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Emenda 5
Gyula Hegyi

Proposta għal deċiżjoni - att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-DEGME ma għadux aktar użat bħala 
kostitwent ta’ żebgħa għal konsumaturi u 
għall-prodotti għat-tqaxxir taż-żebgħa. Il-
valutazzjoni tar-riskju li diġà ssemmiet 
hawn fuq wriet li jeżisti riskju għas-saħħa 
tal-konsumaturi minħabba l-espożizzjoni 
tal-ġilda għaż-żebgħa u għall-prodotti għat-
tqaxxir taż-żebgħa li fihom id-DEGME. Il-
preparazzjonijiet li fihom id-DEGME użati 
fiż-żebgħa u fil-prodotti għat-tqaxxir taż-
żebgħa ma għandhomx għalhekk jitqegħdu 
fis-suq għall-forniment tal-pubbliku 
inġenerali. Għandu jiġi adottat valur limitu 
ta’ 0.1% ta’ DEGME fil-preparazzjonijiet 
għall-finijiet tas-sorveljanza tas-suq.

(4) Id-DEGME ma għadux aktar użat bħala 
kostitwent ta’ żebgħat għall-konsumaturi u 
għall-prodotti għat-tqaxxir taż-żebgħa. Il-
valutazzjoni tar-riskju li diġà ssemmiet 
hawn fuq wriet li jeżisti riskju għas-saħħa 
tal-konsumaturi minħabba l-espożizzjoni 
tal-ġilda għaż-żebgħat u għall-prodotti 
għat-tqaxxir taż-żebgħa li fihom id-
DEGME. Il-preparazzjonijiet li fihom id-
DEGME użati fiż-żebgħat, fil-prodotti 
għat-tqaxxir taż-żebgħa, f'aġenti għat-
tindif, f'emulsjonijiet leqqiena u 
f'siġillanti għall-art ma għandhomx 
għalhekk jitqegħdu fis-suq għall-forniment 
tal-pubbliku ġenerali. Għandu jiġi adottat 
valur limitu ta’ 0.1% ta’ DEGME fil-
preparazzjonijiet għall-finijiet tas-
sorveljanza tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif tistqarr in-nota spjegattiva ta' din il-proposta għal deċiżjoni, id-DEGME huwa ta' riskju 
għas-saħħa tal-bniedem jekk il-ġilda tkun esposta għalih. Skond ir-rapport ta' l-istudju tar-
riskju 793/93, u n-nota spjegattiva id-DEGME jiġi użat fiż-żebgħat, fil-prodotti għat-tqaxxir 
taż-żebgħa, f'aġenti għat-tindif, f'emulsjonijiet leqqiena u f'siġillanti għall-art, f'likwidi għat-
tindif tal-ħġieġ, fi prodotti għat-tindif tal-ġilda (sapun); għaldaqstant ir-restrizzjonijiet 
għandhom japplikaw għall-aġenti għat-tindif, għall-emulsjonijiet leqqiena u għas-siġillanti 
għall-art ukoll.
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Emenda 6
Gyula Hegyi

Proposta għal deċiżjoni - att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Id-DEGBE jintuża bħala kostitwent taż-
żebgħa. Il-valutazzjoni tar-riskju 
msemmija hawn fuq għad-DEGBE wriet li 
hemm riskju għall-konsumaturi tas-saħħa 
minħabba espożizzjoni għall-ġbid ta' arja 
għal ġol-pulmun waqt tingħata passata
żebgħa bl-isprej. Għandu jiġi introdott 
limitu derivat sikur ta’ konċentrazzjoni ta’ 
3% għad-DEGBE fiż-żebgħa għall-
isprejjar biex jiġi evitat ir-risku ta’ 
espożizzjoni għall-ġbid ta’ arja għal ġol-
pulmun għall-konsumaturi.

(5) Id-DEGBE jintuża bħala kostitwent taż-
żebgħat, tal-kuluranti, tal-linka, tad-
deterġenti u tal-prodotti għat-tindif. Il-
valutazzjoni tar-riskju msemmija hawn fuq 
għad-DEGBE wriet li hemm riskju għall-
konsumaturi tas-saħħa minħabba 
espożizzjoni għall-ġbid ta' arja għal ġol-
pulmun waqt l-użu ta' żebgħa bl-isprej. 
Għandu jiġi introdott limitu derivat sikur 
ta’ konċentrazzjoni ta’ 3% għad-DEGBE 
fiż-żebgħat għall-isprejjar jew sprejs għat-
tindif biex jiġi evitat ir-risku ta’ 
espożizzjoni għall-ġbid ta’ arja għal ġol-
pulmun għall-konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond l-istudju tar-riskju id-DEGBE huwa ta' riskju għas-saħħa tal-konsumaturi meta 
jinġibed man-nifs waqt l-applikazzjoni ta' żebgħa bl-isprej. In-nota spjegattiva tgħid li d-
DEGBE huwa wżat ukoll bħala kostitwent tal-kuluranti, linki, deterġenti u prodotti tat-tindif; 
għalhekk ir-restrizzjonijiet għandhom japplikaw għall-forom ta' sprej tal-prodotti tat-tindif 
minħabba li hemm iċ-ċans ukoll tal-ġbid tagħhom man-nifs.

