzazzjoni f’mill-inqas Stat Membru 
wieħed hija mistennija li tkun possibbli 
għall-prodotti u l-formulazzjonijiet kollha 
għall-ħarsien tal-pjanti li fihom dik is-
sustanza attiva għall-firxa kollha ta' l-użi 
rappreżentattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa bi qbil ma' l-emenda suġġerita qabel għall-Artikolu 4, paragrafu 4 u l-
ġustifikazzjoni tagħha.
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Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Chris Davies u Roberto Musacchio

Emenda 461
Anness II, punt 3.2

Sustanza attiva għandha tiġi approvata biss 
fejn ġie stabbilit għal firxa limitata ta’ użi 
rappreżentattivi li l-prodott għall-ħarsien tal-
pjanti, b’konsegwenza għal applikazzjoni li 
hija konsistenti ma’ prattika tajba tal-ħarsien 
tal-pjanti u wara li jitqiesu l-kondizzjonijiet 
realistiċi u normali ta’ l-użu, huwa effettiv 
b’mod suffiċjenti. Dan ir-rekwiżit għandu 
jkun evalwat fid-dawl tal-prinċipji uniformi 
għall-evalwazzjoni u għall-awtorizzazzjoni 
ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li 
jissemmew fit-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 
35.

Sustanza attiva għandha tiġi approvata biss 
fejn ġie stabbilit għal firxa estensiva ta’ użi 
rappreżentattivi li l-prodott għall-ħarsien tal-
pjanti, b’konsegwenza għal applikazzjoni li 
hija konsistenti ma’ prattika tajba ta' 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u wara li 
jitqiesu l-kondizzjonijiet realistiċi ta’ l-użu, 
huwa effettiv b’mod suffiċjenti. Dan ir-
rekwiżit għandu jkun evalwat fid-dawl tal-
prinċipji uniformi għall-evalwazzjoni u 
għall-awtorizzazzjoni ta’ prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti li jissemmew fit-tieni 
paragrafu ta’ l-Artikolu 35.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe deċiżjoni trid tkun ibbażata fuq kundizzjonijiet ta' użu realistiċi. 

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos u Avril Doyle

Emenda 462
Anness II, punt 3.6.1

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond il-prinċipju ta' prekawzjoni, kriterji ta' limitu għal effetti kroniċi fuq is-saħħa 
għandhom ikunu stipulati fil-livell ta' evalwazzjoni ta' periklu u m'għandhomx ikunu relatati 
ma' evalwazzjoni ta' espożizzjoni. Dan għaliex m'hemmx definizzjoni għal 'kondizzjonijiet 
proposti realistiċi'. Kriterji oħra ta' limitu jeskludu wkoll partijiet mill-istrateġija ta' l-
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evalwazzjoni tar-riskju, per eżempju l-kriterji ta' limitu għall-vPvB. 

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 463
Anness II, punt 3.6.1

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

3.6.1 Fejn ikun rilevanti, għandhom jiġu 
stabbiliti ADI, AOEL u ARfD. Meta jiġu 
stabbiliti valuri bħal dawn għandu jkun 
żgurat marġini ta’ sikurezza xieraq ta' mill-
inqas 100 li jqis it-tip u s-serjetà ta’ l-effetti, 
l-effetti ta' kombinazzjoni possibbli u l-
vulnerabbiltà ta’ gruppi li huma 
partikolarment f'riskju. 

