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Emenda mressqa minn Carl Schlyter

Emenda 13
Premessa 6

L-esportazzjonijiet ta’ kimiċi perikolużi li 
huma pprojbiti jew imrażżna strettament fil-
Komunità għandhom ikomplu jkunu soġġetti 
għal proċedura ta’ notifika ta’ l-
esportazzjoni komuni. Għalhekk, il-kimiċi 
perikolużi, kemm fil-forma ta’ sustanza 
waħedha jew fi preparazzjoni, li ġew 
ipprojbiti jew strettament imrażżna mill-
Komunità bħala prodotti tal-protezzjoni tal-
pjanti, bħala forom oħrajn ta’ pestiċidi, jew 
bħala kimiċi industrijali għall-użu minn 
utenti professjonali jew mill-pubbliku, 
għandhom ikunu soġġetti għal regoli dwar 
notifiki ta’ esportazzjoni simili għal dawk li 
japplikaw għal dawn il-kimiċi meta jkunu 
pprojbiti jew strettament imrażżna f’waħda 
minn, jew fiż-żewġ kategoriji ta’ użu 

L-esportazzjonijiet ta’ kimiċi perikolużi li 
huma pprojbiti jew imrażżna strettament fil-
Komunità għandhom ikomplu jkunu soġġetti 
għal proċedura ta’ notifika ta’ l-
esportazzjoni komuni. Għalhekk, il-kimiċi 
perikolużi, kemm fil-forma ta’ sustanza 
waħedha jew fi preparazzjoni jew f'oġġett, li 
ġew ipprojbiti jew strettament imrażżna 
mill-Komunità bħala prodotti tal-protezzjoni 
tal-pjanti, bħala forom oħrajn ta’ pestiċidi, 
jew bħala kimiċi industrijali għall-użu minn 
utenti professjonali jew mill-pubbliku, 
għandhom ikunu soġġetti għal regoli dwar 
notifiki ta’ esportazzjoni simili għal dawk li 
japplikaw għal dawn il-kimiċi meta jkunu 
pprojbiti jew strettament imrażżna f’waħda 
minn, jew fiż-żewġ kategoriji ta’ użu 
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stabbiliti fil-Konvenzjoni, jiġifieri bħala 
pestiċidi jew kimiċi għall-użu industrijali. 
Minbarra dan, il-kimiċi soġġetti għall-
proċedura tal-PIC internazzjonali għandhom 
ukoll ikunu soġġetti għall-istess regoli. Din 
il-proċedura tan-notifika ta’ l-esportazzjoni 
għandha tapplika għall-esportazzjonijiet tal-
Komunità lejn il-pajjiżi terzi kollha, kemm 
jekk huma jew mhumiex Partijiet fil-
Konvenzjoni jew jipparteċipawx fil-
proċeduri tagħhom. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew iżommu tariffi 
amministrattivi, sabiex ikopru l-ispejjeż 
tagħhom biex iwettqu din il-proċedura.

stabbiliti fil-Konvenzjoni, jiġifieri bħala 
pestiċidi jew kimiċi għall-użu industrijali. 
Minbarra dan, il-kimiċi soġġetti għall-
proċedura tal-PIC internazzjonali għandhom 
ukoll ikunu soġġetti għall-istess regoli. Din 
il-proċedura tan-notifika ta’ l-esportazzjoni 
għandha tapplika għall-esportazzjonijiet tal-
Komunità lejn il-pajjiżi terzi kollha, kemm 
jekk huma jew mhumiex Partijiet fil-
Konvenzjoni jew jipparteċipawx fil-
proċeduri tagħhom. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew iżommu tariffi 
amministrattivi, sabiex ikopru l-ispejjeż 
tagħhom biex iwettqu din il-proċedura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal 'oġġetti' hija miżjuda b'mod konformi ma' l-Artikolu 14, li jipprevedi 
notifika għall-esportazzjoni ta' oġġetti li jkun fihom is-sustanzi elenkati f'partijiet 2 u 3 ta' l-
Anness I sabiex il-premessi jiġu konformi mal-klawsoli ta' implimentazzjoni.