Emenda 7
Gyula Hegyi

Proposta għal deċiżjoni - att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għal żebgħa oħra li mhix żebgħa għall-
isprejjar, twissija kontra l-użu ta’ żebgħa
ta’ din ix-xorta fit-tagħmir għall-isprejjar 
għandha tkun meħtieġa fejn din iż-żebgħa
fiha limitu ta’ konċentrazzjonijiet ta’ 

(6) Ħlief għaż-żebgħat għall-isprejjar jew 
sprejs tat-tindif, għandha tinħtieġ twissija 
kontra l-użu ta’ żebgħat ta’ din ix-xorta fit-
tagħmir għall-isprejjar fejn dawn iż-
żebgħat jew sprejs tat-tindif fihom limitu 
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DEGBE li hu daqs jew aktar minn 3%. ta’ konċentrazzjonijiet ta’ DEGBE li hu ta' 
3% jew aktar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond l-istudju tar-riskju id-DEGBE huwa wżat ukoll bħala kostitwent fil-prodotti tat-tindif; 
għalhekk ir-restrizzjonijiet għandhom japplikaw għal dawn il-prodotti wkoll.

Emenda 8
Carl Schlyter

Proposta għal deċiżjoni - att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-valutazzjoni tar-riskju għall-MDI 
wriet li hemm bżonn li jiġu limitati r-riskji 
matul l-użu tal-konsumatur ta' 
preparazzjonijiet li fihom l-MDI minħabba 
preokkupazzjonijiet għall-ġbid ta' arja għal 
ġol-pulmun u għall-espożizzjoni tal-ġilda. 
Sabiex jiġu evitati u eliminati dawn ir-
riskji, it-tqegħid fis-suq għall-forniment 
tal-pubbliku inġenerali ta’ 
preparazzjonijiet li fihom l-MDI għandu 
jkun awtorizzat biss taħt ċerti 
kondizzjonijiet bħalma huma l-forniment 
mandatorju ta’ ingwanti tal-polyethylene, 
l-ippakkjar u l-istruzzjonijiet addizzjonali 
għall-ippakkjar. Peress li l-forniment ta’ 
tagħmir ta’ protezzjoni u l-istampar ta’ 
struzzjonijiet rilevanti se jkun jeħtiġilhom 
sforżi speċifiċi mill-produtturi, għandu 
jingħata perjodu itwal ta’ tranżizzjoni.

(8) Il-valutazzjoni tar-riskju għall-MDI 
wriet li hemm bżonn li jiġu limitati r-riskji 
matul l-użu tal-konsumatur ta' 
preparazzjonijiet li fihom l-MDI minħabba 
preokkupazzjonijiet għall-ġbid ta' arja għal 
ġol-pulmun u għall-espożizzjoni tal-ġilda. 
Sabiex jiġu evitati u eliminati dawn ir-
riskji, it-tqegħid fis-suq għall-forniment 
tal-pubbliku ġenerali ta’ preparazzjonijiet 
li fihom l-MDI għandu jkun awtorizzat biss 
taħt ċerti kondizzjonijiet bħalma huma l-
forniment mandatorju ta’ ingwanti 
adegwati, l-ippakkjar u l-istruzzjonijiet 
addizzjonali għall-ippakkjar. Peress li l-
forniment ta’ tagħmir ta’ protezzjoni u l-
istampar ta’ struzzjonijiet rilevanti se jkun 
jeħtiġilhom sforżi speċifiċi mill-produtturi, 
għandu jingħata perjodu itwal ta’ 
tranżizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond informazzjoni mill-istituzzjonijiet fil-qasam tas-saħħa tal-ħaddiema, hemm diversi tipi
ta' ingwanti li xierqa jintużaw meta jkun qed jiġi intużat l-MDI - madankollu l-ebda minnhom 
m'huma magħmulin mill-polyethylene. Għalhekk ikun aktar xieraq li nirreferu għal "ingwanti 
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adegwati", minflok ikunu speċifikati ingwanti li m'humiex adegwati għal dan il-għan. It-tip 
aħħari ta' ingwanti adegwati jista' mbagħad jiġi deċiż f'komitoloġija.