Or. de

Emenda mressqa minn Holger Krahmer

Emenda 464
Anness II, punt 3.6.2

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

3.6.2. Sustanza attiva għandha tkun 
approvata biss, jekk evalwazzjoni skond il-
prinċipji uniformi msemmija fl-Artikolu 35 
turi, skond il-kundizzjonijiet ta' użu 
rrakkomandati, ħarsien aċċettabli ta' l-
utenti, tal-ħaddiema, ta' min ikun qrib u 
tal-konsumaturi għal talanqas użu 
rappreżentattiv wieħed ta' mill-inqas 
prodott wieħed għall-ħarsien tal-pjanti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond l-Artikolu 4, sustanzi attivi jistgħu jkunu approvati biss jekk ikunu ġew identifikati użi 
sikuri permezz ta' evalwazzjonijiet tar-riskju. Il-paragrafu ġdid propost jirrifletti din ir-realtà. 
Ekwivalenti għall-Anness II Punt 3.8.1.
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Ir-regolazzjoni ta’ prodotti għall-ħarsien 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 twassal għat-
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 mressqa minn Holger Krahmer

Emenda 465
Anness II, punt 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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Anness II, punt 3.6.2.

Emenda mressqa minn Holger Krahmer

Emenda 466
Anness II, punt 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-

imħassar



AM\672288MT.doc 119/133 PE 390.422v01-00

MT

data għas-sustanzi attivi u għall-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti u d-data l-oħra 
disponibbli, mhix jew m’għandhiex tiġi 
kklassifikata, skond id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 67/548/KEE, bħala kategorija 
tossika għar-riproduzzjoni 1 jew 2 ħlief 
jekk l-espożizzjoni tal-bnedmin għal dik is-
sustanza attiva fi prodott għall-ħarsien tal-
pjanti, f’kondizzjonijiet proposti realistiċi 
ta’ użu ma tkunx negliġibbli. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Anness II, punt 3.6.2.

Emenda mressqa minn Richard Seeber + Holger Krahmer

Emenda 467
Anness II, punt 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

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda bażi xjentifika biex 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 
għall-bnedmin u għall-ambjent. Id-diżordni endokrinali ma jridx ikun kriterju li ma jagħmilx 
distinzjoni sabiex jitwarrbu sustanzi attivi. Ara l-ġustifikazzjoni għall-Anness II, punt 3.6.2.
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Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos u Avril Doyle

Emenda 468
Anness II, punt 3.6.5 a (ġdid)

3.6.5a. Sustanza attiva għandha tkun 
approvata biss, jekk, fuq il-bażi ta' l-
evalwazzjoni tal-linji gwida tat-testijiet 
miftiehma mill-Komunità jew 
internazzjonalment ma titqiesx li għandha 
proprjetajiet newrotossiċi li jistgħu jkunu 
ta’ sinifikat tossikoloġiku fil-bnedmin 
filwaqt li titqies l-espożizzjoni waqt il-ħajja 
embrijonika/fetali u/jew waqt it-tfulija kif 
ukoll effetti ta' kombinazzjoni possibbli, 
ħlief jekk l-espożizzjoni għal dik is-sustanza 
attiva fi prodott għall-ħarsien tal-pjanti, 
f’kundizzjonijiet ta' użu proposti u 
realistiċi, hija negliġibbli. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond il-prinċipju ta' prekawzjoni, kriterji ta' limitu għal effetti kroniċi fuq is-saħħa 
għandhom ikunu stipulati fil-livell ta' evalwazzjoni ta' periklu u m'għandhomx ikunu relatati 
ma' evalwazzjoni ta' espożizzjoni. Dan għaliex m'hemmx definizzjoni għal 'kondizzjonijiet 
proposti realistiċi'. Kriterji oħra ta' limitu jeskludu wkoll partijiet mill-istrateġija ta' l-
evalwazzjoni tar-riskju, per eżempju l-kriterji ta' limitu għall-vPvB. 