Emenda mressqa minn Carl Schlyter

Emenda 14
Premessa 21

(21) B'mod partikolari għandha tingħata s-
setgħa lill-Kummissjoni li tadotta l-miżuri 
sabiex jiżdiedu aktar sustanzi kimiċi ma' l-
Anness I u sustanzi kimiċi soġġetti għar-
Regolament(KE) Nru 851/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill16 għall-
Anness V. Peress li dawk il-miżuri 
għandhom ambitu ġenerali u huma maħsuba 
bħala supplement għal dan ir-Regolament 
permezz taż-żieda ta' elementi mhux 
essenzjali, għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
pprovduta fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE,

(21) B'mod partikolari għandha tingħata s-
setgħa lill-Kummissjoni li tadotta l-miżuri 
sabiex jiżdiedu aktar sustanzi kimiċi ma' l-
Anness I u sustanzi kimiċi soġġetti għar-
Regolament (KE) Nru 851/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill għall-
Anness V, u li timmodifika l-Annessi I sa 
VI. Peress li dawk il-miżuri għandhom 
ambitu ġenerali u huma maħsuba bħala 
supplement għal dan ir-Regolament permezz 
taż-żieda ta' elementi mhux essenzjali, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bl-iskrutinju pprovduta fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE,

Or. en



AM\684920MT.doc 3/15 PE 394.050v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Marbuta ma' l-emenda 5 tar-rapporteur.

Il-premessa li telenka l-oqsma li tapplika għalihom il-proċedura regolatorja bi skrutinju l-
ġdida teħtieġ tirrifletti l-klawsoli ta' implimentazzjoni. Kif jissuġġerixxi tajjeb ir-rapporteur, li 
l-proċedura regolatorja bi skrutinju l-ġdida għandha tiġi estiża fl-Artikolu 22 għal modifiki 
ta' l-Annessi kollha, il-premessa korrispondenti teħtieġ li tiġi modifikata kif jixraq.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 15
Artikolu 2, paragrafu 2, punt (i)

(i) sustanzi kimiċi fi kwantitajiet li x’aktarx 
ma jaffettwawx is-saħħa jew l-ambjent, u fi 
kwalunkwe każ mhux aktar minn 10 kg, 
kemm-il darba jkunu importati għall-iskop 
ta’ riċerka jew analiżi.

(i) sustanzi kimiċi fi kwantitajiet li x'aktarx 
ma jkollhom l-ebda effett fuq is-saħħa tal-
bniedem (partikularment is-saħħa tat-tfal, 
tan-nisa tqal, tal-feti, tat-trabi, ta' l-anzjani 
u tal-persuni konvalexxenti) u għas-saħħa 
ta' l-annimali u l-ambjent, u fi kwalunkwe 
każ mhux aktar minn 10 kg, kemm-il darba 
jkunu importati għall-iskop ta’ riċerka, 
analiżi u żvilupp.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Minbarra l-fatt li l-kimiċi jista' jkollhom effett negattiv fuq is-saħħa tan-nies u ta' l-annimali, 
dawn jistgħu jkunu wkoll periklu dirett jew indirett. L-inklużjoni ta' nisa tqal u ta' nisa li qed 
ireddgħu lit-trabi tagħhom, tfal, trabi, feti u persuni konvalexxenti hija importanti ħafna 
għas-saħħa ta' dawn in-nies, li għandhom ikunu jistgħu jgħixu f'ambjent nadif u ħieles mill-
kimiċi perikolużi.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 16
Artikolu 3, punt 1 , parti introduttorja

(1) "kimika" tfisser sustanza kif definita fid-
Direttiva 67/548/KEE, kemm waħedha kif 
ukoll fi preparazzjoni, jew preparazzjoni, 
kemm manifatturata kif ukoll miksuba min-
natura, iżda ma tinkludix organiżmi ħajjin, li 
tappartjeni għal kwalunkwe waħda minn 

(1) "kimika" tfisser sustanza kimika kif 
definita fid-Direttiva 67/548/KEE, kemm 
waħedha kif ukoll fi preparazzjoni, jew 
preparazzjoni, li tista' tinkiseb permezz ta' 
proċess ta' manifattura jew min-natura, iżda 
ma tinkludix organiżmi ħajjin, li tappartjeni 
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dawn il-kategoriji: għal kwalunkwe waħda minn dawn il-
kategoriji:

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Kliem iżjed ċar.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 17
Artikolu 3, punt 2

(2) "preparazzjoni" tfisser taħlita jew 
soluzzjoni komposta minn żewġ sustanzi 
jew iżjed.