Emenda 9
Gyula Hegyi

Proposta għal deċiżjoni - att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-fertilizzanti tan-nitrat ta’ l-ammonju 
ntużaw ħażin għall-manifatturar illeċtu ta’ 
esplożivi. Tipi ta’ fertilizzanti li jistgħu 
jintużaw għal dan l-iskop għandhom 
kontenut ta’ nitroġenu li jista’ jkun baxx 
sa 20%. Aċċess għal dawn it-tipi ta’ 
fertilizzant għandu jkun limitat għall-użu 
professjonali agrikolu billi jiġi impost 
limitu ta’ inqas minn 20% ta’ kontenut 
nitroġenu fil-preparazzjonijiet tan-nitrat ta’ 
l-ammonju mibjugħ lill-pubbliku 
inġenerali.

(16) Il-fertilizzanti tan-nitrat ta’ l-ammonju 
ntużaw ħażin għall-manifatturar illeċtu ta’ 
splussivi. Aċċess għal dawn it-tipi ta’ 
fertilizzant għandu jkun limitat għall-użu 
professjonali agrikolu billi jiġi impost 
limitu ta’ inqas minn 28% ta’ kontenut tan-
nitroġenu fil-preparazzjonijiet tan-nitrat ta’ 
l-ammonju mibjugħ lill-pubbliku ġenerali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħafna fertilizzanti, prodotti fl-Ewropa, fihom madwar 27% nitrat ta' l-ammonju. Il-possibilità 
li jiġi iżolat in-nitrat ta' l-ammonju minn fertilizzant jiddependi fuq il-kwalità tiegħu u mhux 
biss mill-proporzjon ta' nitrat ta' l-ammonju. Il-memorandum ta' spjegazzjoni jgħid li l-
"fertilizzanti b’bażi ta’ nitrat ta’ l-ammonju li għandhom anqas minn 28% ta’ nitroġenu ma 
jitqisux li joħolqu riskju ta’ splużjoni taħt kundizzjonijiet normali ta’ tħaddim u użu"; 
għalhekk il-limitu ta' projbizzjoni tal-kontenut ta' nitroġenu għandu jkun ta' 28%.

Emenda 10
Dan Jørgensen

Proposta għal deċiżjoni - att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-fertilizzanti tan-nitrat ta’ l-ammonju (16) Il-fertilizzanti tan-nitrat ta’ l-ammonju 
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ntużaw ħażin għall-manifatturar illeċtu ta’ 
esplożivi. Tipi ta’ fertilizzanti li jistgħu 
jintużaw għal dan l-iskop għandhom 
kontenut ta’ nitroġenu li jista’ jkun baxx sa 
20%. Aċċess għal dawn it-tipi ta’ 
fertilizzant għandu jkun limitat għall-użu 
professjonali agrikolu billi jiġi impost 
limitu ta’ inqas minn 20% ta’ kontenut 
nitroġenu fil-preparazzjonijiet tan-nitrat ta’ 
l-ammonju mibjugħ lill-pubbliku 
inġenerali.

ntużaw ħażin għall-manifatturar illeċtu ta’ 
splussivi. Tipi ta’ fertilizzanti li jistgħu 
jintużaw għal dan l-iskop għandhom 
kontenut ta’ nitroġenu li jista’ jkun baxx sa 
16%. Aċċess għal dawn it-tipi ta’ 
fertilizzant għandu jkun limitat għall-użu 
professjonali agrikolu billi jiġi impost 
limitu ta’ mhux aktar minn 16% ta’ 
kontenut tan-nitroġenu fil-preparazzjonijiet 
tan-nitrat ta’ l-ammonju mibjugħ lill-
pubbliku ġenerali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Restrizzjoni ta' l-aċċess tal-pubbliku ġenerali għall-konċentrazzjoni għolja ta' fertilizzant hija 
miżura primarja fl-isforzi sabiex b'mod effettiv jiġu evitati li jitwettqu attakki terroristiċi. L-
esperjenza fil-prattika u splużjonijiet ta' prova juru li huwa faċli għal terroristi potenzjali li 
jippproduċu bombi permezz tal-fertilizzanti (eż. minn ħwienet tal-pjanti) billi jużaw riċetti ta' 
bombi sempliċi miġjuba mill-internet. Splużjonijiet ta' prova riċenti juru li l-livell massimu ta' 
20% għall-kontenut ta' nitroġenu mhuwiex sikur biżżejjed u huwa meqjus meħtieġ li l-limitu 
jiġi stipulat għal 16% ta' nitroġenu prodott min-nitrat ta' l-ammonju.  

