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EMENDA 150
Premessa 6

(6) Il-produzzjoni tal-pjanti għandha post 
importanti ħafna fil-Komunità. Wieħed 
mill-aktar modi importanti sabiex jiġu 
mħarsa l-pjanti u l-prodotti li ġejjin mill-
pjanti mill-organiżmi li jagħmlu l-ħsara, 
inkluż il-ħaxix ħażin, u sabiex tittejjeb il-
produzzjoni agrikola huwa l-użu tal-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ogħla prijorità ta' dan ir-Regolament hija l-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-
annimali, li tiġi assolutament qabel kwalunkwe kunsiderazzjoni finanzjarja, ekonomika jew 
ta' xi xorta oħra.



PE 390.401v02-00 2/63 AM\672325MT.doc

MT

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 151
Premessa 7

(7) Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jista’ 
jkollhom ukoll effett mhux ta’ ġid fuq il-
produzzjoni tal-pjanti. L-użu tagħhom jista’ 
jinvolvi riskji u perikli għall-bniedem, għall-
annimali u għall-ambjent, speċjalment jekk 
jitqiegħdu fis-suq mingħajr ma jkunu 
ttestjati u awtorizzati uffiċjalment u jekk 
jintużaw b’mod mhux korrett. Għalhekk, 
għandhom jiġu adottati regoli armonizzati 
dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti.

(7) Il-pestiċidi jista’ jkollhom ukoll effett 
mhux ta’ ġid fuq il-produzzjoni tal-pjanti. L-
użu tagħhom jista’ jinvolvi riskji, perikli u 
effetti negattivi għal perjodi qosra u twal
għall-bniedem, għall-annimali u għall-
ambjent, speċjalment, imma mhux biss, jekk 
jitqiegħdu fis-suq mingħajr ma jkunu 
ttestjati u awtorizzati uffiċjalment u jekk 
jintużaw b’mod mhux korrett.  Għalhekk, 
għandhom jiġu adottati regoli armonizzati 
dwar it-tqegħid fis-suq ta’ pestiċidi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-frażi "prodotti għall-ħarsien tal-pjanti" użata fil-proposta, inkluż it-titolu, m'hijiex adattata 
għax ħafna nies m'humiex familjari ma' din it-terminoloġija. Għalhekk, jekk tkompli tintuża 
tista' tħawwad lin-nies/lill-konsumaturi. Il-kelma korretta li għandha tintuża hija "pestiċidi". 
"Prodotti għall-ħarsien tal-pjanti" għandha tinbidel ma' "pestiċidi" u, fejn ikun rilevanti, ma' 
"prodotti pestiċidi" fit-test kollu tar-Regolament.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 152
Premessa 7

(7) Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jista’ 
jkollhom ukoll effett mhux ta’ ġid fuq il-
produzzjoni tal-pjanti. L-użu tagħhom jista’ 
jinvolvi riskji u perikli għall-bniedem, għall-
annimali u għall-ambjent, speċjalment jekk 
jitqiegħdu fis-suq mingħajr ma jkunu 
ttestjati u awtorizzati uffiċjalment u jekk 
jintużaw b’mod mhux korrett. Għalhekk, 
għandhom jiġu adottati regoli armonizzati 
dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti.

(7) Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jista’ 
jkollhom ukoll effett mhux ta’ ġid fuq il-
produzzjoni tal-pjanti. L-użu tagħhom jista’ 
jinvolvi ħsara, riskji, perikli intrinsiċi kif 
ukoll effetti negattivi għal perjodi qosra u 
twal għall-bniedem, għall-annimali u għall-
ambjent, speċjalment, jekk jitqiegħdu fis-suq 
mingħajr ma jkunu ttestjati u awtorizzati 
uffiċjalment u jekk jintużaw b’mod mhux 
korrett. Għalhekk, għandhom jiġu adottati 
regoli armonizzati dwar it-tqegħid fis-suq ta’ 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti ma jinvolvux biss riskji u perikli għall-bnedmin, għall-
annimali u għall-ambjent. Jagħmlu wkoll ħsara lill-bnedmin, lill-annimali u lill-ambjent u 
jikkawżaw perikli intrinsiċi.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 153
Premessa 8

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

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

Or. de

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 154
Premessa 8

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

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

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Persuni konvalexxenti għandhom ikunu inklużi fost il-gruppi li huma vulnerabbli b'mod 
speċjali, għaliex, biex jirkupraw saħħithom, jeħtiġilhom ikunu f'ambjent nadif li jkun ħieles 
minn prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

Emenda mressqa minn Ioannis Gklavakis

Emenda 155
Premessa 8

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

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

Or. el

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri u d-deċiżjonijiet li jittieħdu m'għandhomx ikunu ta' detriment għall-kompetittività ta' 
l-agrikultura tal-Komunità fis-suq dinji.

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

Emenda 156
Premessa 8

(8) L-iskop ta’ dan ir-Regolament huwa li 
jkun żgurat livell għoli ta’ ħarsien kemm 

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

għas-saħħa tal-bniedem kif ukoll għas-saħħa 
ta’ l-annimali u għall-ambjent. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-ħarsien ta’ 
gruppi vulnerabbli tal-popolazzjoni, inklużi 
nisa tqal, trabi u tfal. Għandu jkun applikat 
il-prinċipju tal-prekawzjoni u għandu jkun 
żgurat li l-industrija turi li s-sustanzi jew il-
prodotti magħmula jew imqiegħda fis-suq 
ma jaffettwawx b’mod negattiv is-saħħa tal-
bniedem jew l-ambjent u ma jkunx hemm xi 
suspett li qegħdin jagħmlu hekk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalissa, huma meħtieġa provi qawwija biex juru li pestiċida ma taffettwax is-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent. Minflok, il-livell tal-provi għandu jkun dak meħtieġ biex juri li pestiċida 
ma taffettwax jew m'hemmx suspett li taffettwa s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 157
Premessa 9

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

Is-sustanzi għandhom jiġu inklużi biss fi 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti fejn ikun 
intwera li dawn jippreżentaw benefiċċju ċar 
għall-produzzjoni tal-pjanti u fejn ikun ġie 
stabbilit li m'għandhom l-ebda effett ta’ 
ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem jew ta’ l-
annimali jew kwalunkwe influwenza 
inaċċettabbli fuq l-ambjent. Sabiex jinkiseb 
livell għoli u identiku ta’ ħarsien fl-Istati 
Membri kollha, id-deċiżjoni dwar l-
aċċettabilità jew in-nuqqas ta’ aċċettabilità 
ta’ sustanzi bħal dawn għandha tittieħed fuq 
il-livell Komunitarju.

Or. de
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Emenda mressqa minn Christa Klaß u Anja Weisgerber + Erna Hennicot-Schoepges u Péter 
Olajos

Emenda 158
Premessa 9 a (ġdida)

(9a) Biex tapplika l-prinċipju ta' "min 
iniġġes iħallas", il-Kummissjoni għandha 
teżamina kif il-manifatturi tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti jew tas-sustanzi 
attivi li jkun fihom għandhom ikunu 
involuti kif xieraq biex jieħdu ħsieb jew 
isewwu l-ħsara għas-saħħa tal-bniedem jew 
għall-ambjent li tista' tirriżulta mill-użu tal-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bħal f'oqsma oħra tal-politika Ewropea dwar is-saħħa u l-ambjent, il-manifattur għandu 
jinżamm responsabbli fil-każ tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u s-sustanzi attivi tagħhom. 

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 159
Premessa 11 a (ġdida)

(11a) L-iżvilupp tal-metodi ta' l-ittestjar in 
vitro (fit-tubu tat-testijiet) mhux fuq l-
annimali għandu jiġi mħeġġeġ biex 
tinħoloq aktar dejta ta' sikurezza rilevanti 
għall-bniedem milli qegħdin joħolqu r-
riżultati ta' studji fuq l-annimali użati 
bħalissa. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-biċċa l-kbira tal-metodi ta' l-ittestjar fuq l-annimali qatt ma ġew aġġornati għall-
istandards moderni, u f'bosta każijiet ir-rilevanza u l-kredibilità tagħhom tinsab fid-dubju. Il-
promozzjoni tal-metodi ta' l-ittestjar mhux fuq l-annimali hija importanti kemm għall-ħarsien 
tas-saħħa tal-bniedem kif ukoll biex tiġi evitata t-tbatija għall-annimali.
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Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos + Dan Jørgensen, Chris 
Davies u Roberto Musacchio

Emenda 160
Premessa 13

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

(13) Fl-interessi tas-sikurezza, il-perjodu ta’ 
approvazzjoni għas-sustanzi attivi għandu 
jkun limitat fiż-żmien. Il-perjodu ta' 
approvazzjoni għandu jkun proporzjonat 
għar-riskji inerenti possibbli fl-użu ta' 
sustanzi bħal dawn u għandu jkun limitat 
għal massimu ta' 15-il sena għal sustanzji 
b'riskju baxx, 5 snin għall-kandidati għas-
sostituzzjoni u 10 snin għal sustanzi oħra.
L-esperjenza miksuba mill-użu effettiv ta’ 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li jkun fihom 
is-sustanzi kkonċernati u għandu jitqies 
kwalunkwe żvilupp fix-xjenza u fit-
teknoloġija meta tittieħed kwalunkwe 
deċiżjoni dwar it-tiġdid ta’ approvazzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi għandhom jiġu riveduti b'mod regolari sabiex jitqies l-għerf xjentifiku attwali.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 161
Premessa 16

(16) Ċerti sustanzi li m’humhiex użati 
b’mod predominanti bħala prodott għall-
ħarsien tal-pjanti jistgħu ikunu ta’ valur 
għall-ħarsien tal-pjanti, iżda l-interess 
ekonomiku biex issir applikazzjoni għall-
approvazzjoni jista’ jkun limitat. Għalhekk, 
dispożizzjonijiet speċifiċi għandhom 
jiżguraw li sustanzi bħal dawn, sakemm ir-
riskji tagħhom huma aċċettabbli, jistgħu 
jkunu approvati ukoll għall-użu fil-ħarsien 
tal-pjanti.

(16) Ċerti sustanzi li m’humiex użati b’mod 
predominanti bħala prodott għall-ħarsien tal-
pjanti jistgħu ikunu ta’ valur għall-ħarsien 
tal-pjanti, iżda l-interess ekonomiku biex 
issir applikazzjoni għall-approvazzjoni jista’ 
jkun limitat. Għalhekk, dispożizzjonijiet 
speċifiċi għandhom jiżguraw li sustanzi bħal 
dawn, sakemm ir-riskji tagħhom huma 
aċċettabbli għall-partijiet kollha interessati, 
jistgħu jkunu approvati wkoll għall-użu fil-
ħarsien tal-pjanti.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun is-soċjetà li tgħid x'inhu "riskju aċċettabbli" u għalhekk, jekk is-soċjetà tħoss li 
riskju ma jkunx aċċettabbli, imbagħad dak li jkun aċċettabbli għandu jiġi defeinit mill-ġdid u 
r-riskju jiġi evalwat skond il-każ. Għalhekk ir-riskji għandhom jitqiesu bħala aċċettabbli mill-
partijiet kollha interessati. Dawn għandhom jinkludu r-rappreżentanti tar-residenti u l-
komunitajiet rurali, il-gruppi tal-bdiewa, il-gruppi ta' l-ambjent u l-konsumaturi kif ukoll il-
pubbliku ġenerali. 

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Emenda 162
Premessa 16

(16) Ċerti sustanzi li m’humhiex użati 
b’mod predominanti bħala prodott għall-
ħarsien tal-pjanti jistgħu ikunu ta’ valur 
għall-ħarsien tal-pjanti, iżda l-interess 
ekonomiku biex issir applikazzjoni għall-
approvazzjoni jista’ jkun limitat. Għalhekk, 
dispożizzjonijiet speċifiċi għandhom 
jiżguraw li sustanzi bħal dawn, sakemm ir-
riskji tagħhom huma aċċettabbli, jistgħu 
jkunu approvati ukoll għall-użu fil-ħarsien 
tal-pjanti.

(16) Ċerti sustanzi li m’humiex użati b’mod 
predominanti bħala prodott għall-ħarsien tal-
pjanti jistgħu ikunu ta’ valur għall-ħarsien 
tal-pjanti, iżda l-interess ekonomiku biex 
issir applikazzjoni għall-approvazzjoni jista’ 
jkun limitat. Għalhekk, dispożizzjonijiet 
speċifiċi għandhom jiżguraw li sustanzi bħal 
dawn, sakemm ir-riskji tagħhom huma 
meqjusa aċċettabbli mill-partijiet kollha 
interessati, jistgħu jkunu approvati wkoll
għall-użu fil-ħarsien tal-pjanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun is-soċjetà li tgħid x'inhu "riskju aċċettabbli" u għalhekk, jekk is-soċjetà tħoss li 
riskju ma jkunx aċċettabbli, imbagħad dak li jkun aċċettabbli għandu jiġi defeinit mill-ġdid u 
r-riskju jiġi evalwat skond il-każ. Għalhekk ir-riskji għandhom jitqiesu bħala aċċettabbli mill-
partijiet kollha interessati. Dawn għandhom jinkludu r-rappreżentanti tar-residenti u l-
komunitajiet rurali, il-gruppi tal-bdiewa (kemm organiċi kif ukoll konvenzjonali) u l-gruppi 
ta' l-ambjent u l-konsumaturi kif ukoll il-pubbliku ġenerali.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 163
Premessa 17

(17) Uħud mis-sustanzi attivi jistgħu jkunu (17) Uħud mis-sustanzi attivi li joħolqu 
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aċċettabbli biss meta jittieħdu miżuri 
estensivi ta’ mitigazzjoni tar-riskju. 
Sustanzi bħal dawn għandhom ikunu 
identifikati fil-livell Komunitarju. L-Istati 
Membri għandhom jeżaminaw mill-ġdid 
b’mod regolari jekk il-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti li jkun fihom sustanzi attivi bħal 
dawn jistgħux jiġu sostitwiti bi prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti li jkun fihom sustanzi 
attivi li jeħtieġu inqas mitigazzjoni tar-
riskju.

tħassib partikulari, u li bħalissa huma 
approvati, għandhom ikunu identifikati fil-
livell Komunitarju bħala kandidati għas-
sostituzzjoni. L-Istati Membri għandhom 
jeżaminaw mill-ġdid b’mod regolari jekk il-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li jkun fihom 
sustanzi attivi bħal dawn jistgħux jiġu 
sostitwiti bi prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
li jkun fihom sustanzi attivi li jeħtieġu inqas 
mitigazzjoni tar-riskju jew ma jkunu 
jeħtieġu l-ebda mitigazzjoni tar-riskju, jew 
bi prattiki alternattivi ta' l-agrikultura. 
Wara kontroll pożittiv, is-sustanzi attivi 
għandhom jiġu sostitwiti ħin bla waqt.

Or. de

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 164
Premessa 17

(17) Uħud mis-sustanzi attivi jistgħu jkunu 
aċċettabbli biss meta jittieħdu miżuri 
estensivi ta’ mitigazzjoni tar-riskju. Sustanzi 
bħal dawn għandhom ikunu identifikati fil-
livell Komunitarju. L-Istati Membri 
għandhom jeżaminaw mill-ġdid b’mod 
regolari jekk il-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti li jkun fihom sustanzi attivi bħal dawn
jistgħux jiġu sostitwiti bi prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti li jkun fihom sustanzi attivi 
li jeħtieġu inqas mitigazzjoni tar-riskju.