(2) "preparazzjoni" tfisser taħlita jew 
soluzzjoni komposta minn mill-inqas żewġ 
sustanzi kimiċi jew aktar, jekk il-
preparazzjoni, kif definita fid-Direttiva 
1999/45/KE, hija soġġetta għal tikkettjar 
obbligatorju skond il-leġiżlazzjoni tal-
Komunità, minħabba l-preżenza ta’ xi 
waħda minn dawk is-sustanzi;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Bħala taħlitiet jew soluzzjonijiet komposti minn sustanzi kimiċi, il-preparazzjonijiet 
għandhom ikunu soġġetti għal  tikkettjar obbligatorju, minħabba raġunijiet ta' sikurezza.

Emenda mressqa minn Carl Schlyter

Emenda 18
Artikolu 3, paragrafu 3

(3) "oġġett" tfisser prodott lest li jkun fih 
jew li jinkludi kimika li l-użu tagħha ġie 
pprojbit jew ristrett ferm bil-leġiżlazzjoni 
tal-Komunità f’dak il-prodott partikolari;

(3) "oġġett" tfisser oġġett li waqt il-
produzzjoni jingħata forma, wiċċ jew disinn 
speċjali li jiddetermina l-funzjoni tiegħu 
b'mod iżjed qawwi mill-kompożizzjoni 
kimika tiegħu;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-terminu 'oġġett' għandu jkun definit f'termini ġenerali, u mhux fir-rigward ta' kwalunkwe 
projbizzjoni jew ristrizzjoni, sabiex ikun jistgħu jiġu speċifikati d-dispożizzjonijiet ta' l-
Artikolu 14 u biex jiġu evitati r-ripetizzjonijiet. Id-definizzjoni tat-terminu 'oġġett' għandha 
tkun bħal dik adottata fir-REACH.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 19
Artikolu 3, punt 13

(13) "formulazzjoni pestiċida perikoluża 
ħafna" tfisser kimika fformolata għall-użu 
bħala pestiċida li tipproduċi effetti gravi fuq 
is-saħħa jew fuq l-ambjent, osservabbli 
f’perjodu qasir wara esponiment wieħed jew 
aktar, taħt il-kundizzjonijiet ta’ l-użu;

(13) "formulazzjoni pestiċida perikoluża 
ħafna" tfisser kimika fformolata għall-użu 
bħala pestiċida li għandu effetti negattivi
fuq is-saħħa tal-bniedem u ta' l-annimali u 
fuq l-ambjent, osservabbli f’perjodu qasir 
wara esponiment wieħed jew aktar, taħt il-
kundizzjonijiet ta’ l-użu;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-pestiċidi jista' jkollhom effett tassew ħażin fuq is-saħħa tal-bniedem u ta' l-annimali u fuq l-
ambjent li jistgħu jiġu osservati fi żmien qasir wara esponiment wieħed jew aktar (esponiment 
dirett) jew wara perjodu twil (esponiment indirett).

Emenda mressqa minn Carl Schlyter

Emenda 20
Artikolu 7, paragrafu 2, subparagrafu 4

Kull notifika ta' esportazzjoni għandha tiġi 
rreġistrata fid-database tal-Kummissjoni u 
assenjata numru ta' referenza u lista 
aġġornata tal-kimiċi kkonċernati u l-Partijiet 
importaturi u l-pajjiżi l-oħra għal kull sena 
kalendarja għandha tinżamm disponibbli 
għall-pubbliku u titqassam lill-Awtoritajiet 
Nazzjonali Maħtura ta’ l-Istati Membri kif 
xieraq.

Kull notifika ta' esportazzjoni għandha tiġi 
rreġistrata fid-database tal-Kummissjoni u 
assenjata numru ta' referenza u lista 
aġġornata tal-kimiċi kkonċernati, l-
esportatur, l-Istat Membru ta' l-esportatur, 
il-kwantitajiet esportati u l-Partijiet 
importaturi u l-pajjiżi l-oħra għal kull sena 
kalendarja għandha ssir disponibbli għall-
pubbliku permezz ta' l-internet, u titqassam 
lill-Awtoritajiet Nazzjonali Maħtura ta’ l-
Istati Membri kif xieraq. Il-Kummissjoni 
għandha tibgħat lill-pajjiż importatur, kull 
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sena kalendarja, in-notifika ta' l-
esportazzjoni ta' l-esportaturi kollha ta' tip 
partikulari ta' kimika. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-negozju tal-kimiċi li huma pprojbiti jew strettament ristretti għandu jsir biss f'ċirkustanzi
trasparenti. It-trasparenza hija kundizzjoni sine qua non biex il-pajjiżi importaturi, l-
industriji u l-gruppi ta' interess pubbliku jitħallew jgħinu fis-sejbien ta' alternattivi. 