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 469
Anness II, punt 3.7.1, punt (a) (i) u (i a) (ġdid)

(i) Evidenza li d-DT50 tiegħu fl-ilma huwa 
ta’ iktar minn xahrejn, jew li d-DT50 tiegħu 
fil-ħamrija huwa ta’ iktar minn sitt xhur, jew 
li d- DT50 tiegħu fis-sediment huwa ta’ iktar 
minn sitt xhur; u

(i) Evidenza li d-DT50 tiegħu fl-ilma huwa 
ta’ iktar minn xahrejn, jew li d-DT50 tieghu 
fil-hamrija huwa ta’ iktar minn sitt xhur, jew 
li d- DT50 tieghu fis-sediment huwa ta’ iktar 
minn sitt xhur;

(ia) Evidenza li s-sustanza attiva xorta hija 
persistenti biżżejjed biex tkun ġustifikata l-
esklużjoni tagħha mill-Anness I;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

B'din l-emenda, ir-Regolament ikun konformi ma' l-Anness D tal-Konvenzjoni ta' Stokkolma.
It-tliet kriterji POP għandhom ikunu kriterji 'cut-off' individwali. Barra minn hekk dawn il-
kriterji m'għandhomx ikunu sekondarji għal kalkoli dwar l-espożizzjoni jew minn 
kundizzjonijiet u stimi oħra.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 470
Anness II, punt 3.7.1, punt (a) (i b) (ġdid)

(ib) Li trid titqies fil-kuntest tal-
Konvenzjoni POPs; jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'din l-emenda, ir-Regolament ikun konformi ma' l-Anness D tal-Konvenzjoni ta' Stokkolma. 
It-tliet kriterji POP għandhom ikunu kriterji 'cut-off' individwali. Barra minn hekk dawn il-
kriterji m'għandhomx ikunu sekondarji għal kalkoli dwar l-espożizzjoni jew minn 
kundizzjonijiet u stimi oħra.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 471
Anness II, punt 3.7.1, punt (b) (ii) a (ġdid)

(iia) Dejta ta' monitoraġġ fil-bijota li 
tindika li l-potenzjal ta' bijoakkumulazzjoni 
tas-sustanza attiva huwa biżżejjed biex 
jitqies skond il-konvenzjoni POPs; jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'din l-emenda, ir-Regolament ikun konformi ma' l-Anness D tal-Konvenzjoni ta' Stokkolma. 
It-tliet kriterji POP għandhom ikunu kriterji 'cut-off' individwali. Barra minn hekk dawn il-
kriterji m'għandhomx ikunu sekondarji għal kalkoli dwar l-espożizzjoni jew minn 
kundizzjonijiet u stimi oħra.
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Emenda mressqa minn Ioannis Gklavakis

Emenda 472
Anness II, punt 3.7.1, punt (c) (ii)

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

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

Or. el

Ġustifikazzjoni

M'hemmx ġustifikazzjoni xjentifika għal refernza għall-ispeċijiet migratorji.

Emenda mressqa minn Holger Krahmer

Emenda 473
Anness II, punt 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 it-tliet kriterji kollha 
tat-taqsimiet t’aktar ’l isfel hija sustanza 
PBT.
3.7.2.1. Il-persistenza
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju tal-
persistenza fejn:
- il-half-life fl-ilma baħar hija ta’ akbar 

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

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

akbar minn 180 ġurnata, jew
- il-half-life fl-ilma ħelu jew ta’ l-estwarji 

hija akbar minn 120 ġurnata, jew
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- il-half-life fil-ħamrija hija akbar minn 
120 ġurnata.
L-evalwazzjoni tal-persistenza fl-ambjent 
għandha tkun ibbażata fuq id-data 
disponibbli dwar il-half-life li nġabret 
f’kondizzjonijiet xierqa, li għandhom ikunu 
deskritti mill-applikant.
3.7.2.2. Il-bijoakkumulazzjoni
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju tal-
bijoakkumulazzjoni fejn il-fattur tal-
bijokonċentrazzjoni (BCF) ikun ogħla 
minn 2000. 
L-evalwazzjoni tal-bijoakkumulazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq dejta mkejla 
dwar il-bijokonċentrazzjoni fl-ispeċijiet 
akwatiċi. Tista’ tintuża dejta kemm minn 
speċijiet ta’ l-ilma ħelu kif ukoll minn 
speċijiet ta’ l-ilma baħar. 
3.7.2.3. It-tossiċità
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju tat-
tossiċità fejn: 
- il-konċentrazzjoni ta’ bla effett osservat 

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolazzjoni ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti fuq il-bażi tal-proprjetajiet tas-sustanzi 
attivi tagħhom mingħajr ma jitqiesu l-użi u l-espożizzjonijiet attwali tagħhom iddgħajjef il-
prinċipju ta’ deċiżjonijiet ibbażati fuq evalwazzjonijiet tar-riskju. Hija se twassal għat-
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 
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evalwazzjoni xierqa.