(17) Uħud mis-sustanzi attivi jistgħu jkunu 
aċċettabbli biss meta jittieħdu miżuri 
estensivi ta mitigazzjoni tar-riskju. Sustanzi 
bħal dawn għandhom ikunu identifikati fil-
livell Komunitarju u nazzjonali. L-Istati 
Membri għandhom jeżaminaw mill-ġdid 
b’mod regolari jekk il-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti li jkun fihom sustanzi attivi bħal 
dawn jistgħux jiġu sostitwiti bi prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti li jkun fihom sustanzi 
attivi li jeħtieġu inqas mitigazzjoni tar-riskju 
jew bi prattiki alternattivi ta' l-agrikultura 
mhux kimiċi u b'metodi ta' ħarsien ta' l-
uċuħ tar-raba'.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kandidati għas-sostituzzjoni għandhom jiġu eżaminati darba u jiġu sostitwiti b'alternattivi 
aktar sikuri. Dan biex jiġi evitat li prodotti li jkun fihom kandidati għas-sostituzzjoni jibqgħu 
fis-suq għal perjodu indefinit. Għandu jkun hemm il-possibilità li prodotti jiġu sostitwiti 
b'alternattivi li m'humiex kimiċi.
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Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Chris Davies u Roberto Musacchio

Emenda 165
Premessa 17

(17) Uħud mis-sustanzi attivi jistgħu jkunu 
aċċettabbli biss meta jittieħdu miżuri 
estensivi ta’ mitigazzjoni tar-riskju. Sustanzi 
bħal dawn għandhom ikunu identifikati fil-
livell Komunitarju. L-Istati Membri 
għandhom jeżaminaw mill-ġdid b’mod 
regolari jekk il-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti li jkun fihom sustanzi attivi bħal dawn 
jistgħux jiġu sostitwiti bi prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti li jkun fihom sustanzi attivi 
li jeħtieġu inqas mitigazzjoni tar-riskju.

(17) Uħud mis-sustanzi attivi jistgħu jkunu 
aċċettabbli biss meta jittieħdu miżuri 
estensivi ta mitigazzjoni tar-riskju. Sustanzi 
bħal dawn għandhom ikunu identifikati fil-
livell Komunitarju u nazzjonali. L-Istati 
Membri għandhom jeżaminaw il-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti li jkun fihom sustanzi 
attivi bħal dawn bil-għan li dawn jiġu 
sostitwiti bi prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
li jkun fihom sustanzi attivi li jeħtieġu ħafna
inqas mitigazzjoni tar-riskju jew bi prattiki 
alternattivi ta' l-agrikultura mhux kimiċi u 
b'metodi ta' ħarsien ta' l-uċuħ tar-raba'.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kandidati għas-sostituzzjoni għandhom jiġu eżaminati darba u jiġu sostitwiti b'alternattivi 
aktar sikuri. Dan biex jiġi evitat li prodotti li jkun fihom kandidati għas-sostituzzjoni jibqgħu 
fis-suq għal perjodu indefinit. Għandu jkun hemm il-possibilità li prodotti jiġu sostitwiti 
b'alternattivi li m'humiex kimiċi.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 166
Premessa 17 a (ġdida)

(17a) Fl-opinjoni tiegħu ta' l-10 ta' Marzu 
2006 dwar kemm il-metodoloġiji li 
jevalwaw ir-riskji potenzjali assoċjati mal-
prodotti tan-nanoteknoloġiji modifikati u 
aċċidentali huma xierqa, il-Kumitat 
Xjentifiku għar-Riskji għas-Saħħa li qed 
Jitfaċċaw u Identifikati Riċentament 
(SCENIHR) irrimarka dwar nuqqasijiet 
maġġuri fl-għarfien neċessarju għall-
evalwazzjoni tar-riskju, inkluża l-
karatterizzazzjoni tan-nanopartiċelli, ir-
reazzjoni għad-dożi, id-destin u l-
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persistenza tan-nanopartiċelli fil-bnedmin 
u fl-ambjent, u l-aspetti kollha ta' 
tossikoloġija u ta' tossikoloġija ambjentali 
marbuta man-nanopartiċelli. Dan 
ikkonkluda li l-metodoloġiji li qed jintużaw 
bħalissa għall-evalwazzjoni tar-riskju 
jirrikjedu xi modifiki sabiex jittrattaw ir-
riskji assoċjati man-nanoteknoloġija, u 
b'mod partikulari li l-metodi tossikoloġiċi u 
ekotossikoloġiċi eżistenti jistgħu ma jkunux 
biżżejjed biex jindirizzaw il-kwistjonijiet 
kollha li jinħolqu min-nanopartiċelli. Id-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament 
għandhom jiżguraw evalwazzjoni xierqa 
tas-sikurezza tan-nanopartiċelli bħala 
prekundizzjoni għall-approvazzjoni 
tagħhom bħala sustanzi attivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nuqqasijiet maġġuri fl-għarfien għall-evalwazzjoni tar-riskju tan-nanopartiċelli, kif 
dikjarat minn SCENIHR, kif ukoll il-konklużjonijiet tiegħu li jistqarru li hemm bżonn li l-
metodi eżistenti jiġu modifikati, għandhom jiġu ddikjarati b'mod espliċitu. Dan għandu 
konsegwenzi fuq l-evalwazzjoni tas-sikurezza tan-nanopartiċelli, u għandu jwassal għal 
dispożizzjonijiet speċifiċi għan-nanopartiċelli fil-kuntest ta' dan ir-Regolament.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 167
Premessa 17 b (ġdida)

(17b) Jekk il-miżuri mitluba fil-Premessa 
17a (ġdida) iġibu żvantaġġi kompetittivi 
permezz tad-diskriminazzjoni ta' Stat 
Membru mal-partijiet domestiċi interessati, 
l-Istat Membru kkonċernat għandu jiżgura 
li dawn jiġu kkompensati b'mod xieraq.

Or. de
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Emenda mressqa minn Dan Jørgensen

Emenda 168
Premessa 19

(19) Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jista’ 
jkun fihom ukoll ko-formulanti. Huwa 
xieraq li tkun provduta lista ta’ ko-
formulanti li m’għandhomx ikunu inklużi fi 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

(19) Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jista’ 
jkun fihom ukoll koformulanti. Huwa xieraq 
li tkun provduta lista ta’ koformulanti li
m’għandhomx ikunu inklużi fi prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti u r-raġunijiet għal 
dan. Din l-informazzjoni għandha tkun 
disponibbli għall-pubbliku. Id-dettalji tal-
koformulanti kollha li huma inklużi fil-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti għandhom 
ukoll ikunu disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pubbliku għandu dritt li jkollu l-informazzjoni dwar ir-riskji u l-effetti negattivi potenzjali 
tal-koformulanti, billi anki jekk ma jkunux inklużi fil-prodotti pestiċidi, jistgħu jkunu inklużi fi 
prodotti fis-suq li ma jkunux pestiċidi. Għalhekk, l-informazzjoni dwar liema koformulanti 
m'għandhomx ikunu inklużi fil-prodotti pestiċidi u r-raġunijiet għal dan għandhom ikunu 
disponibbli għall-pubbliku. Il-koformulanti kollha li huma inklużi fil-prodotti pestiċidi 
għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku u m'għandhomx ikunu suġġetti għas-segretezza 
kummerċjali.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 169
Premessa 19

(19) Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jista’ 
jkun fihom ukoll ko-formulanti. Huwa 
xieraq li tkun provduta lista ta’ ko-
formulanti li m’għandhomx ikunu inklużi fi 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

(19) Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jista’ 
jkun fihom ukoll koformulanti. Huwa xieraq 
li tkun provduta lista ta’ koformulanti li 
m’għandhomx ikunu inklużi fi prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti u r-raġunijiet għal 
dan. Din l-informazzjoni għandha tkun 
disponibbli għall-pubbliku. Id-dettalji tal-
koformulanti kollha li huma inklużi fil-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti għandhom 
ukoll ikunu disponibbli għall-pubbliku.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-pubbliku għandu dritt li jkollu l-informazzjoni dwar ir-riskji u l-effetti negattivi potenzjali 
tal-koformulanti, li jistgħu jkunu inklużi fi prodotti fis-suq li ma jkunux pestiċidi. Għalhekk, l-
informazzjoni dwar liema koformulanti m'għandhomx ikunu inklużi fil-prodotti pestiċidi u r-
raġunijiet għal dan għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 170
Premessa 19

(19) Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jista’ 
jkun fihom ukoll ko-formulanti. Huwa 
xieraq li tkun provduta lista ta’ ko-
formulanti li m’għandhomx ikunu inklużi fi 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

(19) Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jista’ 
jkun fihom ukoll koformulanti. Huwa xieraq 
li tkun provduta lista, li tkun disponibbli 
għall-partijiet interessati, ta’ koformulanti li 
m’għandhomx ikunu inklużi fi prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti u r-raġunijiet għal 
dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pubbliku għandu dritt għall-informazzjoni dwar liema koformulanti m'għandhomx jiġu 
inklużi fil-prodotti pestiċidi u r-raġunijiet għal dan għandhom ikunu disponibbli għall-
pubbliku, bħal fil-każ tas-sustanzi attivi.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 171
Premessa 19

(19) Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jista’ 
jkun fihom ukoll ko-formulanti. Huwa 
xieraq li tkun provduta lista ta’ ko-
formulanti li m’għandhomx ikunu inklużi fi 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

(19) Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jista’ 
jkun fihom ukoll koformulanti. Huwa xieraq 
li tkun adottata u tkun disponibbli għall-
pubbliku lista pożittiva ta’ koformulanti li 
jistgħu jkunu inklużi fi prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pubbliku għandu dritt għall-informazzjoni dwar ir-riskji u l-effetti negattivi potenzjali tal-



PE 390.401v02-00 14/63 AM\672325MT.doc

MT

koformulanti. Għalhekk, il-koformulanti kollha li huma inklużi fil-prodotti pestiċidi għandhom 
ikunu disponibbli għall-pubbliku u m'għandhomx ikunu suġġetti għas-segretezza kummerċjali.

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 172
Premessa 19

(19) Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jista’ 
jkun fihom ukoll ko-formulanti. Huwa 
xieraq li tkun provduta lista ta’ ko-
formulanti li m’għandhomx ikunu inklużi fi 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

(19) Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jista’ 
jkun fihom ukoll koformulanti. Huwa xieraq 
li tkun provduta lista ta’ koformulanti li 
m’għandhomx ikunu inklużi fi prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti u r-raġunijiet għal 
dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pubbliku għandu jkollu aċċess għall-informazzjoni bażika dwar ir-raġunijiet għaliex 
koformulant jista' ma jkunx inkluż fil-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti kif inhu l-każ bħalissa 
tas-sustanzi attivi.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 173
Premessa 20

(20) Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li 
fihom sustanzi attivi jistgħu ikunu formulati 
b’ħafna modi u jistgħu jintużaw fuq firxa ta’ 
uċuħ tar-raba’, f’kondizzjonijiet agrikoli, 
ekoloġiċi u klimatiċi differenti. L-
awtorizzazzjonijiet għall-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti għandhom għalhekk 
jingħataw mill-Istati Membri.

(20) Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li 
fihom sustanzi attivi jistgħu jkunu formulati 
b’ħafna modi u jistgħu jintużaw fuq firxa ta’ 
uċuħ tar-raba’, f’kondizzjonijiet agrikoli, 
ekoloġiċi u klimatiċi differenti. Għalhekk l-
Istati Membri għandhom jagħtu 
awtorizzazzjonijiet li jkunu validi fl-UE 
kollha għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

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.
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Emenda mressqa minn Dan Jørgensen u Chris Davies

Emenda 174
Premessa 21

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat il-ħarsien tar-riżorsi ta' l-ilma.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 175
Premessa 21

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

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

vulnerabbli kollha, jew ta’ l-annimali jew 
kwalunkwe influwenza inaċċettabbli fuq l-
ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prijorità ta' dan ir-Regolament hija li jiġi żgurat standard għoli ta' ħarsien tas-saħħa tal-
bniedem u ta' l-annimali kif ukoll ta' l-ambjent, u dan għandu jiġi assolutament qabel 
kwalunkwe kunsiderazzjoni finanzjarja, ekonomika jew ta' xi xorta oħra.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 176
Premessa 24

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tinħtieġ awtorizzazzjoni li jkollha l-għarfien ma' l-UE kollha sabiex, finalment, jiġi stabbilit 
suq intern li jaħdem għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti. Il-proċedura ta' l-awtorizzazzjoni 
għandha tqis ukoll il-kundizzjonijiet u r-restrizzjonijiet l-oħra għall-użu (eż. ir-restrizzjonijiet 
fuq id-distanzi, il-projbizzjoni għall-użu f'ċerti ħinijiet, eċċ).
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Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 177
Premessa 24

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

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

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Kjarifika. Il-kundizzjonijiet klimatiċi m'humiex l-istess bħall-kundizzjonijiet ekoloġiċi, billi 
dawn ta' l-aħħar huma strumentali biex jinħolqu ta' l-ewwel.
Huma l-kundizzjonijiet li jinstabu fl-ambjent ġeografiku, kif nifhmuh bħala ġabra ta' elementi 
relatati ma' xulxin (il-litosfera, l-atmosfera, l-idrosfera, il-pedosfera, l-antroposfera) li 
joħolqu l-ekosistema li fiha jinsabu l-kundizzjonijiet ekoloġiċi speċifiċi li jiddeterminaw l-
iżvilupp ta' ħabitat għal ħlejjaq ħajjin.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 178
Premessa 24 a (ġdida)

(24a) Il-qsim ta' l-Istati Membri f'zoni ta' 
awtorizzazzjoni hu meqjus bħala l-ewwel 
pass biex jiġi stabbilit suq intern integrat 
għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti biex 
l-awtorizzazzjoni tal-prodott għall-ħarsien
tal-pjanti tkun valida fl-UE kollha. Il-
Kummissjoni se toħroġ minn żmien għal 
żmien rapport dwar il-progress biex jiġi 
stabbilit is-suq intern għall-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti. Se tressaq proposti għal 



PE 390.401v02-00 18/63 AM\672325MT.doc

MT

miżuri biex is-suq intern iseħħ mill-aktar 
fis.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tinħtieġ awtorizzazzjoni li jkollha l-għarfien ma' l-UE kollha sabiex, finalment, jiġi stabbilit 
suq intern li jaħdem għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti. L-awtorizzazzjoni skond iz-zoni, 
jiġifieri li l-awtorizzazjoni tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti fi Stat Membru wieħed f'zona 
partikolari tkun valida għall-Istati Membri kollha f'dik iz-zona, tista' tkun l-ewwel pass.