Huwa diffiċli li wieħed jifhem għala l-Kummissjoni trid tinnotifika biss l-ewwel esportatur ta' 
kimika kull sena kalendarja lill-pajjiż importatur (ara l-memorandum spjegattiv paġna 8), u 
mhux lill-esportaturi kollha. Huwa importanti li l-pajjiż importatur ikun jaf l-esportaturi 
kollha li jkunu qed jesportaw kimiċi pprojbiti jew strettament ristretti għal pajjiżhom.

Emenda mressqa minn Carl Schlyter

Emenda 21
Artikolu 9, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. Kull esportatur ta’ sustanzi elenkati fl-
Anness I jew preparazzjonijiet li fihom 
sustanzi tali f'konċentrazzjoni li tista' twassal 
għal obbligi ta' tikkettjar skond id-Direttiva 
1999/45/KE, ikunux preżenti jew le 
kwalunkwe sustanzi oħra, għandu, fl-ewwel 
tliet xhur ta’ kull sena jinforma lill-Awtorità 
Nazzjonali Maħtura ta’ l-Istat Membru 
tiegħu dwar il-kwantità tal-kimika, bħala 
sustanza u kif tinsab fi preparazzjonijiet, 
mibgħuta lil kull Parti jew pajjiż ieħor matul 
is-sena ta’ qabel. Dan it-tagħrif għandu 
jingħata flimkien ma’ lista ta’ l-ismijiet u l-
indirizzi ta’ kull importatur li saret konsenja 
lilu matul l-istess perjodu.

1. Kull esportatur ta’ sustanzi elenkati fl-
Anness I jew preparazzjonijiet li fihom 
sustanzi tali f'konċentrazzjoni li tista' twassal 
għal obbligi ta' tikkettjar skond id-Direttiva 
1999/45/KE, ikunux preżenti jew le 
kwalunkwe sustanzi oħra, għandu, fl-ewwel 
tliet xhur ta’ kull sena jinforma lill-Awtorità 
Nazzjonali Maħtura ta’ l-Istat Membru 
tiegħu dwar il-kwantità tal-kimika, bħala 
sustanza u kif tinsab fi preparazzjonijiet jew 
f'oġġetti, mibgħuta lil kull Parti jew pajjiż 
ieħor matul is-sena ta’ qabel. Dan it-tagħrif 
għandu jingħata flimkien ma’ lista ta’ l-
ismijiet u l-indirizzi ta’ kull importatur li 
saret konsenja lilu matul l-istess perjodu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

'Oġġetti' li jkun fihom is-sustanzi kimiċi elenkati fil-partijiet 2 u 3 ta' l-Anness I jeħtieġu 
notifika ta' esportazzjoni, b 'mod konformi ma' l-Artikolu 14(1), bħalma hu meħtieġ għas-
sustanzi u l-preparazzjonijiet. Għalhekk id-dispożizzjoni dwar l-informazzjoni fuq in-negozju 
tal-kimiċi teħtieġ li tkopri l-oġġetti wkoll.
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Emenda mressqa minn Carl Schlyter

Emenda 22
Artikolu 9, paragrafu 3

3. Kull Stat Membru għandu jipprovdi lill-
Kummissjoni kull sena b'informazzjoni 
aggregata skond l-Anness IV. Il-
Kummissjoni għandha tqassar din l-
informazzjoni fuq livell MT 25 MT 
Komunitarju u tagħmel l-informazzjoni 
mhux kunfidenzjali disponibbli 
pubblikament fuq id-database tagħha 
permezz ta' l-Internet.

3. Kull Stat Membru għandu jipprovdi lill-
Kummissjoni kull sena b'informazzjoni 
aggregata skond l-Anness IV. Il-
Kummissjoni għandha tiġbor din l-
informazzjoni fuq livell MT 25 MT 
Komunitarju u tagħmel l-informazzjoni 
mhux kunfidenzjali disponibbli 
pubblikament fuq id-database/internet, 
elenkata skond l-Istat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-negozju tal-kimiċi li huma pprojbiti jew strettament ristretti għandu jsir biss f'ċirkustanzi 
trasparenti. It-trasparenza hija kundizzjoni sine qua non biex il-pajjiżi importaturi, l-
industriji u l-gruppi ta' interess pubbliku jitħallew jgħinu fis-sejbien ta' alternattivi. Din l-
informazzjoni għandha tkun disponibbli f'din il-forma, u mhux f'waħda aggregata jew 
mqassra li twassal għal telf ta' informazzjoni. Għal raġunijiet ta' ċarezza, l-informazzjoni 
għandha tkun elenkata skond l-Istati Membri.