Emenda mressqa minn Holger Krahmer

Emenda 474
Anness II, punt 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 ta’ 
persistenti ħafna fejn:
- il-half-life fl-ilma baħar, fl-ilma ħelu jew 

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

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

- il-half-life fil-ħamrija hija akbar minn 
180 ġurnata.
3.7.3.2. Il-bijoakkumulazzjoni
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju bħala 
bijoakkumulanti ħafna fejn il-fattur tal-
bijokonċentrazzjoni jkun ogħla minn 5000.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolazzjoni ta’ prodotti għall-ħarsien 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 twassal għat-
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.
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Emenda mressqa minn Ioannis Gklavakis

Emenda 475
Anness II, punt 3.8.1

3.8.1. Sustanza attiva għandha titqies bħala 
li tikkonforma ma’ l-Artikolu 4 biss jekk il-
valutazzjoni tar-riskju turi li r-riskji huma 
aċċettabbli skond il-kriterji stabbiliti fil-
prinċipji uniformi għall-evalwazzjoni u 
għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti li jissemmew fl-Artikolu 
35 f’kondizzjonijiet proposti realistiċi ta’ 
użu ta’ prodott għall-ħarsien tal-pjanti li fih 
is-sustanza attiva. Il-valutazzjoni trid tqis is-
serjetà ta’ l-effetti, l-inċertezza tad-data, u n-
numru ta’ gruppi ta’ organiżmi li huwa 
mistenni li s-sustanza attiva taffetwa b’mod 
negattiv bl-użu li għalih hija maħsuba.

3.8.1. Sustanza attiva għandha titqies bħala 
li tikkonforma ma’ l-Artikolu 4 biss jekk l-
evalwazzjoni tar-riskju turi li r-riskji huma 
aċċettabbli skond il-kriterji stabbiliti fil-
prinċipji uniformi għall-evalwazzjoni u 
għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti li jissemmew fl-Artikolu 
35 f’kondizzjonijiet proposti realistiċi ta’ 
użu ta’ prodott għall-ħarsien tal-pjanti li fih 
is-sustanza attiva. L-evalwazzjoni trid tqis is-
serjetà ta’ l-effetti għal żmien twil fuq il-
bijodiversità, l-inċertezza tad-dejta, u n-
numru ta’ gruppi ta’ organiżmi li huwa 
mistenni li s-sustanza attiva taffettwa b’mod 
negattiv bl-użu li għalih hija maħsuba.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Il-konservazzjoni tal-bijodiversità għal żmien twil trid tkun waħda mill-objettivi bażiċi tar-
Regolament.  

Emenda mressqa minn Richard Seeber + Holger Krahmer

Emenda 476
Anness II, punt 3.8.2

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

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda bażi xjentifika biex 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 
għall-bnedmin u għall-ambjent. Id-diżordni endokrinali ma jridx ikun kriterju li ma jagħmilx 
distinzjoni sabiex jitwarrbu sustanzi attivi.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos + Dan Jørgensen, Chris 
Davies u Roberto Musacchio

Emenda 477
Anness II, punt 3.8.2 a (ġdid)