L-għan hu suq intern għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti. Dan ifisser li prodott għall-
ħarsien tal-pjanti awtorizzat fi Stat Membru wieħed ta' l-UE jibda jkun awtorizzat 
awtomatikament fl-UE kollha.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 179
Premessa 26

(26) F’każijiet eċċezzjonali, l-Istati Membri 
għandhom jitħallew jawtorizzaw prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti li ma 
jikkonformawx mal-kondizzjonijiet 
provduti f’dan ir-Regolament, fejn ikun 
meħtieġ li jsir dan minħabba periklu jew 
theddida għall-produzzjoni tal-pjanti li ma 
tistax titrażżan permezz ta’ kwalunkwe 
mezz ieħor. Awtorizzazzjonijiet bħal dawn 
għandhom ikunu riveduti fil-livell 
Komunitarju.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa għandha titħassar għaliex huwa tassew diffiċli li tiddefinixxi xinhu periklu 
jew theddida u din id-deroga tqajjem kwalunkwe tip ta' eċċezzjoni, xi ħaġa li għandha tiġi 
evitata.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 180
Premessa 26
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(26) F’każijiet eċċezzjonali, l-Istati Membri 
għandhom jitħallew jawtorizzaw prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti li ma 
jikkonformawx mal-kondizzjonijiet 
provduti f’dan ir-Regolament, fejn ikun 
meħtieġ li jsir dan minħabba periklu jew 
theddida għall-produzzjoni tal-pjanti li ma 
tistax titrażżan permezz ta’ kwalunkwe 
mezz ieħor. Awtorizzazzjonijiet bħal dawn 
għandhom ikunu riveduti fil-livell 
Komunitarju.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher li m'hemmx skop li jkun hemm Regolament dwar standards għolja jekk l-istess 
regolament jagħti l-għażla biex taħrab minnhom, irrispettivament hux għal każijiet 
eċċezzjonali jew le. Għalhekk din il-premessa għandha titħassar.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 181
Premessa 26

(26) F’każijiet eċċezzjonali, l-Istati Membri
għandhom jitħallew jawtorizzaw prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti li ma jikkonformawx 
mal-kondizzjonijiet provduti f’dan ir-
Regolament, fejn ikun meħtieġ li jsir dan 
minħabba periklu jew theddida għall-
produzzjoni tal-pjanti li ma tistax titrażżan 
permezz ta’ kwalunkwe mezz ieħor. 
Awtorizzazzjonijiet bħal dawn għandhom 
ikunu riveduti fil-livell Komunitarju.

(26) F’każijiet eċċezzjonali, għandu jkun 
permess li jiġu awtorizzati prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti li ma jikkonformawx mal-
kondizzjonijiet provduti f’dan ir-
Regolament, fejn ikun meħtieġ li jsir dan 
minħabba periklu jew theddida għall-
produzzjoni tal-pjanti u l-ekosistemi li ma 
tistax titrażżan permezz ta’ kwalunkwe mezz 
ieħor. Awtorizzazzjonijiet temporanji bħal 
dawn għandhom ikunu riveduti fil-livell 
Komunitarju.

Or. de

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 182
Premessa 28

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' obbligi ġodda b'konformitajiet reċiproċi hija miċħuda.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 183
Premessa 28

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

(28) Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u ta’ l-
ambjent, il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
għandhom jintużaw kif suppost b’rispett 
għall-prinċipji ta’ kontroll integrat ta’ insetti 
u annimali li jagħmlu l-ħsara u fejn ikun 
possibbli għandha tingħata prijorità lil 
alternattivi naturali jew mhux kimiċi. Il-
Kunsill se jinkludi fir-rekwiżit ta’ kontroll 
statutorju msemmi fl-Anness III tar-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 il-prinċipji 
ta’ kontroll integrat ta’ organiżmi li jagħmlu 
l-ħsara, inkluża prattika tajba ta’ ħarsien tal-
pjanti u metodi ta' ħarsien tal-pjanti mhux 
kimiċi kif ukoll il-kontroll ta' l-organiżmi li 
jagħmlu l-ħsara u ta' l-uċuħ tar-raba'. 
Għandu għalhekk jiġi previst perjodu 
tranżizzjonali li fih l-Istati Membri 
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jistabbilixxu l-istrutturi meħtieġa sabiex min 
juża prodotti għall-ħarsien tal-pjanti japplika 
l-prinċipji ta’ kontroll integrat ta’ insetti u 
annimali li jagħmlu l-ħsara kif ukoll l-
alternattivi mhux kimiċi għall-ħarsien tal-
pjanti u għall-kontroll ta' l-organiżmi li 
jagħmlu l-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 preventiva u sostenibbli li tikkonforma aħjar ma' l-objettivi ta' 
protezzjoni sostenibbli ta' l-uċuħ, aktar mid-dipendenza fuq kimiċi kumplessi ddisinjati biex 
joqtlu pjanti, insetti u forom oħra ta' ħajja, li ma jistgħux ikunu klassifikati bħala sostenibbli. 
Jeħtieġ li l-Istati Membri jippromwovu u jinkoraġġixxu adozzjoni wiesgħa ta' alternattivi 
mhux kimiċi għall-protezzjoni tal-pjanti u għall-ġestjoni ta' organiżmi ta' ħsara u ta' l-uċuħ.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen u Chris Davies

Emenda 184
Premessa 28

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

(28) Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u ta’ l-
ambjent, il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
għandhom jintużaw skond l-awtorizzazzjoni 
tagħhom, wara li tkun ingħatat prijorità lil 
alternattivi naturali jew mhux kimiċi fejn 
ikun possibbli. Il-Kunsill se jinkludi fir-
rekwiżit ta’ kontroll statutorju msemmi fl-
Anness III tar-Regolament (KE) Nru 
1782/2003 il-prinċipji ta’ metodi mhux 
kimiċi għall-ħarsien tal-pjanti kif ukoll tal-
kontroll ta' l-organiżmi li jagħmlu l-ħsara 
u ta' l-uċuħ tar-raba'. Għandu għalhekk jiġi 
previst perjodu tranżizzjonali li fih l-Istati 
Membri jistabbilixxu l-istrutturi meħtieġa 
sabiex min juża prodotti pestiċidi japplika l-
prinċipji ta’ alternattivi mhux kimiċi għall-
ħarsien tal-pjanti u għall-kontroll ta' insetti 
u annimali 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 preventiva u sostenibbli li tikkonforma aħjar ma' l-objettivi ta' 
protezzjoni sostenibbli ta' l-uċuħ, aktar mid-dipendenza fuq kimiċi kumplessi ddisinjati biex 
joqtlu pjanti, insetti u forom oħra ta' ħajja, li ma jistgħux ikunu klassifikati bħala sostenibbli. 
Jeħtieġ li l-Istati Membri jippromwovu u jinkoraġġixxu adozzjoni wiesgħa ta' alternattivi 
mhux kimiċi għall-protezzjoni tal-pjanti u għall-ġestjoni ta' organiżmi ta' ħsara u ta' l-uċuħ.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 185
Premessa 28

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

(28) Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u ta’ l-
ambjent, il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
għandhom jintużaw skond l-awtorizzazzjoni 
tagħhom u bħala l-aħħar rikors, wara li 
tkun ingħatat prijorità lill-alternattivi 
naturali jew mhux kimiċi fejn ikun 
possibbli. Il-Kunsill se jinkludi fir-rekwiżit 
ta’ kontroll statutorju msemmi fl-Anness III 
tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 il-
prinċipji ta’ metodi mhux kimiċi għall-
ħarsien tal-pjanti kif ukoll tal-kontroll ta' l-
organiżmi li jagħmlu l-ħsara u ta' l-uċuħ 
tar-raba'. Għandu għalhekk jiġi previst 
perjodu tranżizzjonali li fih l-Istati Membri 
jistabbilixxu l-istrutturi meħtieġa sabiex min 
juża prodotti għall-ħarsien tal-pjanti japplika 
l-prinċipji ta' metodi mhux kimiċi għall-
ħarsien tal-pjanti u għall-kontroll ta' insetti 
u annimali li jagħmlu l-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 preventiva u sostenibbli li tikkonforma aħjar ma' l-objettivi ta' 
protezzjoni sostenibbli ta' l-uċuħ, aktar 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'.
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Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 186
Premessa 28

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pestiċidi m'għandhomx jintużaw skond l-awtorizzazzjoni l-ġdida stretta tagħhom. Għandha 
tingħata prijorità lill-metodi li mhumiex kimiċi għall-kontroll ta' l-organiżmi li jagħmlu l-
ħsara.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 187
Premessa 31

(31) L-istudji jirrappreżentaw investiment 
kbir.  Dan l-investiment għandu jkun 
imħares sabiex tiġi stimolata r-riċerka. Għal 
din ir-raġuni, l-istudji ddepożitati ma’ Stat 
Membru minn applikant wieħed għandhom 
ikunu mħarsa mill-użu minn applikant ieħor. 
Dan il-ħarsien għandu, madankollu, ikun
limitat fiż-żmien sabiex jippermetti l-

(31) L-istudji jirrappreżentaw 
investiment kbir.  Dan l-investiment 
għandu jkun imħares sabiex tiġi stimolata 
r-riċerka. Għal din ir-raġuni, l-istudji,
minbarra dawk li jinvolvu testijiet fuq l-
annimali vertebrati u studji oħra li jistgħu 
jevitaw l-ittestjar fuq l-annimali, depożitati 
ma' Stat Membru minn applikant wieħed 
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kompetizzjoni. Għandu jkun limitat ukoll 
għal studji li huma ġenwinament meħtieġa 
għal skopijiet regolatorji, biex jiġi evitat li l-
applikanti jestendu b’mod artifiċjali l-
perjodu ta’ ħarsien billi jressqu studji ġodda 
li ma jkunux meħtieġa. 

għandhom ikunu mħarsa mill-użu minn 
applikant ieħor. Dan il-ħarsien għandu, 
madankollu, ikun limitat fiż-żmien sabiex 
jippermetti l-kompetizzjoni. Għandu jkun 
limitat ukoll għal studji li huma 
ġenwinament meħtieġa għal skopijiet 
regolatorji, biex jiġi evitat li l-applikanti 
jestendu b’mod artifiċjali l-perjodu ta’ 
ħarsien billi jressqu studji ġodda li ma 
jkunux meħtieġa.

Or. de

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 188
Premessa 32

(32) Għandhom ikunu stabbiliti regoli biex 
tiġi evitata d-duplikazzjoni ta’ testijiet u 
studji. B’mod partikolari, għandha tkun 
ipprojbita r-ripetizzjoni ta’ studji li jinvolvu 
l-vertebrati. F’dan il-kuntest, għandu jkun 
hemm obbligu li jkun permess l-aċċess għal 
studji fuq il-vertebrati skond termini 
raġonevoli. Sabiex l-operaturi jitħallew 
ikunu jafu liema studji saru minn oħrajn, l-
Istati Membri għandhom iżommu lista ta’
studji bħal dawn anki meta ma jkunux 
koperti mis-sistema ta’ aċċess obbligatorju li 
ssemmiet aktar ’il fuq. 

(32) Għandhom ikunu stabbiliti regoli biex 
tiġi evitata d-duplikazzjoni ta’ testijiet u 
studji. B’mod partikolari, għandha tkun 
ipprojbita r-ripetizzjoni ta’ studji li jinvolvu 
l-vertebrati. F’dan il-kuntest, għandu jkun 
hemm obbligu li jkun permess l-aċċess għal 
studji fuq il-vertebrati u studji oħra li 
jevitaw l-ittestjar fuq l-annimali.   Sabiex l-
operaturi jitħallew ikunu jafu liema studji 
saru minn oħrajn, l-Istati Membri għandhom 
iressqu quddiem l-Awtorità l-istudji kollha
bħal dawn anki meta ma jkunux koperti mis-
sistema ta’ aċċess obbligatorju li ssemmiet 
aktar ’il fuq. L-Awtorità għandha 
tistabbilixxi bażi ċentrali tad-dejta għal 
studji bħal dawn.

Or. de

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen u Chris Davies + Roberto Musacchio

Emenda 189
Premessa 34

(34) Id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Mejju 1999 
li tirrigwarda l-approssimazzjoni tal-liġijiet, 
ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 

(34) Id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Mejju 1999 
li tirrigwarda l-approssimazzjoni tal-liġijiet, 
ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
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amministrattivi ta’ l-Istati Membri dwar il-
klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikettjar 
tal-preparazzjonijiet perikolużi tapplika 
għall-klassifikazzjoni, għall-imballaġġ u 
għall-ittikettjar tal-pestiċidi. Madankollu, 
biex jittejjeb aktar il-ħarsien ta’ l-utenti tal-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, tal-
konsumaturi tal-pjanti u tal-prodotti ġejjin 
mill-pjanti u ta’ l-ambjent, huma xierqa iktar 
regoli speċifiċi li jqisu l-kondizzjonijiet 
speċifiċi ta’ l-użu tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti.

amministrattivi ta’ l-Istati Membri dwar il-
klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettar
tal-preparazzjonijiet perikolużi tapplika 
għall-klassifikazzjoni, għall-imballaġġ u 
għall-ittikkettar tal-pestiċidi. Madankollu, 
biex jittejjeb aktar il-ħarsien ta’ l-utenti tal-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, kif ukoll 
tar-residenti u ta' min jinzerta fit-triq u li 
jistgħu jiġu esposti għall-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti mill-bexx ta' l-uċuħ, tal-
konsumaturi tal-pjanti u tal-prodotti ġejjin 
mill-pjanti u ta’ l-ambjent, huma xierqa iktar 
regoli speċifiċi li jqisu l-kondizzjonijiet 
speċifiċi ta’ l-użu tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-subgruppi kollha tal-popolazzjoni f'riskju li jkunu esposti għall-pestiċidi għandhom jiġu 
mħarsa. Dawn jinkludu l-utenti professjonali u mhumiex, residenti, min jinzerta fit-triq, 
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. Il-fatturi rilevanti kollha ta' 
l-espożizzjoni għandhom ikunu inklużi fil-kalkoli ta' l-espożizzjoni għal kull grupp meta ssir l-
evalwazzjoni ta' l-espożizzjoni u r-riskju. 

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 190
Premessa 34

(34) Id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Mejju 1999 
li tirrigwarda l-approssimazzjoni tal-liġijiet, 
ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi ta’ l-Istati Membri dwar il-
klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikettjar 
tal-preparazzjonijiet perikolużi tapplika 
għall-klassifikazzjoni, għall-imballaġġ u 
għall-ittikettjar tal-pestiċidi. Madankollu, 
biex jittejjeb aktar il-ħarsien ta’ l-utenti tal-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, tal-
konsumaturi tal-pjanti u tal-prodotti ġejjin 
mill-pjanti u ta’ l-ambjent, huma xierqa 
iktar regoli speċifiċi li jqisu l-
kondizzjonijiet speċifiċi ta’ l-użu tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti.

(34) Id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Mejju 1999 
li tirrigwarda l-approssimazzjoni tal-liġijiet, 
ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi ta’ l-Istati Membri dwar il-
klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettar 
tal-preparazzjonijiet perikolużi tapplika 
għall-klassifikazzjoni, għall-imballaġġ u 
għall-ittikkettar tal-pestiċidi. Madankollu, 
biex jittejjeb aktar il-ħarsien ta’ l-utenti tal-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, kif ukoll 
tar-residenti u ta' min jinzerta fit-triq u li 
jistgħu jiġu esposti għall-pestiċidi mill-bexx 
ta' l-uċuħ, tal-konsumaturi tal-pjanti u tal-
prodotti ġejjin mill-pjanti u ta’ l-ambjent, 
ikun xieraq li tiġi adottata leġiżlazzjoni 
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speċifika fuq il-bażi ta' proposta leġiżlattiva 
tal-Kummissjoni li tqis il-kondizzjonijiet 
speċifiċi ta’ l-użu tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-subgruppi kollha tal-popolazzjoni f'riskju li jkunu esposti għall-pestiċidi għandhom jiġu 
mħarsa. Dawn jinkludu l-utenti professjonali u mhumiex, residenti, min jinzerta fit-triq, 
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. Il-fatturi rilevanti kollha ta' 
l-espożizzjoni għandhom ikunu inklużi fil-kalkoli ta' l-espożizzjoni għal kull grupp meta ssir l-
evalwazzjoni ta' l-espożizzjoni u r-riskju.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos + Gyula Hegyi u Christa 
Klaß

Emenda 191
Premessa 35

(35) Biex ikun żgurat li reklami ma jqarrqux 
lill-utenti ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, 
huwa xieraq li jkunu provduti regoli ir-
reklamar ta’ dawk il-prodotti.