Emenda mressqa minn Carl Schlyter

Emenda 23
Artikolu 10, paragrafu 4, subparagrafu 2

Meta kimika tikkwalifika għan-notifika tal-
PIC, iżda t-tagħrif mhuwiex biżżejjed biex 
jilħaq ir-rekwiżiti ta’ l-Anness II, l-
esportaturi u/jew l-importaturi identifikati 
għandhom, fuq talba mill-Kummissjoni, 
jipprovdu l-informazzjoni kollha rilevanti 
għad-dispożizzjoni tagħhom, inkluża dik 
minn programmi oħra nazzjonali jew 
internazzjonali għall-kontroll tal-kimiċi.

Meta kimika tikkwalifika għan-notifika tal-
PIC, iżda t-tagħrif mhuwiex biżżejjed biex 
jilħaq ir-rekwiżiti ta’ l-Anness II, l-
esportaturi u/jew l-importaturi identifikati 
għandhom, fuq talba mill-Kummissjoni, 
jipprovdu l-informazzjoni kollha rilevanti 
għad-dispożizzjoni tagħhom, inkluża dik 
minn programmi oħra nazzjonali jew 
internazzjonali għall-kontroll tal-kimiċi fi 
żmien 60 ġurnata.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li ma jkunx hemm dewmien fin-notifiki, jeħtieġ li jkun hemm skadenza 
għall-provvediment ta' informazzjoni biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti ta' l-Anness II.

Emenda mressqa minn Carl Schlyter

Emenda 24
Artikolu 13, paragrafu 1

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat minnufih 
lill-Istati Membri u l-għaqdiet Ewropej ta’ l-
industrija, tagħrif li tirċievi, kemm f'forma 
ta’ ċirkolari jew mod ieħor, mis-Segretarjat 
dwar kimiċi soġġetti għall-proċedura tal-PIC 
u d-deċiżjonijiet tal-Partijiet li jimportaw 
dwar kundizzjonijiet ta’ l-importazzjoni fuq 
dawn il-kimiċi. Għandha wkoll tibgħat 
minnufih lill-Istati Membri tagħrif dwar 
kwalunkwe każijiet ta’ nuqqas li tiġi 
trażmessa tweġiba. Il-Kummissjoni għandha 
żżomm it-tagħrif kollu dwar deċiżjonijiet 
dwar l-importazzjoni disponibbli fid-
database tagħha, li għandha tkun disponibbli 
pubblikament fuq l-Internet, u tagħti 
informazzjoni lil kulħadd meta tintalab 
tipprovdiha.

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat minnufih 
lill-Istati Membri, u lill-għaqdiet Ewropej ta’ 
l-industrija u organizzazzjonijiet mhux 
governattivi li jkunu wrew interess, tagħrif 
li tirċievi, kemm forma ta’ ċirkolari jew mod 
ieħor, mis-Segretarjat dwar kimiċi soġġetti 
għall-proċedura tal-PIC u d-deċiżjonijiet tal-
Partijiet li jimportaw dwar kondizzjonijiet 
ta’ l-importazzjoni fuq dawn il-kimiċi. 
Għandha wkoll tibgħat minnufih lill-Istati 
Membri tagħrif dwar kwalunkwe każijiet ta’ 
nuqqas li tiġi trażmessa tweġiba. Il-
Kummissjoni għandha żżomm it-tagħrif 
kollu dwar deċiżjonijiet dwar l-
importazzjoni disponibbli fid-database 
tagħha, li għandha tkun disponibbli 
pubblikament fuq l-internet, u tagħti 
informazzjoni lil kulħadd meta tintalab 
tipprovdiha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni ma tridx tintbgħat lill-Istati Membri u lill-assoċjazzjonijiet ta' l-industrija 
Ewropej, iżda wkoll lill-għaqdiet mhux governattivi. Sabiex jiġu identifikati r-riċevituri 
industrijali u l-NGOs interessati, dawn għandhom juru interess.