3.8.2a. Sustanza attiva għandha tkun 
approvata biss, jekk, fuq il-bażi ta' l-
evalwazzjoni ta' linji gwida għat-testijiet 
miftiehma fil-Komunità jew 
internazzjonalment u dejta u informazzjoni 
oħra disponibbli inkluża reviżjoni tad-
dokumentazzjoni xjentifika, ma titqiesx 
bħala tossika għan-naħal u għandha 
Kwozjent tal-Periklu (HQ) anqas minn 50.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Studji sabu li n-naħal, li kien espost għall-pestiċidi, jitlef l-orjentament. It-tossiċità għan-
naħal għandha titiqies fil-proċess ta' approvazzjoni. Il-Kwozjent tal-Periklu (HQ) huwa 
indikatur utli ħafna biex tkun ikkalkulata t-tossiċità għan-naħal u għalhekk għandu jitqies 
b'mod espliċitu fl-evalwazzjoni tar-riskju.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 478
Anness II, punt 3.9 a (ġdid)

3.9a. Sustanzi fuq lista prijoritarja 
stabbilita skond trattati intrnazzjonali 
rilevanti ratifikati mill-Unjoni Ewropea, 
jew fuq il-lista ta' sustanzi prijoritarji għall-
politika dwar l-ilma annessa mad-Direttiva 
2000/60/KEE, m'għandhomx ikunu 
approvati.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

B'din l-emenda r-Regolament ikun konformi ma' leġiżlazzjoni eżistenti u koerenti mad-
Direttiva ta' Qafas dwar l-Ilma.

Emenda mressqa minn Holger Krahmer

Emenda 479
Anness II, punt 4

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' l-evalwazzjoni ta’ testijiet 
ta’ ġenotissiċità ta’ livell ogħla mwettqa 
skond ir-rekwiżiti tad-dejta għas-sustanzi 
attivi u għall-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti u d-dejta u l-informazzjoni l-oħra 
disponibbli, hija kklassifikata, skond id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
67/548/KEE, bħala kategorija 1 jew 2 ta’ 
mutaġeniċità ħlief jekk l-espożizzjoni tal-
bnedmin għal dik is-sustanza attiva fi 
prodott għall-ħarsien tal-pjanti, 
f’kundizzjonijiet ta' użu proposti u 
realistiċi tkun negliġibbli;

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

– fuq il-bażi ta' l-evalwazzjoni ta’ testijiet 
ta’ karċinoġeniċità mwettqa skond ir-
rekwiżiti tad-dejta għas-sustanzi attivi u 
għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u d-
dejta u l-informazzjoni l-oħra disponibbli, 
hija kklassifikata jew trid tiġi 
kklassifikata, skond id-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva 67/548/KEE, bħala 
kategorija 1 jew 2 ta' karċinoġeniċità ħlief 
jekk l-espożizzjoni tal-bnedmin għal dik 
is-sustanza attiva fi prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti, f’kundizzjonijiet ta' użu 
proposti u realistiċi tkun negliġibbli;

- hemm raġunijiet għal tħassib marbutin 
man-natura ta’ l-effetti kritiċi li, flimkien 
max-xejriet ta’ użu/espożizzjoni, 
jammontaw għal sitwazzjonijiet ta’ użu li 

– fuq il-bażi ta' l-evalwazzjoni ta’ testijiet 
ta’ tossiċità għar-riproduzzjoni mwettqa 
skond ir-rekwiżiti tad-dejta għas-sustanzi 
attivi u għall-prodotti għall-ħarsien tal-
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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);

pjanti u d-dejta u l-informazzjoni l-oħra 
disponibbli, hija kklassifikata jew trid tiġi 
kklassifikata, skond id-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva 67/548/KEE, bħala 
kategorija 1 jew 2 ta' tossiċità għar-
riproduzzjoni ħlief jekk l-espożizzjoni tal-
bnedmin għal dik is-sustanza attiva fi 
prodott għall-ħarsien tal-pjanti, 
f’kundizzjonijiet ta' użu proposti u 
realistiċi tkun negliġibbli;

- fiha proporzjon sinifikanti ta’ isomeri 
mhux attivi.

- hija kkunsidrata bħala sustanza 
persistenti, bijoakkumulanti u tossika 
(PBT).