(35) Biex ikun żgurat li r-reklami ma 
jqarrqux bl-utenti ta’ prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti jew bil-pubbliku, huwa xieraq li 
jkunu provduti regoli dwar ir-reklamar ta’ 
dawk il-prodotti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riskju tal-pestiċidi mhuwiex qiegħed biss għal min jużahom imma wkoll għall-pubbliku, u 
għalhekk ir-riklami m'għandhomx iqarrqu bil-pubbliku dwar il-pestiċidi u l-prodotti pestiċidi.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen u Chris Davies

Emenda 192
Premessa 35

(35) Biex ikun żgurat li reklami ma jqarrqux 
lill-utenti ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, 
huwa xieraq li jkunu provduti regoli ir-
reklamar ta’ dawk il-prodotti.

(35) Biex ikun żgurat li r-reklami ma 
jqarrqux bil-pubbliku kif ukoll bl-utenti ta’ 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, huwa xieraq 
li jkunu provduti regoli dwar ir-reklamar ta’ 
dawk il-prodotti.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riklami dwar il-pestiċidi u l-prodotti pestiċidi m'għandhomx iqarrqu b'min jużahom jew 
bil-pubbliku. 

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 193
Premessa 36

(36) Għandhom ikunu stabbiliti 
dispożizzjonijiet dwar iż-żamma tar-rekords 
u l-informazzjoni dwar l-użu tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti, sabiex jiżdied il-
livell ta’ ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u 
ta’ l-annimali u l-livell ta’ ħarsien ta’ l-
ambjent billi tkun żgurata t-traċċabilità ta’ 
l-espożizzjoni potenzjali, tiżdied l-effiċjenza 
tal-monitoraġġ u tal-kontroll u jitnaqqsu l-
ispejjeż tal-monitoraġġ tal-kwalità ta’ l-
ilma.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa ma tidħolx fl-ambitu ta' dan ir-regolament. Il-kontrolli u l-ġbir tar-rekords 
jibqgħu fil-qasam ta' l-istrateġija tematika għall-użu sostenibbli tal-pestiċidi.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen u Chris Davies

Emenda 194
Premessa 36

(36) Għandhom ikunu stabbiliti 
dispożizzjonijiet dwar iż-żamma tar-rekords 
u l-informazzjoni dwar l-użu tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti, sabiex jiżdied il-
livell ta’ ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u ta’ 
l-annimali u l-livell ta’ ħarsien ta’ l-ambjent 
billi tkun żgurata t-traċċabilità ta’ l-
espożizzjoni potenzjali, tiżdied l-effiċjenza 
tal-monitoraġġ u tal-kontroll u jitnaqqsu l-

(36) Għandhom ikunu stabbiliti u jsiru 
disponibbli għall-pubbliku dispożizzjonijiet 
dwar iż-żamma ta' rekords speċifiċi għall-
ejkeraġġ u għall-uċuħ kif ukoll l-
informazzjoni dwar l-użu tal-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti, sabiex jiżdied il-livell ta’ 
ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u ta’ l-
annimali u l-livell ta’ ħarsien ta’ l-ambjent 
billi tkun żgurata t-traċċabilità ta’ l-
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ispejjeż tal-monitoraġġ tal-kwalità ta’ l-ilma. espożizzjoni potenzjali, tiżdied l-effiċjenza 
tal-monitoraġġ u tal-kontroll u jitnaqqsu l-
ispejjeż tal-monitoraġġ tal-kwalità ta’ l-ilma.
L-informazzjoni miġbura għandha tintuża 
wkoll għal "passaport tal-pestiċidi" biex 
tiġi żgurata t-traċċabilità ta' l-
applikazzjonijiet ta' pestiċidi fil-katina ta' l-
ikel u fir-riżorsi ta' l-ilma.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jżid fit-trasparenza. Jekk id-dejta disponibbli tinġabar f'forma ta' passaport tal-
pestiċidi li jkun fih l-informazzjoni fuq il-pestiċidi kollha użati fi prodott speċifiku, dan joħloq 
inċentiv ieħor biex jitnaqqas l-użu tal-pestiċidi. Bosta bejjiegħa bl-imnut kbar jitolbu 
passaport bħal dan sabiex ikunu jistgħu jlaħħqu mad-domanda tal-konsumaturi. Din l-
emenda ma tagħmilx ħlief iżżid "riżorsi ta' l-ilma" ma' l-emenda proposta mir-Rapporteur.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 195
Premessa 36

(36) Għandhom ikunu stabbiliti 
dispożizzjonijiet dwar iż-żamma tar-rekords 
u l-informazzjoni dwar l-użu tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti, sabiex jiżdied il-
livell ta’ ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u ta’ 
l-annimali u l-livell ta’ ħarsien ta’ l-ambjent 
billi tkun żgurata t-traċċabilità ta’ l-
espożizzjoni potenzjali, tiżdied l-effiċjenza 
tal-monitoraġġ u tal-kontroll u jitnaqqsu l-
ispejjeż tal-monitoraġġ tal-kwalità ta’ l-ilma.

(36) Għandhom ikunu stabbiliti u jsiru 
disponibbli direttament wara talba mill-
partijiet interessati, bħal residenti u min 
jinzerta fit-triq, dispożizzjonijiet dwar iż-
żamma ta' rekords u l-informazzjoni dwar l-
użu tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, 
sabiex jiżdied il-livell ta’ ħarsien tas-saħħa 
tal-bniedem u ta’ l-annimali u l-livell ta’ 
ħarsien ta’ l-ambjent billi tkun żgurata t-
traċċabilità ta’ l-espożizzjoni potenzjali, 
tiżdied l-effiċjenza tal-monitoraġġ u tal-
kontroll u jitnaqqsu l-ispejjeż tal-monitoraġġ 
tal-kwalità ta’ l-ilma. Minħabba l-possibilità 
ta' effetti kroniċi fit-tul fuq is-saħħa, dawn 
ir-rekords għandhom jinżammu għal mill-
inqas 30 sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-disponibilità ta' din l-informazzjoni hija vitali għall-evalwazzjoni u l-kura tajba għal kull 
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min ibati minn effetti negattivi fuq saħħtu. Għalhekk il-membri tal-pubbliku għandhom ikunu 
intitolati biex ikollhom l-informazzjoni fuq il-kimiki li jkunu esposti għalihom, bħalma jkunu t-
tobba jew dawk li jagħtu pariri mediċi.  Minħabba l-possibilità ta' effetti kroniċi fit-tul fuq is-
saħħa, dawn ir-rekords għandhom jinżammu għal mill-inqas 30 sena.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 196
Premessa 36

(36) Għandhom ikunu stabbiliti 
dispożizzjonijiet dwar iż-żamma tar-rekords 
u l-informazzjoni dwar l-użu tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti, sabiex jiżdied il-
livell ta’ ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u ta’ 
l-annimali u l-livell ta’ ħarsien ta’ l-ambjent 
billi tkun żgurata t-traċċabilità ta’ l-
espożizzjoni potenzjali, tiżdied l-effiċjenza 
tal-monitoraġġ u tal-kontroll u jitnaqqsu l-
ispejjeż tal-monitoraġġ tal-kwalità ta’ l-ilma.

(36) Għandhom ikunu stabbiliti 
dispożizzjonijiet dwar iż-żamma tar-rekords 
u l-informazzjoni dwar l-użu tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti, sabiex jiżdied il-
livell ta’ ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u ta’ 
l-annimali u l-livell ta’ ħarsien ta’ l-ambjent 
billi tkun żgurata t-traċċabilità ta’ l-
espożizzjoni potenzjali, tiżdied l-effiċjenza 
tal-monitoraġġ u tal-kontroll u jitnaqqsu l-
ispejjeż tal-monitoraġġ tal-kwalità ta’ l-ilma.
Minħabba l-possibilità ta' effetti kroniċi fit-
tul fuq is-saħħa, dawn ir-rekords 
għandhom jinżammu għal mill-inqas 20 
sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-possibilità ta' effetti kroniċi fit-tul fuq is-saħħa, dawn ir-rekords għandhom 
jinżammu għal mill-inqas 20 sena.

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 197
Premessa 37

(37) Id-dispożizzjonijiet dwar l-
arranġamenti għall-kontroll u għall-
ispezzjoni fir-rigward tat-tqegħid fis-suq u 
ta’ l-użu tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
għandhom jiżguraw implimentazzjoni 
korretta, bla periklu u armonizzata tar-
rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament 
sabiex jinkiseb livell għoli ta’ ħarsien kemm 

(37) L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kontrolli u spezzjonijiet fir-rigward tat-
tqegħid fis-suq u ta’ l-użu tal-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti biex jiżguraw li jkun 
hemm konformità mar-rekwiżiti stabbiliti 
f’dan ir-Regolament sabiex jinkiseb livell 
għoli ta’ ħarsien kemm għas-saħħa tal-
bniedem u dik ta’ l-annimali kif ukoll livell 
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għas-saħħa tal-bniedem u dik ta’ l-annimali 
kif ukoll livell għoli ta’ ħarsien ta’ l-
ambjent.

għoli ta’ ħarsien ta’ l-ambjent.

Or. en

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 198
Premessa 38

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen u Chris Davies

Emenda 199
Premessa 39

(39) Għandha tkun żgurata koordinazzjoni 
mill-qrib ma’ leġiżlazzjoni Komunitarja 
oħra, b’mod partikolari r-Regolament (KE) 
Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-23 ta’ Frar 2005 dwar il-livelli 

(39) Il-miżuri pprovduti f'dan ir-
Regolament għandhom japplikaw bla 
preġudizzju għal-leġiżlazzjoni Komunitarja 
eżistenti, b’mod partikolari d-Direttiva [...] 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... 
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massimi ta’ residwu ta’ pestiċidi fi jew fuq 
ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali 
u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 
91/414/KEE, u leġiżlazzjoni Komunitarja 
dwar il-ħarsien tal-ħaddiema u ta’ kulmin 
huwa kkonċernat mill-użu mrażżan u r-
rilaxx volontarju ta’ organiżmi modifikati 
ġenetikament.

li tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli 
tal-pestiċidi1, id-Direttiva 2000/60/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 
Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
dwar l-ilma2, ir-Regolament (KE) Nru
396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-23 ta’ Frar 2005 dwar il-livelli 
massimi ta’ residwu ta’ pestiċidi fi jew fuq 
ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali 
u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 
91/414/KEE, u leġiżlazzjoni Komunitarja 
dwar il-ħarsien tal-ħaddiema u ta’ kulmin 
huwa kkonċernat mill-użu mrażżan u r-
rilaxx volontarju ta’ organiżmi modifikati 
ġenetikament.
1  ĠU L ...
2 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1. Id-Direttiva kif 
emendata bid-Deċiżjoni Nru 2455/2001/KE (ĠU L 
331, 15.12.2001, p. 1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat li jkun hemm koerenza fil-leġiżlazzjoni kollha relatata. 

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 200
Premessa 44

(44) L-Istati Membri għandhom jaħtru l-
awtoritajiet nazzjonali meħtieġa.

(44) L-Istati Membri għandhom jaħtru l-
awtoritajiet nazzjonali meħtieġa bl-iskop li 
jimplimentaw din id-Direttiva.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-kliem oriġinali ma jgħidx għaliex awtoritajiet bħal dawn għandhom jinħatru mill-Istati 
Membri. L-Artikolu 72 tad-Direttiva jsemmi fil-qosor id-doveri ta' awtoritajiet bħal dawn, 
fosthom il-ġbir ta' l-informazzjoni, il-monitoraġġ ta' l-implimentazzjoni tad-direttiva, ir-
rapportaġġ u l-koordinazzjoni leġiżlattiva.
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Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 201
Artikolu 1

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

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

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

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

3. L-iskop ta’ dan ir-Regolament huwa li 
jkun żgurat livell għoli ta’ ħarsien kemm 
għas-saħħa tal-bniedem kif ukoll għas-
saħħa ta’ l-annimali u għall-ambjent.
4. Dan ir-regolament huwa bbażat fuq il-
prinċipju ta' prekawzjoni sabiex ikun 
żgurat li s-sustanzi jew il-prodotti mqiegħda 
fis-suq ma jagħmlux ħsara lis-saħħa tal-
bniedem jew lill-ambjent. 
5. Barra minn hekk, l-iskop ta' dan ir-
Regolament hu li jarmonizza r-regoli dwar 
it-tqegħid fis-suq tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti sabiex tiġi armonizzata d-
disponibilità tal-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti bejn il-bdiewa fl-Istati Membri 
differenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop, l-għan u l-prinċipji bażiċi ta' dan ir-Regolament għandhom jitniżżlu fl-Artikolu 1, u 
mhux fil-Premessi ta' dan ir-Regolament biss.
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Emenda mressqa minn Jens-Peter Bonde u Johannes Blokland

Emenda 202
Artikolu 1

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

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

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

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

3. L-Istati Membri ma jistgħux ma 
jitħallewx japplikaw il-prinċipju 
prekawzjonarju biex jillimitaw jew 
jipprojbixxu l-pestiċidi.
4. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
skond il-ħtiġijiet tagħhom zoni li jkunu 
ħielsa mill-pestiċidi sabiex jissalvagwardaw 
ir-riżorsi ta' l-ilma tax-xorb. Tali zoni 
ħielsa mill-pestiċidi jistgħu jkopru Stat 
Membru kollu kemm hu.
5. L-Istati Membri jistgħu jimponu 
projbizzjoni fuq l-użu u t-tqegħid fis-suq ta' 
pestiċidi awtorizzati mill-UE fejn dawn 
ikunu jinstabu fi kwantitajiet li jistgħu 
jitkejlu barra z-zona ta' l-għeruq.

Or. da

Ġustifikazzjoni

Il-Paragrafu 3 jagħmel id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament bħala regoli minimi, biex 
b'hekk l-Istati Membri individwali jkunu jistgħu jagħmlu aktar progress fl-iżvilupp tal-
pestiċidi.

Il-Paragrafi 4 u 5 huma importanti biex jiżguraw li r-riżultati miksuba bid-direttiva dwar l-
ilma ta' taħt l-art jiġu inklużi f'dan ir-Regolament sabiex l-ilma tax-xorb jiġi salvagwardat.
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Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 203
Artikolu 2, Paragrafu 2

2. Dan ir-Regolament għandu japplika għal 
sustanzi, inklużi mikro-organiżmi u 
vajrusijiet, li għandhom azzjoni ġenerali jew 
speċifika kontra organiżmi li jagħmlu l-ħsara 
jew fuq pjanti, partijiet ta’ pjanti jew 
prodotti li ġejjin mill-pjanti, li minn hawn ’il 
quddiem se jissejħu ‘sustanzi attivi’.