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 25
Artikolu 13, paragrafu 7, parti introduttorja

7. L-Awtorità Nazzjonali Maħtura ta' l-
esportatur tista', f'konsultazzjoni mal-

7. Għas-sustanzi elenkati fil-Parti 2 ta' l-
Anness I, l-Awtorità Nazzjonali Maħtura ta' 
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Kummissjoni, tiddeċiedi li l-esportazzjoni 
tista' tipproċedi, jewkk wara l-isforzi 
raġjonevoli kollha, l-ebda tweġiba għal talba 
għall-kunsens espliċitu skond il-paragrafu 
6(a) ma tkun waslet fi żmien kwalunkwe 
wieħed minn dawn il-limiti: 

l-esportatur tista', f'konsultazzjoni mal-
Kummissjoni, tiddeċiedi li l-esportazzjoni 
tista' tipproċedi, jekk wara l-isforzi 
raġjonevoli kollha, l-ebda tweġiba għal talba 
għall-kunsens espliċitu skond il-paragrafu 
6(a) ma tkun waslet fi żmien kwalunkwe 
wieħed minn dawn il-limiti:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parti 2 ta' l-Anness I telenka sustanzi li għadhom m'humiex inklużi fil-proċedura PIC, iżda 
huma ristretti u anke pprojbiti fl-UE.  Minħabba li dawn m'humiex inklużi fil-Konvenzjoni ta' 
Rotterdam, it-talba għal kunsens espliċitu għal dawn is-sustanzi ħafna drabi tibqa' bla 
tweġiba. Dan itellef ħafna ħin lill-awtoritajiet nazzjonali nominati u xxekkel b'mod serju l-
kompetittività ta' l-esportaturi. Għalhekk din id-deroga tipproponi li tittratta dawn is-sustanzi 
b'mod iżjed flessibbli, iżda madankollu tibqa' konformi mal-Konvenzjoni ta' Rotterdam.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 26
Artikolu 14, paragrafu 2

2. Il-kimiċi u l-oġġetti li l-użu tagħhom 
huwa pprojbit fil-Komunità għall-ħarsien 
tas-saħħa tal-bniedem jew ta’ l-ambjent, kif 
elenkati fl-Anness V, m’għandhomx jiġu 
esportati.

2. Il-kimiċi u l-oġġetti li l-użu tagħhom 
huwa pprojbit fil-Komunità minħabba 
perikli diretti jew indiretti għas-saħħa tal-
bniedem u ta' l-annimali u l-ambjent, kif 
elenkati fl-Anness V, m’għandhomx jiġu 
esportati.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Is-saħħa tal-bniedem u ta' l-annimali u l-ambjent għandha tingħata iżjed importanza.

Emenda mressqa minn Carl Schlyter

Emenda 27
Artikolu 18, paragrafu 1 a (ġdid)

Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
disponibbli fid-database tagħha t-tagħrif 
kollu dwar il-penali, li għandha tkun 
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disponibbli pubblikament fuq l-internet, u 
tagħti informazzjoni fuq talba lil kulħadd.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-negozju tal-kimiċi li huma pprojbiti jew strettament ristretti għandu jsir biss f'ċirkustanzi 
trasparenti. L-informazzjoni dwar il-penali għandha ssir disponibbli għall-pubbliku.

Emenda mressqa minn Carl Schlyter

Emenda 28
Artikolu 19, paragrafu 3, punt (a)

(a) l-informazzjoni speċifikata fl-Anness II u 
fl-Anness III; 

(a) l-informazzjoni speċifikata fl-Anness II, 
III u IV;

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-negozju tal-kimiċi li huma pprojbiti jew strettament ristretti għandu jsir biss f'ċirkustanzi 
trasparenti. L-informazzjoni dwar in-negozju ta' kimiċi kif inhi mogħtija fl-Anness IV 
għandha titqies bħala mhux kunfidenzjali.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 29
Artikolu 19, paragrafu 3, punt (f a) (ġdid)

(fa) l-informazzjoni dwar l-immaniġġjar ta' 
l-ippakkjar wara li jkunu tneħħew il-kimiċi.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-periklu dirett għas-saħħa u l-ambjent, l-informazzjoni dwar kif l-ippakkjar 
għandu jkun immaniġġjat wara li jkunu tneħħew il-kimiċi hija importanti ħafna għall-utenti.
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Emenda mressqa minn Johannes Blokland