Sustanza li tissodisfa it-tliet kriterji kollha 
tat-taqsimiet t’aktar ’l isfel hija sustanza 
PBT.
Il-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 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 tkun iktar minn 
120 ġurnata.

L-evalwazzjoni 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.
Il-bijoakkumulazzjoni
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 
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dwar il-bijokonċentrazzjoni fl-ispeċijiet 
akwatiċi. Tista’ tintuża dejta kemm minn 
speċijiet ta’ l-ilma ħelu kif ukoll minn 
speċijiet ta’ l-ilma baħar.
It-tossiċità
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju tat-
tossiċità meta:
– 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,

- hija persistenti ħafna, bijoakkumulanti 
ħafna (vPvB).

Sustanza li tissodisfa ż-żewġ kriterji tat-
taqsimiet hawn taħt hija sustanza vPvB.
Il-persistenza
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju bħala 
persistenti ħafna meta:
– 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 tkun iktar minn 
180 ġurnata.

Il-bijoakkumulazzjoni
Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju bħala 
bijoakkumulanti ħafna meta l-fattur tal-
bijokonċentrazzjoni jkun ogħla minn 5000.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-regolazzjoni ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti fuq il-bażi tal-proprjetajiet tas-sustanzi 
attivi tagħhom mingħajr ma jitqiesu l-użi u l-espożizzjonijiet attwali tagħhom iddgħajjef il-
prinċipju ta’ deċiżjonijiet ibbażati fuq evalwazzjonijiet tar-riskju. Hija se twassal għat-
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. Immexxija mill-Anness II Punti 3.6 u 3.7
Il-kriterju tal-‘kandidat għas-sostituzzjoni’ preżentament użat fl-abbozz tar-regolazzjoni 
għandu ftit jew xejn korrelazzjoni mar-riskji reali li joħorġu mill-użu ta' prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Chris Davies u Roberto Musacchio

Emenda 480
Anness II, punt 4, inċiż -1 (ġdid)

- hija identifikata bħala sustanza 
prijoritarja skond id-Direttiva 2000/60/KE 
u d-direttivi sekondarji tagħha;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk sustanza hija identifikata bħala sustanza prijoritarja skond id-Direttiva ta' Qafas dwar l-
Ilma dan għandu jitqies meta jiġu approvati sustanzi bħala kandidati għas-sostituzzjoni.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 481
Anness II, punt 4, inċiż 4 a u b (ġdid)

– ikollha riskju li tgħaddi għal ġo l-ilma ta' 
taħt l-art;
– għandha l-potenzjal li tħawwad is-sistema 
endokrinali, u li tikkawża n-newrotossiċità 
u l-immunotossiċità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm id-distinzjoni ta' 'sustanzi ta' riskju għoli' huwa pass 'il quddiem, f'dawn il-kriterji 
m'hemm ebda referenza għar-riskji li dawn is-sustanzi jistgħu jgħaddu għal ġo l-ilma ta' taħt 
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l-art. Barra minn hekk, hemm nuqqas ta' referenzi għall-karatteristiċi li jħawdu s-sistema 
endokrinali, u li jikkawżaw in-newrotossiċità u l-immunotossiċità.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Chris Davies u Roberto Musacchio

Emenda 482
Anness IV, punt 1, subparagrafu 3

Aktar kondizzjonijiet għal rifjut jew irtirar 
ta’ awtorizzazzjoni huma:

Aktar kondizzjonijiet għal rifjut jew irtirar 
ta’ awtorizzazzjoni huma:

(a) is-sostituzzjoni għandha tiġi applikata 
biss fejn id-diversità kimika tas-sustanzi 
attivi hija suffiċjenti biex timminimizza l-
okkorrenza ta’ reżistenza fl-organiżmu 
immirat;