2. Dan ir-Regolament għandu japplika għal 
sustanzi, inklużi mikroorganiżmi u 
vajrusijiet, li għandhom azzjoni ġenerali jew 
speċifika kontra organiżmi li jagħmlu l-ħsara 
jew fuq pjanti, partijiet ta’ pjanti jew 
prodotti li ġejjin mill-pjanti, li minn hawn ’il 
quddiem se jissejħu ‘sustanzi attivi’. Ma 
jibqax japplika għall-mikroorganiżmi, 
vajrusijiet, feromoni u prodotti bijoloġiċi 
jekk jiġi adottat regolament speċifiku dwar 
il-prodotti għall-kontroll bijoloġiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun enfasizzat li d-dispożizzjonijiet maħsuba fir-regolament preżenti huma mfassla 
biex inaqqsu l-effetti tal-ħsara tal-prodotti sintetiċi għall-ħarsien tal-pjanti u m'humiex 
qegħdin fil-każijiet kollha biex jevalwaw ir-riskju u l-effett li jista' jkollhom sustanzi ta' 
kontroll bijoloġiku. Sabiex ikunu inklużi l-karatteristiċi speċifiċi ta' prodotti bħal dawn, 
għandu jkun ikkunsidrat li jsir regolament dwar il-prodotti ta' kontroll bijoloġiku.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 204
Artikolu 2, Paragrafu 2

2. Dan ir-Regolament għandu japplika għal 
sustanzi, inklużi mikro-organiżmi u 
vajrusijiet, li għandhom azzjoni ġenerali jew 
speċifika kontra organiżmi li jagħmlu l-ħsara 
jew fuq pjanti, partijiet ta’ pjanti jew 
prodotti li ġejjin mill-pjanti, li minn hawn ’il 
quddiem se jissejhu ‘sustanzi attivi’.

2. Dan ir-Regolament għandu japplika għal 
sustanzi, inklużi mikroorganiżmi u 
vajrusijiet, fosthom il-mikroorganiżmi 
modifikati ġenetikament (GMMs), li 
għandhom azzjoni ġenerali jew speċifika 
kontra organiżmi li jagħmlu l-ħsara jew fuq 
pjanti, partijiet ta’ pjanti jew prodotti li 
ġejjin mill-pjanti, li minn hawn ’il quddiem 
se jissejhu ‘sustanzi attivi’.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Għalkemm ir-riċerka li tinvolvi l-GMMs hija eskluża fl-Artikolu 51(3) tad-direttiva, dan ma 
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jfissirx li s-sustanzi modifikati ġenetikament mhumiex se jintużaw fil-ġejjieni. 
Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi favur li fil-ġejjieni tawtorizza riċerka dwar l-organiżmi 
modifikati ġenetikament skond id-Direttiva 2001/18/KE.
L-Artikolu 47 tad-direttiva jittratta t-tqegħid fis-suq tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li jkun 
fihom xi mikroorganiżmu modifikat ġenetikament.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 205
Artikolu 3, Punt 2

(2) 'sustanzi' (2) 'sustanzi'

Elementi kimiċi u l-komposti tagħhom, kif 
jeżistu b’mod naturali jew minħabba li ġew 
manifatturati, inkluża kwalunkwe impurità li 
inevitabbilment tirriżulta mill-proċess ta’ 
manifattura;

Elementi kimiċi u l-komposti tagħhom, kif 
jeżistu b'mod naturali jew minħabba li ġew 
manifatturati, inkluża kwalunkwe impurità li 
inevitabilment tirriżulta mill-proċess ta' 
manifattura li jkun intuża;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Kjarifika.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 206
Artikolu 3, Punt 2 a (ġdid)

(2a) 'sustanzi attivi'
Is-sustanzi, inklużi l-metaboliti tagħhom 
preżenti fil-fażi ta' l-użu, il-mikroorganiżmi 
u l-vajrusijiet li għandhom azzjoni ġenerali 
jew speċifika kontra organiżmi fil-mira 
tagħhom, jew fuq pjanti, partijiet ta' pjanti 
jew prodotti li ġejjin mill-pjanti; 

Or. de

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 207
Artikolu 3, Punt 3
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(3) 'preparazzjonijiet' (3) 'preparazzjonijiet'
Taħlitiet magħmulin minn żewġ sustanzi jew 
iktar maħsuba biex jintużaw bħala prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti jew bħala adjuvant;

Taħlitiet jew soluzzjonijiet magħmulin minn 
żewġ sustanzi jew iktar, li ta' l-inqas waħda 
minnhom tkun sustanza attiva, maħsuba 
biex jintużaw bħala prodott għall-ħarsien tal-
pjanti jew bħala adjuvant;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tat-terminu "preparazzjonijiet" għandha tkopri mhux biss it-taħlitiet (sustanzi 
kompożiti li jistgħu faċilment jinqasmu fil-partijiet komponenti tagħhom b'mezzi fiżiċi 
sempliċi (bil-filter paper, b'separazzjoni mekkanika, biċ-ċentrifugazzjoni)) imma wkoll is-
soluzzjonijiet (sustanzi omoġenji) li jkollhom karatteristiċi differenti.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 208
Artikolu 3, Punt 4

(4) 'sustanza ta’ tħassib’ (4) 'sustanza ta’ tħassib’
Kwalunkwe sustanza li għandha kapaċità 
inerenti li tikkawża effett negattiv fuq il-
bnedmin, l-annimali jew l-ambjent u li hija 
preżenti jew tiġi prodotta fi prodott għall-
ħarsien tal-pjanti f’konċentrazzjoni 
suffiċjenti biex tippreżenta riskji ta’ effett 
bħal dan.

Kwalunkwe sustanza li għandha kapaċità 
inerenti li tikkawża effett negattiv fuq il-
bnedmin, l-annimali jew l-ambjent.

Sustanzi bħal dawn jinkludu, iżda mhumiex 
limitati għal, sustanzi kklassifikati bħala 
perikolużi skond id-Direttiva 67/548/KEE, u 
li huma preżenti fil-prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti f’konċentrazzjoni li twassal biex 
dak il-prodott jitqies bħala perikoluż fit-
tifsira ta’ l-Artikolu 3 tad-Direttiva 
1999/45/KE;

Sustanzi bħal dawn jinkludu, iżda mhumiex 
limitati għal, sustanzi kklassifikati bħala 
perikolużi skond id-Direttiva 67/548/KEE, u 
meqjusa bħala perikolużi fit-tifsira ta’ l-
Artikolu 3 tad-Direttiva 1999/45/KE.

Kwalunkwe sustanza li għandha jew 
potenzjalment għandha kapaċitajiet 
karċinoġeniċi, mutaġeniċi, newrotossiċi, 
immunotossiċi, reprotossiċi, ġenotossiċi, 
jew li toħloq taqlib endokrinali, jew li 
tissensitizza l-ġilda għandha titqies bħala 
sustanza ta' tħassib; 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sustanzi ta' tħassib jinkludu kwalunkwe sustanza li għandha l-potenzjal li tikkawża xi effett 
negattiv fuq is-saħħa tal-bniedem jew ta' l-annimali jew fuq l-ambjent. Dawn jinkludu kull 
sustanza li jkollha kapaċitajiet karċinoġeniċi, mutaġeniċi, newrotossiċi, immunotossiċi, 
reprotossiċi, ġenotossiċi jew li toħloq taqlib endokrinali jew tissensitizza l-ġilda.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 209
Artikolu 3, Punt 4 a (ġdid)

(4a) 'oġġett'
Oġġett li fil-produzzjoni tiegħu jingħata 
għamla, wiċċ jew disinn speċjali li 
jiddeterminaw il-funzjoni tiegħu aktar milli 
tagħmel il-kompożizzjoni kimika tiegħu; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-regolament m'għandux jittratta biss is-sustanzi attivi u l-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti, imma għandu jinkludi dispożizzjonijiet fuq "oġġetti" li jista' jkun fihom sustanzi bħal 
dawn (eż. it-tessuti). Id-definizzjoni proposta hawnhekk hi l-istess bħad-definizzjoni adottata 
fir-REACH.

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 210
Artikolu 3, Punt 4 a (ġdid)

(4a) 'riklam'
Mezz li jippromwovi l-bejgħ jew l-użu ta' 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti bil-midja 
stampata jew elettronika lil kwalunkwe 
persuna oħra li ma tkunx la d-detentur ta' 
l-awtorizzazzjoni u lanqas il-persuna li 
tkun qiegħda tqiegħed fis-suq il-prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti u l-aġenti tagħha; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħtieġa għall-iskopijiet ta' l-infurzar.
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Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 211
Artikolu 3, Punt 5

(5) 'pjanti' (5) 'pjanti'

Pjanti ħajjin u partijiet ħajjin minn pjanti, 
inkluzi l-frott frisk, il-vegetali u zrieragh;

Pjanti ħajjin u partijiet ħajjin minn pjanti, kif 
ukoll żrieragħ għaż-żrigħ, b'mod 
partikulari: il-frott frisk, il-ħaxix, il-fjuri, il-
weraq, ir-rimjiet, il-polline ħaj, in-nebbiet, 
il-basal u l-għeruq;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Kjarifika.

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 212
Artikolu 3, Punt 5

(5) 'pjanti' (5) 'pjanti'

Pjanti ħajjin u partijiet ħajjin minn pjanti, 
inklużi l-frott frisk, il-veġetali u żrieragħ;

Pjanti ħajjin u partijiet ħajjin minn pjanti, 
inklużi l-frott frisk, il-ħaxix, l-għeruq u ż-
żrieragħ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni għandha tagħmilha ċara li l-għerq huwa parti mill-pjanta.

Emenda mressqa minn Glenis Willmott + Dan Jørgensen, Chris Davies u Roberto Musacchio

Emenda 213
Artikolu 3, Punt 7 a (ġdid)

(7a) 'riskju baxx'
Ta' natura li titqies li b'mod inerenti 
m'għandhiex tikkawża effetti negattivi fuq 
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il-bnedmin, l-annimali jew l-ambjent;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tinħtieġ definizzjoni biex id-dispożizzjonijiet relatati ma' sustanzi attivi b'riskju baxx u 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jkunu ċari.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 214
Artikolu 3, Punt 9

(9) 'tqegħid fis-suq' (9) 'tqegħid fis-suq'

Iż-żamma ta’ prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
bl-iskop ta’ bejgħ fil-Komunità, inkluża l-
offertà għall-bejgħ jew kwalunkwe forma 
oħra ta’ trasferiment, sew jekk bla ħlas u 
sew jekk le, u l-bejgħ, id-distribuzzjoni, u 
forom oħra ta’ trasferiment infushom. Il-
permess ta’ ċirkolazzjoni ħielsa ta’ prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti ġewwa t-territorju 
tal-Komunità għandu jitqies li jikkostitwixxi 
tqegħid fis-suq għall-iskopijiet ta’ dan ir-
Regolament;

Iż-żamma ta’ prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
bl-iskop ta’ bejgħ fil-Komunità, inkluża l-
offerta għall-bejgħ jew kwalunkwe forma 
oħra ta’ trasferiment, sew jekk bla ħlas u 
sew jekk le, u l-bejgħ, id-distribuzzjoni, u 
forom oħra ta’ trasferiment infushom. L-
importazzjoni ta' prodott għall-ħarsien tal-
pjanti fit-territorju tal-Komunità għandha 
titqies li tikkostitwixxi t-tqegħid fis-suq 
għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika: it-tieni parti ta' din id-dispożizzjoni għandha x'taqsam b'mod speċifiku ma' l-
importazzjonijiet, u mhux mal-permess ta' ċirkolazzjoni ħielsa b'mod ġenerali.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 215
Artikolu 3, Punt 9 a (ġdid)

(9a) "kummerċ parallel"
L-importazzjoni ta' prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti minn Stat Membru fejn il-prodott 
ikun ġie awtorizzat skond il-kundizzjonijiet 
tad-Direttiva 91/414/KEE jew ta' dan ir-
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Regolament bl-intenzjoni li jitqiegħed fis-
suq fl-Istat Membru li jkun qiegħed 
jimporta, fejn il-prodott għall-ħarsien tal-
pjanti jew prodott b'referenza identika jkun 
ġie awtorizzat skond il-kundizzjonijiet tad-
Direttiva 91/414/KEE jew ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tinħtieġ definizzjoni ċara u sett minimu ta' regoli Komunitarji armonizzati li jirregolaw it-
tqegħid ta' PPPs fis-suq permezz tal-kummerċ parallel.

Emenda mressqa minn Glenis Willmott

Emenda 216
Artikolu 3, Punt 9 a (ġdid)

(9a) 'riklam'
Mezz li jippromwovi l-bejgħ jew l-użu ta' 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti bil-midja 
stampata jew elettronika (lil kwalunkwe 
persuna oħra li ma tkunx la d-detentur ta' 
l-awtorizzazzjoni u lanqas il-persuna li 
tkun qiegħda tqiegħed fis-suq il-prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti u l-aġenti tagħha).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tinħtieġ definizzjoni għall-iskopijiet ta' l-infurzar.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 217
Artikolu 3, Punt 9 b (ġdid)

(9b) "identiku"
Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
għandhom jitqiesu li jkunu identiċi meta:
• ikunu ta' l-istess oriġini,
• ikunu ġew manifatturati mill-istess 
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kumpanija jew minn intrapriża assoċjata 
jew bil-liċenzja ("identità tal-produttur"), u
• ikunu għall-inqas ġew manifatturati 
skond l-istess formolazzjoni u bl-istess 
ingredjent attiv, u jkollhom l-istess effett, 
waqt li jitqiesu b'mod xieraq u b'mod 
partikolari d-differenzi li jista' jkun hemm 
fil-kundizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu 
ma' l-agrikultura, mas-saħħa tal-bniedem, 
mas-saħħa tal-pjanti u l-ambjent, u b'mod 
partikulari mal-kundizzjonijiet klimatiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Relatata mar-regoli tal-kummerċ parallel: il-proċedura simplifikata għat-tqegħid tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti fis-suq permezz tal-kummerċ parallel għandha tapplika biss meta l-
prodott impurtat ikun identiku għall-prodott awtorizzat, u għalhekk qiegħda tiġi proposta din 
id-definizzjoni.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 218
Artikolu 3, Punt 10

(10) 'awtorizzazzjoni ta’ prodott għall-
ħarsien tal-pjanti'

(10) 'awtorizzazzjoni ta’ prodott għall-
ħarsien tal-pjanti'

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

Att amministrattiv li permezz tiegħu l-
awtorità kompetenti ta' Stat Membru 
tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodott għall-
ħarsien tal-pjanti fi ħdan zona waħda;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tinħtieġ awtorizzazzjoni li jkollha l-għarfien ma' l-UE kollha sabiex, finalment, jiġi stabbilit 
suq intern li jaħdem għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 219
Artikolu 3, Punt 11 a (ġdid)
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(11a) 'importaturi'
L-importaturi ta' prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti huma persuni li jimpurtaw dawk il-
prodotti għal skopijiet kummerċjali.