Emenda 30
Anness I, parti 1, entrati ġodda

Alachlor + 15972-60-8 240-110-8 2924 29 95 p(1) b

Azinphos-
methyl

86-50-0 201-676-1 2933 99 90 p(1) b

Cadusafos + 95465-99-9 Mhux 
applikabbli

2930 90 85 p(1) b

Carbaryl +* 63-25-2 200-555-0 2924 29 95 p(1)-
p(2)

b-b

Carbofuran + 1563-66-2 216-353-0 2932 99 85 p(1) b

Carbosulfan + 55285-14-8 259-565-9 2932 99 85 p(1) b

Diazinon * 333-41-5 206-373-8 2933 59 10 p(1) b 

Dichlorvos * 62-73-7 200-547-7 2919 90 90 p(1) b 

Dimethenamid 
+

87674-68-8 Mhux 
applikabbli

2934 99 90 p(1) b

Diuron 330-54-1 006-015-00 2924 21 90 p(1) b

Fenitrothion * 122-14-5 204-524-2 2920 19 00 p(1) b 

Haloxyfop-R + 
*
(Haloxyfop-P-
methyl ester) 

95977-29-0
(72619-32-
0)

Mhux 
applikabbli
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 
99)

p(1) b

Malathion * 121-75-5 204-497-7 2930 90 85 p(1) b 

Oxydemethon-
methyl +

301-12-2 206-110-7 2930 90 85 p(1) b 

Perfluorooctan
e sulfonates
(PFOS)
C8F17SO2X 
(X = OH, Metal 
salt (O-M+), 
alidi, amidi, u 
derivati oħrajn 
inklużi l-
polimeri)**

1763-23-1
2795-39-3
u oħrajn

Mhux 
applikabbli

2904 90 20
2904 90 20
u oħrajn

i(1) sr 
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Phosalone + 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p(1) b

Thiodicarb +* 59669-26-0 261-848-7 2930 90 85 p(1) b 

Trichlorfon +* 52-68-6 200-149-3 2931 00 95 p(1)-
p(2)

b-b

Vinclozolin 50471-44-8 256-599-6 2934 99 90 p(1) b

*Din l-entrata għandha tgħodd mit-19 ta' Diċembru 2007.
**Din l-entrata għandha tgħodd mis-27 ta' Ġunju 2008..

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Anness I ta' dan ir-Regolament jista' jiġi emendat biex iqis l-azzjoni regolatorja fir-rigward 
ta' ċerti kimiċi skond id-Direttiva 76/769/KEE rigward ir-ristrizzjonijiet fuq it-tqegħid fis-suq 
u l-użu ta' ċerti sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi, id-Direttiva 91/414/KEE dwar it-
tqegħid fis-suq ta' prodotti tal-ħarsien tal-pjanti, id-Direttiva 98/8/KE dwar it-tqegħid fis-suq 
ta' prodotti bijoċidali u leġiżlazzjoni komunitarja oħra. Dawn il-kimiċi għandhom jiżdiedu fir-
Regolament eżistenti 404/2003 permezz ta' deċiżjoni ta' komitoloġija (li għandha tittieħed dis-
sena).

Emenda mressqa minn Johannes Blokland

Emenda 31
Anness I, parti 2, entrati ġodda

Alachlor 15972-60-8 240-110-8 2924 29 95 p b

Cadusafos 95465-99-9 Mhux 
applikabbli

2930 90 85 p b

Carbaryl 63-25-2 200-555-0 2924 29 95 p b

Carbofuran 1563-66-2 216-353-0 2932 99 85 p b

Carbosulfan 55285-14-8 259-565-9 2932 99 85 p b

Dimethenamid 87674-68-8 Mhux 
applikabbli

2934 99 90 p b

Haloxyfop-R
(Haloxyfop-P-
methyl ester)

95977-29-0
(72619-32-0)

Mhux 
applikabbli
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 99)

p b

Oxydemethon-
methyl

301-12-2 206-110-7 2930 90 85 p b
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Perfluorooctan
e sulfonates
(PFOS) 
C8F17SO2X (X 
= OH, Metal 
salt (O-M+), 
alidi, amidi, u 
derivati oħrajn 
inklużi l-
polimeri)