(a) is-sostituzzjoni għandha tiġi applikata 
biss fejn id-diversità tas-sustanzi attivi u ta' 
metodi mhux kimiċi oħra ta' ħarsien ta' l-
uċuħ tar-raba' u ta' prevenzjoni ta' 
organiżmi li jagħmlu l-ħsara hija suffiċjenti 
biex timminimizza l-okkorrenza ta’ 
reżistenza fl-organiżmu immirat;

(b) is-sostituzzjoni għandha tiġi applikata 
biss għal sustanzi attivi li, fejn jintużaw fi 
prodotti awtorizzati għall-ħarsien tal-pjanti, 
jippreżentaw livell ferm ogħla ta’ riskju 
għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent;

(b) is-sostituzzjoni tista' tiġi applikata mill-
Istati Membri għas-sustanzi attivi kollha li, 
fejn jintużaw fi prodotti awtorizzati għall-
ħarsien tal-pjanti, jippreżentaw livell ogħla 
ta’ riskju għas-saħħa tal-bniedem jew għall-
ambjent;

(c) is-sostituzzjoni għandha tiġi applikata 
biss wara li tkun tqieset il-possibbiltà, fejn 
ikun meħtieġ, li tinkiseb esperjenza mill-
użu fil-prattika, fejn din ma tkunx diġà 
disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda telimina l-limitu għas-sostituzzjoni ta' xi sustanzi BISS billi żżomm il-qasam ta' 
appplikazzjoni miftuħ għall-Istati Membri.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 483
Anness IV, punt 1, subparagrafu 3

Aktar kondizzjonijiet għal rifjut jew irtirar 
ta’ awtorizzazzjoni huma:

Aktar kondizzjonijiet għal rifjut jew irtirar 
ta’ awtorizzazzjoni huma:
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(a) is-sostituzzjoni għandha tiġi applikata 
biss fejn id-diversità kimika tas-sustanzi 
attivi hija suffiċjenti biex timminimizza l-
okkorrenza ta’ reżistenza fl-organiżmu 
immirat;

(a) is-sostituzzjoni għandha tiġi applikata 
biss fejn id-diversità tas-sustanzi attivi u ta' 
metodi mhux kimiċi oħra ta' ħarsien ta' l-
uċuħ tar-raba' u ta' prevenzjoni ta' 
organiżmi li jagħmlu l-ħsara hija suffiċjenti 
biex timminimizza l-okkorrenza ta’ 
reżistenza fl-organiżmu immirat;

(b) is-sostituzzjoni għandha tiġi applikata 
biss għal sustanzi attivi li, fejn jintużaw fi 
prodotti awtorizzati għall-ħarsien tal-pjanti, 
jippreżentaw livell ferm ogħla ta’ riskju 
għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent;

(b) is-sostituzzjoni tista' tiġi applikata mill-
Istati Membri għas-sustanzi attivi kollha li, 
fejn jintużaw fi prodotti awtorizzati għall-
ħarsien tal-pjanti, jippreżentaw livell ferm 
ogħla ta’ riskju għas-saħħa tal-bniedem jew 
għall-ambjent;

(c) is-sostituzzjoni għandha tiġi applikata 
biss wara li tkun tqieset il-possibbiltà, fejn 
ikun meħtieġ, li tinkiseb esperjenza mill-użu 
fil-prattika, fejn din ma tkunx diġà 
disponibbli.

(c) is-sostituzzjoni għandha tiġi applikata 
biss wara li tkun tqieset il-possibbiltà, fejn 
ikun meħtieġ, li tinkiseb esperjenza mill-użu 
fil-prattika, fejn din ma tkunx diġà 
disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda telimina l-limitu għas-sostituzzjoni ta' xi sustanzi BISS billi żżomm il-qasam ta' 
appplikazzjoni miftuħ għall-Istati Membri.

Emenda mressqa minn Ioannis Gklavakis

Emenda 484
Anness IV, punt 3, subparagrafu 1

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

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

Or. el
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Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun issalvagwardjat il-moviment ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, il-kompetittività 
ta' l-agrikoltura Komunitarja trid tkun salvagwardjata wkoll.