Or. de

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 220
Artikolu 3, Punt 13

(13) 'ambjent' (13) 'ambjent'

Ilmijiet (inkluż ta’ l-art, tal-wiċċ, tranżitorji, 
u tal-kosta), ħamrija, arja, art, speċijiet 
slavaġ ta’ fawna u ta’ flora, u kwalunkwe 
interrelazzjoni bejniethom, kif ukoll 
kwalunkwe relazzjoni ma’ organiżmi oħra 
ħajjin;

Karatteristiċi ġeoloġiċi u topografiċi,
ilmijiet (inkluż ta’ l-art, tal-wiċċ, tranżitorji, 
u tal-kosta), ħamrija, arja, art, speċijiet 
slavaġ ta’ fawna u ta’ flora, u kwalunkwe 
interrelazzjoni bejniethom, kif ukoll 
kwalunkwe relazzjoni ma’ organiżmi oħra 
ħajjin;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Emenda konċettwali. L-ambjent ma jiġborx biss fih l-ilmijiet, l-arja u l-ħamrija imma wkoll il-
formazzjonijiet tal-blat (il-ġeoloġija) u l-aspett fiżiku tal-medda ta' l-art (it-topografija). Il-
fond li fih jippenetraw fil-blat is-sustanzi koperti b'din id-direttiva jiddependi mit-tip ta' sodda 
tal-blat u l-kwalitajiet tagħha (eż. il-permeabilità). Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
jippenetraw aktar fil-fond u aktar malajr fir-ramel u fil-blat poruż ħafna, u inqas fil-blat 
impermeabbli (il-granit, il-bażalt, eċċ). It-topografija tinfluwenza l-migrazzjoni tal-prodotti 
maħlula għall-ħarsien tal-pjanti, li ma sseħħx bl-istess mod f'art baxxa u watja (eż. id-delti 
tax-xmajjar) daqskemm f'art li tkun imxaqilba sew, fejn l-ilma jiskula malajr.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 221
Artikolu 3, Punt 13 a (ġdid)

(13a) Stat ta' benesseri fiżiku u mentali 
komplet, u mhux biss in-nuqqas ta' mard 
jew ta' xi infermità;

Or. de
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Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 222
Artikolu 3, Punt 14

(14) 'ġestjoni integrata ta’ pesti' imħassar
Konsiderazzjoni attenta tat-tekniki kollha 
disponibbli għall-kontroll ta’ l-organiżmi 
ta’ ħsara u l-integrazzjoni sussegwenti ta’ 
miżuri xierqa li jiskoraġġixxu l-iżvilupp ta’ 
popolazzjonijiet ta’ pesti u li jżommu l-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u forom 
oħra ta’ intervent f’livelli li huma 
ġustifikati ekonomikament u li jnaqqsu jew 
jimminimizzaw ir-riskji għas-saħħa tal-
bniedem u għall-ambjent. Il-ġestjoni 
integrata ta’ l-organiżmi ta’ ħsara 
tenfasizza t-tkabbir ta’ uċuh tar-raba’ 
b’saħħithom bl-inqas taħwid possibbli ta’ l-
agro-ekosistemi u tinkoraġġixxi 
mekkaniżmi naturali ta’ kontroll ta’ l-
organiżmi ta’ ħsara;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni integrata tal-pesti hija applikata fl-Istati Uniti bil-mod imsemmi hawn fuq, imma 
ma ġietx standardizzata u m'hi obbligatorja mkien fid-dinja.

Id-definizzjoni ta' 'ġestjoni integrata ta' pesti' hi bbażata fuq l-istandards tal-kwalità tas-
sensiela ISO 9000 u fuq l-istandards tal-ġestjoni ambjentali ISO 14000. Id-definizzjoni 
msemmija hawn fuq, madankollu, ma fihiex dettalji essenzjali ta' l-istandardizzazzjoni bħall-
iskop, il-metodi u l-proċeduri, li huma koperti b'mod dettaljat fl-istandards ISO. Sakemm ma 
jkunx hemm dokument normattiv rilevanti li jkollu l-informazzjoni kollha bħal din, m'hemmx 
għalfejn tidħol definizzjoni bħal din.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 223
Artikolu 3, Punt 14

(14) 'ġestjoni integrata ta’ pesti' (14) 'ġestjoni integrata ta’ pesti' 
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Konsiderazzjoni attenta tat-tekniki kollha 
disponibbli għall-kontroll ta’ l-organiżmi ta’ 
ħsara u l-integrazzjoni sussegwenti ta’ 
miżuri xierqa li jiskoraġġixxu l-iżvilupp ta’ 
popolazzjonijiet ta’ pesti u li jżommu l-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u forom oħra 
ta’ intervent f’livelli li huma ġustifikati 
ekonomikament u li jnaqqsu jew 
jimminimizzaw ir-riskji għas-saħħa tal-
bniedem u għall-ambjent. Il-ġestjoni 
integrata ta’ l-organiżmi ta’ ħsara tenfasizza 
t-tkabbir ta’ uċuh tar-raba’ b’saħħithom bl-
inqas taħwid possibbli ta’ l-agro-ekosistemi 
u tinkoraġġixxi mekkaniżmi naturali ta 
kontroll ta l-organiżmi ta ħsara;

Konsiderazzjoni attenta tat-tekniki kollha 
disponibbli għall-kontroll ta’ l-organiżmi ta’ 
ħsara u l-integrazzjoni sussegwenti ta’ 
miżuri xierqa li jiskoraġġixxu l-iżvilupp ta’ 
popolazzjonijiet ta’ pesti u li jżommu l-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u forom oħra 
ta’ intervent f’livelli li huma ġustifikati 
ekonomikament u ekoloġikament u li 
jnaqqsu jew jimminimizzaw ir-riskji għas-
saħħa tal-bniedem u għall-ambjent. Il-
ġestjoni integrata ta' pesti tenfasizza t-
tkabbir ta' uċuħ tar-raba' b'saħħithom bl-
inqas taħwid possibbli ta' l-agrosistemi billi 
jitqiesu b'mod xieraq il-miżuri preventivi 
għat-tkabbir ta' l-uċuħ u l-użu ta' 
varjetajiet adattati u ta' metodi mhux kimiċi 
għall-ħarsien tal-pjanti u tal-ġestjoni ta' l-
uċuħ tar-raba';

Or. de

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 224
Artikolu 3, Punt 14

(14) 'ġestjoni integrata ta’ pesti' (14) 'ġestjoni integrata ta’ pesti'

Konsiderazzjoni attenta tat-tekniki kollha 
disponibbli għall-kontroll ta’ l-organiżmi ta’ 
ħsara u l-integrazzjoni sussegwenti ta’ 
miżuri xierqa li jiskoraġġixxu l-iżvilupp ta’ 
popolazzjonijiet ta’ pesti u li jżommu l-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u forom oħra 
ta’ intervent f’livelli li huma ġustifikati 
ekonomikament u li jnaqqsu jew 
jimminimizzaw ir-riskji għas-saħħa tal-
bniedem u għall-ambjent. Il-ġestjoni 
integrata ta’ l-organiżmi ta’ ħsara tenfasizza 
t-tkabbir ta’ uċuh tar-raba’ b’saħħithom bl-
inqas taħwid possibbli ta’ l-agro-ekosistemi 
u tinkoraġġixxi mekkaniżmi naturali ta’ 
kontroll ta’ l-organiżmi ta’ ħsara;

Konsiderazzjoni attenta tat-tekniki kollha 
disponibbli għall-kontroll ta’ l-organiżmi ta’ 
ħsara u l-integrazzjoni sussegwenti ta’ 
miżuri xierqa li jiskoraġġixxu l-iżvilupp ta’ 
popolazzjonijiet ta’ pesti u li jżommu l-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u forom oħra 
ta’ intervent f’livelli li huma ġustifikati 
ekonomikament u li jnaqqsu jew 
jimminimizzaw ir-riskji għas-saħħa tal-
bniedem u għall-ambjent. Il-ġestjoni 
integrata ta’ l-organiżmi ta’ ħsara tenfasizza 
t-tkabbir ta’ uċuħ tar-raba’ b’saħħithom bl-
inqas taħwid possibbli ta’ l-agroekosistemi u 
tinkoraġġixxi mekkaniżmi naturali ta’ 
kontroll ta’ l-organiżmi ta’ ħsara billi tagħti 
prijorità lill-metodi li mhux kimiċi għall-
ħarsien tal-pjanti u għall-ġestjoni tal-pesti 
u ta' l-uċuħ tar-raba';
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Ġestjoni Integrata tal-Pesti għandha tkun sistema li tagħti prijorità lill-metodi li mhux 
kimiċi għall-ħarsien tal-pjanti u lill-ġestjoni tal-pesti u ta' l-uċuħ tar-raba'.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos + Holger Krahmer Chris 
Davies, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Emenda 225
Artikolu 3, Punt 14 a (ġdid)

(14a) 'metodi li mhux kimiċi għall-ħarsien 
tal-pjanti u għall-ġestjoni tal-pesti u ta' l-
uċuħ tar-raba''
L-użu ta' tekniki għall-kontroll u għall-
ġestjoni tal-pesti li ma jkollhomx kwalitajiet 
kimiċi. Metodi mhux kimiċi għall-
protezzjoni tal-pjanti u l-ġestjoni ta’ l-
organiżmi ta’ ħsara u l-uċuħ tar-raba’ 
jinkludu r-rotazzjoni, il-kontroll fiżiku u 
mekkaniku u l-ġestjoni permezz ta’ 
predaturi naturali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha dejjem tingħata prijorità lil metodi ta' ġestjoni ta' organiżmi ta' ħsara mhux kimiċi 
bħala l-unika soluzzjoni preventiva u sostenibbli li tikkonforma aħjar ma' l-objettivi ta' 
protezzjoni sostenibbli ta' l-uċuħ, aktar mid-dipendenza fuq kimiċi kumplessi ddisinjati biex 
joqtlu pjanti, insetti u forom oħra ta' ħajja, li ma jistgħux ikunu klassifikati bħala sostenibbli. 
Jeħtieġ li l-Istati Membri jippromwovu u jinkoraġġixxu adozzjoni wiesgħa ta' alternattivi 
mhux kimiċi għall-protezzjoni tal-pjanti u għall-ġestjoni ta' organiżmi ta' ħsara u ta' l-uċuħ.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij u Esther De Lange

Emenda 226
Artikolu 3, Punt 17

(17) 'żona' (17) 'zona'

Grupp ta’ Stati Membri, kif iddefinit fl- Grupp ta’ Stati Membri, kif iddefinit fl-
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Anness I, li għalih huwa preżuppost li l-
kondizzjonijiet agrikoli, tas-saħħa tal-pjanti 
u ambjentali (inklużi l-kondizzjonijiet 
klimatiċi) huma relattivament simili;

Anness I, li għalih huwa presuppost li l-
kondizzjonijiet agrikoli, tas-saħħa tal-pjanti 
u ambjentali (inklużi l-kondizzjonijiet 
klimatiċi) huma relattivament simili; il-
metodi ta' l-evalwazzjoni għandhom ikunu 
armonizzati b'mod suffiċjenti, u għandu 
jkun hemm konċessjonijiet suffiċjenti għal 
ċirkostanzi nazzjonali speċifiċi;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni attwali ta' zoni hija wiesgħa wisq u mhix armonizzata biżżejjed. Barra minn 
hekk, ftit hemm konċessjonijiet għal ċirkustanzi nazzjonali speċifiċi. Għandu jkun hemm l-
għarfien, fi ħdan iz-zoni, għaċ-ċirkostanzi nazzjonali speċifiċi.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 227
Artikolu 3, Punt 17

(17) 'żona' (17) 'zona'

Grupp ta’ Stati Membri, kif iddefinit fl-
Anness I, li għalih huwa preżuppost li l-
kondizzjonijiet agrikoli, tas-saħħa tal-pjanti 
u ambjentali (inklużi l-kondizzjonijiet 
klimatiċi) huma relattivament simili;

Grupp ta’ Stati Membri li jinsabu fl-istess 
zona klimatika, kif iddefinit fl-Anness I, li 
għalih huwa presuppost li l-kondizzjonijiet 
agrikoli, tas-saħħa tal-pjanti u ġeografiċi
huma relattivament simili;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Kjarifika.

Il-kundizzjonijiet klimatiċi huma l-fattur deċiżiv għad-demarkazzjoni taz-zoni stipulati fid-
direttiva. Karatteristiċi ġeografiċi oħra (il-ġeoloġija, it-terren, l-ilmijiet, il-ħamrija) huma ta' 
importanza sekondarja biex jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet naturali meħtieġa għall-iżvilupp 
ta' l-agrikultura u tas-saħħa tal-pjanti.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 228
Artikolu 3, Punt 18
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(18) 'Prattika Tajba tal-Ħarsien tal-Pjanti' (18) 'Prattika Tajba tal-Ħarsien tal-Pjanti'
Prattika li permezz tagħha it-trattamenti bil-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti applikati lil 
wiċċ tar-raba’ partikolari, skond il-
kondizzjonijiet ta’ l-użi awtorizzati 
tagħhom, jiġu magħżula, iddożati u ttajmjati 
sabiex tkun żgurata l-iprem effikaċja bl-
inqas kwantità meħtieġa, wara li jitqiesu 
b’mod xieraq il-kondizzjonijiet lokali u l-
possibbiltajiet għall-kontroll kulturali u 
bijoloġiku;

Prattika li permezz tagħha t-trattamenti bil-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti applikati lil 
wiċċ tar-raba’ partikolari, skond il-
kondizzjonijiet ta’ l-użi awtorizzati 
tagħhom, jiġu magħżula, iddożati u ttajmjati 
sabiex tkun żgurata l-iprem effikaċja bl-
inqas kwantità meħtieġa, wara li jitqiesu 
b’mod xieraq il-kondizzjonijiet lokali u l-
possibilitajiet għall-kontroll kulturali u 
bijoloġiku u, meta jkun possibbli, waqt li 
tingħata prijorità lill-metodi mhux kimiċi 
għall-ħarsien tal-pjanti u għall-ġestjoni tal-
pesti u ta' l-uċuħ tar-raba';

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jkun possibbli, għandha tingħata prijorità lill-metodi mhux kimiċi għall-ġestjoni tal-
pesti bħala soluzzjoni tassew preventiva u sostenibbli li hija aktar konformi ma' l-għanijiet 
tal-ħarsien sostenibbli ta' l-uċuħ tar-raba' milli d-dipendenza fuq kimiċi kkumplikati mfassla 
biex joqtlu l-pjanti, l-insetti u forom oħra ta' ħlejjaq, u li ma jistgħux jiġu kklassifikati bħala 
sostenibbli. L-Istati Membri għandhom jippromwovu u jinkoraġġixxu l-adozzjoni ta' metodi 
mhux kimiċi għall-ħarsien tal-pjanti u għall-ġestjoni tal-pesti u ta' l-uċuħ tar-raba'.

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

Emenda 229
Artikolu 3, Punt 18

(18) 'Prattika Tajba tal-Ħarsien tal-Pjanti' (18) 'Prattika Tajba tal-Ħarsien tal-Pjanti'
Prattika li permezz tagħha it-trattamenti bil-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti applikati lil 
wiċċ tar-raba’ partikolari, skond il-
kondizzjonijiet ta’ l-użi awtorizzati 
tagħhom, jiġu magħżula, iddożati u ttajmjati 
sabiex tkun żgurata l-iprem effikaċja bl-
inqas kwantità meħtieġa, wara li jitqiesu 
b’mod xieraq il-kondizzjonijiet lokali u l-
possibbiltajiet għall-kontroll kulturali u 
bijoloġiku;

Prattika li permezz tagħha t-trattamenti bil-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti applikati lil 
wiċċ tar-raba’ partikolari, skond il-
kondizzjonijiet ta’ l-użi awtorizzati 
tagħhom, jiġu magħżula, iddożati u ttajmjati 
sabiex tkun żgurata l-iprem effikaċja bl-
inqas kwantità meħtieġa, wara li jitqiesu 
b’mod xieraq il-kondizzjonijiet lokali u l-
possibilitajiet għall-kontroll kulturali u 
bijoloġiku u billi tingħata prijorità lill-
metodi mhux kimiċi għall-ħarsien tal-pjanti 
u għall-ġestjoni tal-pesti u ta' l-uċuħ tar-
raba';
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-unika soluzzjoni reali sabiex jiġu eliminati l-effetti ħżiena tal-pestiċidi fuq is-saħħa 
pubblika, l-annimali, il-fawna selvaġġa u l-ambjent wiesa' tkun metodu ta' preventiv u tassew 
sostenibbli billi jsiru prijorità metodi mhux kimiċi ta’ ħarsien tal-pjanti u l-ġestjoni ta’ l-
organizmi ta’ ħsara u l-uċuħ tar-raba’. 