1763-23-1
2795-39-3
u oħrajn

Mhux 
applikabbli

2904 90 20
2904 90 20
u oħrajn

i sr

Phosalone 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p b

Thiodicarb 59669-26-0 261-848-7 2930 90 85 p b

Trichlorfon 52-68-6 200-149-3 2931 00 95 p b

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Anness I ta' dan ir-Regolament jista' jiġi emendat biex iqis l-azzjoni regolatorja fir-rigward 
ta' ċerti kimiċi skond id-Direttiva 76/769/KEE rigward ir-ristrizzjonijiet fuq it-tqegħid fis-suq 
u l-użu ta' ċerti sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi, id-Direttiva 91/414/KEE dwar it-
tqegħid fis-suq ta' prodotti tal-ħarsien tal-pjanti, id-Direttiva 98/8/KE dwar it-tqegħid fis-suq 
ta' prodotti bijoċidali u leġiżlazzjoni komunitarja oħra. Dawn il-kimiċi għandhom jiżdiedu fir-
Regolament eżistenti 404/2003 permezz ta' deċiżjoni ta' komitoloġija (li għandha tittieħed dis-
sena).

Emenda mressqa minn Carl Schlyter

Emenda 32
Anness II, paragrafu 2, punt (d), punt (ii), inċiż 2 a (ġdid)

- sustanzi, preparazzjonijiet u oġġetti 
alternattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar l-alternattivi m'għandhiex tkun limitata għall-istrateġiji integrati għall-
ġestjoni tal-pesti u għall-proċessi u l-prattiki industrijali, iżda trid tinkludi wkoll sustanzi, 
preparazzjonijiet u oġġetti alternattivi.
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Emenda mressqa minn Carl Schlyter

Emenda 33
Anness III, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. L-identità ta' l-artiklu li għandu jiġi 
esportat:
(a) l-isem u d-denominazzjoni kummerċjali 
ta' l-artiklu;
(b) għal kull sustanza elenkata fl-Anness I, 
perċentwal u dettalji kif speċifikat taħt il-
punt 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

'Oġġetti' li jkun fihom is-sustanzi kimiċi elenkati fil-partijiet 2 u 3 ta' l-Anness I jeħtieġu 
notifika ta' esportazzjoni, b'mod konformi ma' l-Artikolu 14(1), bħalma hu meħtieġ għas-
sustanzi u l-preparazzjonijiet. Sabiex ir-rekwiżiti ta' l-artikolu 14 ikunu ssodisfati (notifika ta' 
l-esportazzjoni għal ċerti artikli), l-artikli jridu jiġu inklużi fil-formula tan-notifika ta' l-
esportazzjoni.

Emenda mressqa minn Carl Schlyter

Emenda 34
Anness IV, paragrafu 1

1. Sommarju tal-kwantitajiet tal-kimiċi (fil-
forma ta' sustanzi u preparazzjonijiet) 
soġġetti għall-Anness I esportati matul is-
sena ta' qabel.

1. Sommarju tal-kwantitajiet tal-kimiċi (fil-
forma ta' sustanzi, preparazzjonijiet u 
oġġetti) soġġetti għall-Anness I esportati 
matul is-sena ta' qabel.

(a) Sena li fiha saru l-esportazzjonijiet a. Sena li fiha saru l-esportazzjonijiet
Tabella li turi fil-qosor il-kwantitajiet ta' 
kimiċi esportati (fil-forma ta' sustanzi u 
preparazzjonijiet) kif definiti hawn taħt.

b. Tabella li turi fil-qosor il-kwantitajiet ta' 
kimiċi esportati (fil-forma ta' sustanzi,
preparazzjonijiet u oġġetti) kif definiti hawn 
taħt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

'Oġġetti' li jkun fihom is-sustanzi kimiċi elenkati fil-partijiet 2 u 3 ta' l-Anness I jeħtieġu 
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notifika ta' esportazzjoni, b 'mod konformi ma' l-Artikolu 14(1), bħalma hu meħtieġ għas-
sustanzi u l-preparazzjonijiet. Biex tkun koerenti, l-awtorità nazzjonali nominata għandha 
għalhekk tipprovdi wkoll l-informazzjoni dwar l-esportazzjoni ta' oġġetti bħal dawn lill-
Kummissjoni. 

Emenda mressqa minn Carl Schlyter

Emenda 35
Anness IV, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Lista ta' esportaturi

Sustanza Kimika Esportatur jew kumpanija ta' 
l-esportazzjoni

Indirizz u dettalji rilevanti 
oħrajn ta’ l-esportatur jew tal-
kumpanija ta' l-esportazzjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-negozju tal-kimiċi li huma pprojbiti jew strettament ristretti għandu jsir biss f'ċirkustanzi 
trasparenti. Bħall-każ tal-lista ta' importaturi fl-Anness IV, trid tingħata wkoll lista ta' 
esportaturi. 