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 230
Artikolu 3, Punt 18

(18) 'Prattika Tajba tal-Ħarsien tal-Pjanti' (18) 'Prattika Tajba tal-Ħarsien tal-Pjanti 
għall-Użu tal-Prodotti għall-Ħarsien tal-
Pjanti'

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

Prattika li permezz tagħha t-trattamenti bil-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti applikati lil 
wiċċ tar-raba’ partikolari, skond il-
kondizzjonijiet ta’ l-użi awtorizzati 
tagħhom, jiġu magħżula, iddożati u ttajmjati 
sabiex tkun żgurata l-iprem effikaċja bl-
inqas kwantità meħtieġa, wara li jitqies
b’mod xieraq il-kontroll kulturali u 
bijoloġiku;

Or. de

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

Emenda 231
Artikolu 3, Punt 19

(19) 'Prattika Ambjentali Tajba' imħassar

Prattika fil-ħarsien tal-pjanti li tinkludi l-
immaniġġjar u l-applikazzjoni ta’ prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti b’mod li l-ambjent 
jiġi ikkontaminat biss bl-iċken ammont 
prattikabbli;
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-prattika ambjentali tajba hija parti mill-prattika tajba tal-ħarsien tal-pjanti. (Christa Klaß 
u Anja Weisgerber)

Id-definizzjoni ta' prattika tajba tal-ħarsien tal-pjanti fiha nnifisha tinkludi r-rekwiżit biex 
tinkiseb l-aqwa effikaċja bil-kwantità minima meħtieġa. Id-dħul ta' definizzjoni oħra ma 
jagħmilx ħlief jidduplika l-aspetti msemmija u jwassal għal inċertezza legali akbar, bla ma 
jiżdied ebda valur tekniku jew ta' sustanza. (Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz u Christa 
Klaß)

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 232
Artikolu 3, Punt 21

(21) 'Ħarsien tad-data' (21) 'Ħarsien tad-dejta'
Rapport ta’ test jew ta’ studju huwa kopert 
mill-ħarsien tad-data fejn il-proprjetarju 
tiegħu għandu d-dritt li ma jħallix li jintuża 
għall-benefiċċju ta’ persuna oħra. 

Rapport ta’ test jew ta’ studju, barra dawk li 
jinvolvu testijiet fuq annimali vertebrati u 
testijiet jew studji oħra li jevitaw l-ittestjar 
fuq l-annimali, huwa kopert mill-ħarsien 
tad-dejta fejn il-proprjetarju tiegħu għandu 
d-dritt li ma jħallix li jintuża għall-
benefiċċju ta’ persuna oħra.

Or. de

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 233
Artikolu 3, Punt 21 a (ġdid)

(21a) 'testijiet u studji' 
Investigazzjoni jew esperiment li l-iskop 
tiegħu jkun li jiddetermina l-kwalitajiet u l-
imġiba ta' sustanza attiva jew ta' prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti, ibassar l-
espożizzjoni għal sustanzi attivi u/jew għal 
metaboliti rilevanti tagħhom, jiddetermina 
l-livelli aċċettabbli għall-espożizzjoni u 
jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-użu bla 
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ħsara tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminoloġija tar-"rapporti dwar testijiet u studji" hija użata l-ħin kollu f'dan ir-
Regolament. Hemm bżonn li tiddaħħal definizzjoni li tinkludi mhux biss rapporti dwar studji 
iżda wkoll informazzjoni oħra rilevanti għall-evalwazzjoni tar-riskju.

Emenda mressqa minn Ioannis Gklavakis

Emenda 234
Artikolu 3, Punt 21 a (ġdid)

(21a) 'Stat Membru Rapporteur'
L-Istat Membru li jaqbel li jieħu r-
responsabilità biex jevalwa s-sustanzi attivi, 
jew is-safeners, jew is-synergists. Dan ix-
xogħol għandu jagħmlu b'mod 
professjonali u għandu jippubblika rapport 
li jevalwa l-effetti fi żmien speċifiku.  

Or. el

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm definizzjoni ta' Membru Stat Rapporteur.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 235
Artikolu 4, Punt 1

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

1. Sustanza attiva jew metabolita fil-fażi ta' 
l-użu għandha tkun approvata skond l-
Anness II, jekk jista’ jkun ippruvat, fid-dawl 
ta’ l-għarfien xjentifiku u tekniku korrenti, 
li, meta jitqiesu l-kriterji għall-approvazzjoni 
li ġew stabbiliti fil-punti 2 u 3 ta’ dak l-
Anness, il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li 
fihom dik is-sustanza attiva se jissodisfaw il-
kondizzjonijiet provduti fil-paragrafi 2 u 3. 
Dawn il-kundizzjonijiet għandhom 
jintużaw bħala kriterji ta' limitu u ma 
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jistgħux jitwarrbu bi kwalunkwe kalkolu 
jew miżura ta' mitigazzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji ta' limitu jintużaw biex jiġu esklużi s-sustanzi attivi u hemm ċans li l-miżuri ta' 
mitigazzjoni ma jkunux biżżejjed biex iħarsu s-saħħa umana u l-ambjent mill-perikli intrinsiċi 
ta' ċerti sustanzi. B'hekk dan ir-Regolament għandu jiġi konformi ma' l-għodod avvanzati li 
jevalwaw il-politika dwar sustanzi kimiċi, bħall-Konvenzjoni POPs. Barra minn hekk, il-
metaboliti għandhom jitqiesu fuq l-istess bażi ta' sustanzi attivi billi n-nies huma esposti għal 
dawn il-metaboliti li jistgħu jkunu tossiċi ħafna. 

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 236
Artikolu 4, Paragrafu 2, Punt (a)

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

(a) m’għandu jkollhom l-ebda effett ta’ ħsara 
fuq is-saħħa tal-bniedem, inklużi residenti, 
min jinzerta fit-triq u gruppi vulnerabbli, 
jew fuq is-saħħa ta’ l-annimali, meta jitqiesu 
l-effetti kumulattivi u sinerġistiċi magħrufa, 
jew fuq l-ilma ta’ taħt l-art;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-subgruppi kollha tal-popolazzjoni f'riskju li jkunu esposti għall-pestiċidi għandhom jiġu 
mħarsa.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 237
Artikolu 4, Paragrafu 2, Punt (a)

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

(a) m’għandu jkollhom l-ebda effett ta’ ħsara 
fuq is-saħħa tal-bniedem, inklużi residenti u 
min jinzerta fit-triq u gruppi vulnerabbli, 
bħal trabi, tfal, nisa tqal, anzjani, nies 
morda u dawk li jkunu bil-kura, jew fuq is-
saħħa ta’ l-annimali, meta jitqiesu l-effetti 
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ta’ effetti bħal dawn, jew fuq l-ilma ta’ l-art; kumulattivi u sinerġistiċi magħrufa, jew fuq 
l-ilma ta’ taħt l-art;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-subgruppi kollha tal-popolazzjoni f'riskju li jkunu esposti għall-pestiċidi għandhom jiġu 
mħarsa: fosthom l-utenti professjonali u mhumiex, residenti, min jinzerta fit-triq, 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. Billi l-pestiċidi sikwit jintużaw f'taħlitiet, 
l-effetti negattivi potenzjali tagħhom fuq is-saħħa, fosthom kwalunkwe effett sinerġistiku, 
għandhom jiġu evalwati qabel jiġu approvati.

Emenda mressqa minn Johannes Blokland

Emenda 238
Artikolu 4, Paragrafu 2, Punt (a)

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

(a) m’għandu jkollhom l-ebda effett ta’ ħsara 
fuq is-saħħa tal-bniedem, inklużi gruppi 
vulnerabbli, jew fuq is-saħħa ta’ l-annimali, 
meta jitqiesu l-effetti kumulattivi u 
sinerġistiċi magħrufa. Meta ma jkunux
disponibbli l-metodi biex issir valutazzjoni 
ta' effetti bħal dawn, jew fejn ikun hemm 
inċertezza dwar dawn l-effetti, għandu 
jitħaddem fattur addizzjonali ta' difolt ta' 
mill-inqas 10 fl-evalwazzjoni tar-riskju;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju prekawzjonarju jitlob li tittieħed azzjoni mill-awtoritajiet fil-każ ta' riskji 
mistennija u inċertezzi fuq il-medda kollha ta' dawn l-effetti. Li ma jsir xejn ifisser li s-soċjetà 
se tiġi esposta għal effetti mhux magħrufa li jistgħu jkunu wkoll ta' ħsara kbira għas-saħħa. 
Sabiex jitnaqqas ir-riskju, għandu jitħaddem fattur ta' difolt. Dan ikun jikkorrispondi mal-
fattur ta' difolt imsemmi fl-Anness IV, Paragrafu 2 tal-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 239
Artikolu 4, Paragrafu 2, Punt (a)
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(a) m’għandu jkollhom l-ebda effett ta’ ħsara 
fuq is-saħħa tal-bniedem, inklużi gruppi 
vulnerabbli, jew fuq is-saħħa ta’ l-annimali, 
meta jitqiesu l-effetti kumulattivi u 
sinerġistiċi magħrufa meta jkunu 
disponibbli l-metodi biex issir valutazzjoni 
ta’ effetti bħal dawn, jew fuq l-ilma ta’ l-art; 

(a) m’għandu jkollhom l-ebda effett ta’ ħsara 
fuq is-saħħa tal-bniedem, b'mod partikulari 
dik ta' residenti u min jinzerta fit-triq u
gruppi vulnerabbli, bħal nisa tqal u li 
jreddgħu, embriji u feti, trabi u tfal, jew fuq 
is-saħħa ta’ l-annimali, meta jitqiesu l-effetti 
kumulattivi u sinerġistiċi magħrufa, jew fuq 
l-ilma ta’ taħt l-art;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-subgruppi kollha tal-popolazzjoni f'riskju li jkunu esposti għall-pestiċidi għandhom jiġu 
mħarsa. Dawn jinkludu l-utenti professjonali u mhumiex, residenti, min jinzerta fit-triq, 
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. Billi l-pestiċidi agrikoli 
sikwit jintużaw f'taħlitiet, l-effetti negattivi potenzjali tagħhom fuq is-saħħa, fosthom 
kwalunkwe effett sinerġistiku, għandhom jiġu evalwati qabel jiġu approvati.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen

Emenda 240
Artikolu 4, Paragrafu 2, Punt (a)

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

(a) m’għandu jkollhom l-ebda effett ta’ ħsara 
fuq is-saħħa tal-bniedem, inklużi residenti u 
min jinzerta fit-triq u gruppi vulnerabbli, 
jew fuq is-saħħa ta’ l-annimali, meta jitqiesu 
l-effetti kumulattivi u sinerġistiċi magħrufa, 
jew fuq l-ilma ta’ taħt l-art;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-subgruppi kollha tal-popolazzjoni f'riskju li jkunu esposti għall-pestiċidi għandhom jiġu 
mħarsa. Dawn jinkludu l-utenti professjonali u mhumiex, residenti, min jinzerta fit-triq, 
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. Billi l-pestiċidi agrikoli 
sikwit jintużaw f'taħlitiet, l-effetti negattivi potenzjali tagħhom fuq is-saħħa, fosthom 
kwalunkwe effett sinerġistiku, għandhom jiġu evalwati qabel jiġu approvati. 
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Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 241
Artikolu 4, Paragrafu 2, Punt (a)

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

(a) m’għandu jkollhom l-ebda effett ta’ ħsara 
fuq is-saħħa tal-bniedem, inklużi gruppi 
vulnerabbli, jew fuq is-saħħa ta’ l-annimali, 
meta jitqiesu l-effetti kumulattivi u 
sinerġistiċi magħrufa, jew fuq l-ilma ta' taħt 
l-art. Meta ma jkunux disponibbli l-metodi 
biex issir valutazzjoni ta' effetti bħal dawn 
jew fejn ikun hemm inċertezza dwar dawn 
l-effetti, għandu jitħaddem fattur 
addizzjonali ta' difolt fl-evalwazzjoni tar-
riskju;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju prekawzjonarju jitlob li tittieħed azzjoni mill-awtoritajiet fil-każ ta' riskji 
mistennija u inċertezzi fuq il-medda kollha ta' dawn l-effetti. Sabiex jitnaqqas ir-riskju, 
għandu jitħaddem fattur ta' difolt.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 242
Artikolu 4, Paragrafu 2, Punt (c)

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

(c) għal residwi tas-sustanzi approvati 
kollha, għandu jkun hemm metodi 
standardizzati f'użu ġenerali fl-Istati 
Membri kollha sabiex jitkejlu, li huma 
sensittivi biżżejjed b'rispett lejn il-livelli ta' 
tħassib fil-midja ambjentali u bijoloġiċi 
varji. Ir-residwi jistgħu jiġu identifikati bil-
metodi komuni kif applikati mil-laboratorji 
ta' referenza ta' l-UE.

Or. de
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Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 243
Artikolu 4, Paragrafu 2, Punt (c)

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

(c) għal residwi li għandhom importanza 
tossikoloġika, ekotossikoloġika jew 
ambjentali, għandu jkun hemm metodi f’użu 
ġenerali sabiex jitkejlu li jkunu sensittivi 
biżżejjed għal kwalunkwe livell li jkun jista' 
jiġi identifikat b'mod tekniku u li jista' jkun 
preżenti fi kwalunkwe midja ambjentali u 
bijoloġika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jitqiesu r-riskji u l-effetti negattivi ta' l-użu tal-pestiċidi, għandu jkun hemm metodi ta' 
użu ġenerali biex ikejlu residwi ta' rilevanza tossikoloġika, ekotossikoloġika jew ambjentali. 
Dawn il-metodi jeħtieġ li jkunu sensittivi biżżejjed biex jidentifikaw kwalunkwe livell li jista' 
jkun identifikat b'mod tekniku u li jista' jkun preżenti fi kwalunkwe midja ambjentali u 
bijoloġika.  Dan jinkludi partikuli, taqtir żgħir jew fwar preżenti fl-arja b'riżultat ta' l-
applikazzjoni ta' bexx għall-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 Dan Jørgensen

Emenda 244
Artikolu 4, Paragrafu 2, Punt (c)

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

(c) għal residwi tas-sustanzi awtorizzati 
kollha, għandu jkun hemm metodi f’użu 
ġenerali sabiex jitkejlu li jkunu sensittivi 
biżżejjed għal kwalunkwe livell li jkun jista' 
jiġi identifikat b'mod tekniku u li jista' jkun 
preżenti fi kwalunkwe midja ambjentali u 
bijoloġika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jitqiesu r-riskji u l-effetti negattivi ta' l-użu ta' pestiċidi, għandu jkun hemm metodi ta' 
użu ġenerali biex ikejlu r-residwi tas-sustanzi kollha awtorizzati. Dawn il-metodi jeħtieġ li 
jkunu sensittivi b'mod suffiċjenti biex jidentifikaw kwalunkwe livell li jista' jkun identifikat 
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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 245
Artikolu 4, Paragrafu 2, Punt (c)

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

(c) għal residwi tas-sustanzi approvati 
kollha, għandu jkun hemm metodi
standardizzati f’użu ġenerali sabiex jitkejlu 
li jkunu sensittivi biżżejjed għal kwalunkwe 
livell li jkun jista' jiġi identifikat b'mod 
tekniku u li jista' jkun preżenti fi 
kwalunkwe midja ambjentali u bijoloġika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jitqiesu r-riskji u l-effetti negattivi ta' l-użu ta' pestiċidi, għandu jkun hemm metodi ta' 
użu ġenerali biex ikejlu r-residwi tas-sustanzi kollha awtorizzati. Dawn il-metodi jeħtieġ li 
jkunu sensittivi biżżejjed għal kwalunkwe livell li jista' jkun identifikat b'mod tekniku u li jista' 
jkun preżenti fi kwalunkwe midja ambjentali u bijoloġika.  Dawn jinkludu kwalunkwe 
partikula, taqtir żgħir jew fwar preżenti fl-arja, 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, eċċ.

Emenda mressqa minn Johannes Blokland

Emenda 246
Artikolu 4, Paragrafu 4, Punt (c a) (ġdid)

(ca) ma jagħmlux effett ħażin fuq l-ilma ta' 
taħt l-art;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun aħjar li ssir distinzjoni bejn l-effetti negattivi fuq is-saħħa u fuq l-ilma ta' taħt l-art. Il-
formolazzjoni attwali tisħaq fuq il-ħsara għas-saħħa, waqt li l-ħsara fuq l-ilma ta' taħt l-art 
ma tidħolx f'dik il-formolazzjoni.
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Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges u Péter Olajos

Emenda 247
Artikolu 4, Paragrafu 3, Punt (b)

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

(b) ma jkunx hemm effett ħażin immedjat 
jew maż-żmien fuq is-saħħa tal-bniedem, 
fosthom dik ta' residenti, ta' min jinzerta 
fit-triq u ta' gruppi vulnerabbli, jew fuq is-
saħħa ta' l-annimali, b'mod dirett jew 
permezz ta' l-ilma tax-xorb, l-ikel, l-għalf 
jew l-arja, fosthom fi nħawi li huma 'l 
bogħod mill-użu tiegħu wara 
trasportazzjoni fit-tul, jew konsegwenzi fil-
post tax-xogħol jew permezz ta' effetti 
indiretti oħra, meta jitqiesu effetti 
kumulattivi u sinerġistiċi; jew fuq l-ilma ta’ 
taħt l-art;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi li jiġu approvati b'dan ir-Regolament m'għandu jkollhom l-ebda effett negattiv fuq 
is-saħħa tal-bniedem, fosthom fuq residenti u fuq min jinzerta fit-triq u jista' jiġi espost għall-
pestiċidi b'mod regolari u fuq gruppi vulnerabbli li jkunu aktar sensittivi għall-pestiċidi.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen u Chris Davies

Emenda 248
Artikolu 4, Paragrafu 3, Punt (b)

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

(b) ma jkunx hemm effett ħażin immedjat 
jew maż-żmien fuq is-saħħa tal-bniedem, 
fosthom dik ta' residenti u ta' min jinzerta 
fit-triq u ta' gruppi vulnerabbli, jew fuq is-
saħħa ta' l-annimali, b'mod dirett jew 
permezz ta' l-ilma tax-xorb, l-ikel, l-għalf 
jew l-arja, fosthom fi nħawi li huma 'l 
bogħod mill-użu tiegħu wara 
trasportazzjoni fit-tul, jew konsegwenzi fil-
post tax-xogħol jew permezz ta' effetti 
indiretti oħra, meta jitqiesu effetti 
kumulattivi u sinerġistiċi; jew fuq l-ilma ta’ 
taħt l-art;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-subgruppi varji kollha li huma fir-riskju li jiġu esposti għall-pestiċidi għandhom jiġu 
mħarsa, b'mod partikulari r-residenti, li jistgħu jiġu esposti regolarment għall-pestiċidi minn 
sorsi varji. Fost dawn hemm l-espożizzjoni fit-tul għal pestiċidi li jinġarru fl-arja, l-
espożizzjoni għall-fwar li tista' sseħħ jiem, ġimgħat, jekk mhux ukoll xhur wara l-
applikazzjoni, l-attivazzjoni mill-ġdid, il-preċipitazzjoni, il-pestiċidi li jinġarru minn 
applikazzjonijiet fuq barra u li jixterdu ġewwa, kif ukoll it-trasportazzjoni fit-tul, billi l-
pestiċidi jistgħu jinġarru fl-arja għal mili sħaħ. 

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 249
Artikolu 4, Paragrafu 3, Punt (b)

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

(b) ma jkunx hemm effett ħażin immedjat 
jew maż-żmien fuq is-saħħa tal-bniedem, 
b'mod partikulari dik ta' residenti u ta' min 
jinzerta fit-triq u ta' gruppi vulnerabbli 
bħal nisa tqal u li jreddgħu, embriji u feti, 
trabi u tfal, jew fuq is-saħħa ta' l-annimali, 
b'mod dirett jew permezz ta' l-ilma tax-xorb, 
l-ikel, l-għalf jew l-arja, fosthom fi nħawi li 
huma 'l bogħod mill-użu tiegħu wara 
trasportazzjoni fit-tul, jew konsegwenzi fil-
post tax-xogħol jew permezz ta' effetti 
indiretti oħra, meta jitqiesu effetti 
kumulattivi u sinerġistiċi; jew fuq l-ilma ta’ 
taħt l-art;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-subgruppi varji kollha li huma fir-riskju li jiġu esposti għall-pestiċidi għandhom jiġu 
mħarsa, b'mod partikulari r-residenti, li jistgħu jiġu esposti regolarment għall-pestiċidi minn 
sorsi varji. Fost dawn hemm l-espożizzjoni fit-tul għal pestiċidi li jinġarru fl-arja, l-
espożizzjoni għall-fwar li tista' sseħħ jiem, ġimgħat, jekk mhux ukoll xhur wara l-
applikazzjoni, l-attivazzjoni mill-ġdid, il-preċipitazzjoni, il-pestiċidi li jinġarru minn 
applikazzjonijiet fuq barra u li jixterdu ġewwa, kif ukoll it-trasportazzjoni fit-tul, billi l-
pestiċidi jistgħu jinġarru fl-arja għal mili sħaħ.
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Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 250
Artikolu 4, Paragrafu 3, Punt (b)

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

(b) m’għandu jkollu l-ebda effett ta’ ħsara 
immedjata jew maż-żmien fuq is-saħħa tal-
bniedem jew ta’ l-annimali, b’mod dirett jew 
permezz ta’ l-ilma tax-xorb, l-ikel, l-għalf 
jew l-arja, jew konsegwenzi fil-post tax-
xogħol jew permezz ta’ effetti indiretti oħra, 
jew fuq l-ilma ta' taħt l-art, meta jitqiesu l-
effetti kumulattivi u sinerġistiċi.  Meta ma 
jkunux disponibbli l-metodi biex issir 
valutazzjoni ta' effetti bħal dawn jew fejn 
ikun hemm inċertezza dwar dawn l-effetti, 
għandu jitħaddem fattur addizzjonali ta' 
difolt fl-evalwazzjoni tar-riskju;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju prekawzjonarju jitlob li tittieħed azzjoni mill-awtoritajiet fil-każ ta' riskji 
mistennija u inċertezzi fuq il-medda kollha ta' dawn l-effetti. Sabiex jitnaqqas ir-riskju, 
għandu jitħaddem fattur ta' difolt.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 251
Artikolu 4, Paragrafu 3, Punt (b)

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

(b) ma jkunx hemm effett ħażin immedjat 
jew maż-żmien fuq is-saħħa tal-bniedem, 
fosthom dik ta' residenti u ta' min jinzerta 
fit-triq u ta' gruppi vulnerabbli, bħal trabi, 
tfal, nisa tqal, anzjani, nies morda jew li 
qegħdin bil-kura, jew fuq is-saħħa ta' l-
annimali, b'mod dirett jew permezz ta' l-ilma 
tax-xorb, l-ikel, l-għalf jew l-arja, fosthom fi 
nħawi li huma 'l bogħod mill-użu tiegħu 
wara trasportazzjoni fit-tul, jew 
konsegwenzi fil-post tax-xogħol jew 
permezz ta' effetti indiretti oħra, meta 
jitqiesu effetti kumulattivi u sinerġistiċi 
magħrufa jew suspettati; jew fuq l-ilma ta’ 
taħt l-art;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond il-prinċipju prekawzjonarju, is-sustanzi m'għandu jkollhom l-ebda effett negattiv fuq is-
saħħa tal-bniedem, b'mod partikulari fuq residenti, fuq min jinzerta fit-triq u fuq gruppi 
vulnerabbli. Dan b'konformità mar-Riżoluzzjoni tal-PE P5_TA(2002)0276 u r-reazzjoni tal-
Kunsill għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva 91/414. Fost 
dawn hemm l-espożizzjoni fit-tul għal pestiċidi li jinġarru fl-arja, l-espożizzjoni għall-fwar, 
pestiċidi li jinġarru minn applikazzjonijiet fuq barra u li jixterdu ġewwa, kif ukoll it-
trasportazzjoni fit-tul.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 252
Artikolu 4, Paragrafu 3, Punt (b)

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

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

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-użu tat-terminu ilma ta' taħt l-art fih innifsu jagħmilha iktar diffiċli li wieħed iqis l-effetti 
kumulattivi.

Kull evalwazzjoni ta' l-istat ta' l-ilma tal-wiċċ, li tidħol mal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, 
għandha tkopri l-idrosfera kollha kemm hi, jiġifieri l-ilma tal-wiċċ kif ukoll dak ta' taħt l-art.

Ix-xita, b'mod partikolari meta tagħmel bil-qliel, tikkawża t-tisfija ta' sustanzi varji li jkunu 
fil-ħamrija, fosthom il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti. Minħabba t-tisfija tal-wiċċ, dawn is-
sustanzi jgħaddu fl-ilma tal-wiċċ u, bi proċess ta' infiltrazzjoni, fl-ilma ta' taħt l-art.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 253
Artikolu 4, Paragrafu 3, Punt (b)
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(b) m’għandu jkollu l-ebda effett ta’ ħsara 
immedjata jew ittardjata fuq is-saħħa tal-
bniedem jew ta’ l-annimali, b’mod dirett jew 
permezz ta’ l-ilma tax-xorb, l-ikel, l-għalf 
jew l-arja, jew konsegwenzi fil-post tax-
xogħol jew permezz ta’ effetti indiretti oħra, 
meta jitqiesu l-effetti kumulattivi u 
sinerġistiċi magħrufa fejn ikunu disponibbli 
l-metodi biex issir valutazzjoni ta’ effetti 
bħal dawn;   jew fuq l-ilma ta’ l-art; 

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

Or. de

Emenda mressqa minn Ioannis Gklavakis

Emenda 254
Artikolu 4, Paragrafu 3, Punt (e), (iii)

iii) l-impatt tiegħu fuq il-bijodiversità. iii) l-impatt tiegħu fuq il-bijodiversità għal 
żmien fit-tul.

Or. el

Ġustifikazzjoni

L-eżami ta' l-effett fit-tul fuq il-bijodiversità għandu jkun wieħed mill-għanijiet immedjati ta' 
dan ir-Regolament.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 255
Artikolu 4, Paragrafu 3, Punt (e), (iii a) (ġdid)

(iiia) l-effett distruttiv tiegħu fuq l-ispeċijiet 
mhedda bl-estinzjoni.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-ħabitats ta' l-ispeċijiet li huma mhedda bl-estinzjoni u li jidhru fil-Lista l-Ħamra jinstabu 
f'bosta zoni ta' l-Ewropa.

Il-pestiċidi u prodotti oħra għall-ħarsien tal-pjanti huma theddida għall-għasafar b'mod 



PE 390.401v02-00 62/63 AM\672325MT.doc

MT

partikulari, billi dawn ipassu u jieklu f'ħafna zoni differenti fejn jista' jingħata l-bexx u 
trattamenti speċjali oħrajn li jkun fihom il-pestiċidi, fost sustanzi oħra. Speċijiet rari ta' 
annimali li jieklu minn zoni kkontaminati jistgħu jinqerdu minn wiċċ id-dinja.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 256
Artikolu 4, Paragrafu 4

4. Għall-approvazzjoni ta’ sustanza attiva, il-
paragrafi 1, 2 u 3 għandhom jitqiesu li ġew 
sodisfatti meta dan ġie stabbilit fir-rigward 
ta’ wieħed jew iktar mill-użi rappreżentattivi 
ta’ mill-inqas prodott wieħed għall-ħarsien 
tal-pjanti li jkun fih dik is-sustanza attiva. 

4. Għall-approvazzjoni ta’ sustanza attiva, il-
Paragrafi 1, 2 u 3 għandhom jitqiesu li ġew 
sodisfatti meta dan ġie stabbilit fir-rigward 
tal-medda sħiħa ta' użi rappreżentattivi tal-
prodotti u l-formolazzjonijiet kollha għall-
ħarsien tal-pjanti li jkun fihom dik is-
sustanza attiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-PPPs sikwit ikollhom għadd ta' sustanzi differenti u li s-synergists, koformulanti jew 
sustanzi oħra jistgħu jbiddlu l-azzjoni ta' sustanza attiva fi ħdan formolazzjoni, għalhekk 
wieħed ma jistax jassumi li l-prodotti u l-formolazzjonijiet kollha differenti li jkun fihom xi 
sustanza attiva ma jagħmlux ħsara fuq il-bnedmin għaliex ikunu stabbiliti ma' prodott wieħed 
li jkun fih dik is-sustanza. L-effetti negattivi potenzjali tal-prodotti u l-formolazzjonijiet 
kollha, fosthom l-effetti sinerġistiċi, għandhom jiġu evalwati qabel ikunu approvati biex jiġi 
stabbilit li ma jagħmlux ħsara.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 257
Artikolu 4, Paragrafu 4

4. Għall-approvazzjoni ta’ sustanza attiva, il-
paragrafi 1, 2 u 3 għandhom jitqiesu li ġew 
sodisfatti meta dan ġie stabbilit fir-rigward 
ta’ wieħed jew iktar mill-użi rappreżentattivi 
ta’ mill-inqas prodott wieħed għall-ħarsien 
tal-pjanti li jkun fih dik is-sustanza attiva.

4. Għall-approvazzjoni ta’ sustanza attiva, il-
Paragrafi 1, 2 u 3 għandhom jitqiesu li ġew 
sodisfatti meta dan ġie stabbilit fir-rigward 
tal-medda sħiħa ta' użi rappreżentattivi ta' 
mill-inqas ħames prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti li jkun fihom dik is-sustanza attiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi għandhom jiġu approvati jekk il-kundizzjonijiet jiġu sodisfatti għall-medda sħiħa 
ta' l-użi rappreżentattivi u mhux għal wieħed biss. L-istess, prodott wieħed jew tnejn biss jiġu 
evalwati meta s-sustanza tkun preżenti f'għadd ta' prodotti f'konċentrazzjonijiet differenti u 
f'reazzjoni ma' addittivi differenti.
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Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 258
Artikolu 4 a (ġdid)

L-Ittestjar fuq l-annimali
Sabiex ikunu evitati t-testijiet fuq l-
annimali, għall-iskopijiet ta' dan ir-
Regolament, it-testijiet fuq l-annimali 
vertebrati għandhom isiru biss jekk ma 
jkun baqa' xejn aktar xi jsir. L-użu ta' 
testijiet mhux fuq l-annimali kif ukoll l-
istrateġiji ta' l-ittestjar intelliġenti 
għandhom jiġu promossi, u l-ittestjar 
idduplikat fuq l-annimali vertebrati għandu 
jiġi pprojbit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni ta' l-istrateġiji ta' l-ittestjar intelliġenti u l-iskambju obbligatorju tad-dejta 
jistgħu jnaqqsu l-għadd ta' annimali użati b'mod sinifikanti.
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