Emenda 11
Carl Schlyter

Proposta għal deċiżjoni - att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness I – punt 53 – kolonna 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ma għandhiex titqiegħed fis-suq wara [18-
il xhar mid-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni], 
għall-forniment tal-pubbliku inġenerali, 
bħala kostitwent fiż-żebgħa u fil-prodotti 
għat-tqaxxir taż-żebgħa 
b’konċentrazzjonijiet li jkunu daqs jew 
ogħla minn 0.1% bil-massa.

Ma għandhiex tkun disponibbli fis-suq 
wara [6 xhur mid-dħul fis-seħħ tad-
Deċiżjoni], għall-forniment tal-pubbliku 
ġenerali, bħala kostitwent fiż-żebgħat u fil-
prodotti għat-tqaxxir taż-żebgħa 
b’konċentrazzjonijiet li jkunu daqs jew 
ogħla minn 0.1% bil-massa.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Billi din is-sustanza m'għadhiex tinbiegħ minn produtturi Ewropej ta' prodotti għat-tqaxxir 
taż-żebgħa għall-użu tal-konsumatur, il-projbizzjoni għandha tidħol fis-seħħ malajr kemm 
jista' jkun sabiex tiġi evitata l-importazzjoni tagħhom.   It-terminoloġija għandha tkun adatta 
għal dik proposta fil-"pakkett dwar il-prodotti". 

Emenda 12
Gyula Hegyi

Proposta għal deċiżjoni - att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness I – punt 53 – kolonna 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ma għandhiex titqiegħed fis-suq wara [18-
il xhar mid-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni], 
għall-forniment tal-pubbliku inġenerali, 
bħala kostitwent fiż-żebgħa u fil-prodotti 
għat-tqaxxir taż-żebgħa 
b’konċentrazzjonijiet li jkunu daqs jew 
ogħla minn 0.1% bil-massa.

Ma għandhiex titqiegħed fis-suq wara [18-
il xahar mid-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni], 
għall-forniment tal-pubbliku ġenerali, 
bħala kostitwent fiż-żebgħat, fil-prodotti 
għat-tqaxxir taż-żebgħa, prodotti għat-
tindif, emulsjonijiet leqqiena u siġillanti 
għall-art  b’konċentrazzjonijiet li jkunu 
daqs jew ogħla minn 0.1% bil-massa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif tistqarr in-nota spjegattiva ta' din il-proposta għal deċiżjoni, id-DEGME huwa ta' riskju 
għas-saħħa tal-bniedem jekk il-ġilda tkun esposta għalih. Skond ir-rapport ta' l-istudju tar-
riskju 793/93, u n-nota spjegattiva id-DEGME jiġi użat fiż-żebgħat, fil-prodotti għat-tqaxxir 
taż-żebgħa, f'aġenti għat-tindif, f'emulsjonijiet leqqiena u f'siġillanti għall-art, f'likwidi għat-
tindif tal-ħġieġ, fi prodotti għat-tindif tal-ġilda (sapun); għaldaqstant ir-restrizzjonijiet 
għandhom japplikaw għall-aġenti għat-tindif, għall-emulsjonijiet leqqiena u għas-siġillanti 
għall-art ukoll.
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Emenda 13
Carl Schlyter

Proposta għal deċiżjoni - att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness I – punt 54 – kolonna 2 - punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Ma għandhiex titqiegħed fis-suq għall-
ewwel darba wara [18-il xhar mid-dħul 
fis-seħħ tad-Deċiżjoni], għall-forniment 
tal-pubbliku inġenerali, bħala kostitwent 
fiż-żebgħa u fil-prodotti għat-tqaxxir taż-
żebgħa għall-isprejjar b’konċentrazzjonijiet 
li jkunu daqs jew ogħla minn 3% bil-
massa.

(1) Ma għandhiex titqiegħed fis-suq wara 
[12-il xahar mid-dħul fis-seħħ tad-
Deċiżjoni], għall-forniment tal-pubbliku 
ġenerali, bħala kostitwent fiż-żebgħat u fil-
prodotti għat-tqaxxir taż-żebgħa għall-
isprejjar b’konċentrazzjonijiet li jkunu daqs 
jew ogħla minn 3% bil-massa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda raġuni valida għaliex għandu jkun hemm stennija ta' 18-il xahar biex jiġi 
pprojbit l-ewwel dħul fis-suq. 12-il xahar huwa biżżejjed. It-terminoloġija għandha tkun 
adatta għal dik proposta fil-"pakkett dwar il-prodotti".

Emenda 14
Gyula Hegyi

Proposta għal deċiżjoni - att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness I – punt 54 – kolonna 2 - punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Ma għandhiex titqiegħed fis-suq għall-
ewwel darba wara [18-il xhar mid-dħul fis-
seħħ tad-Deċiżjoni], għall-forniment tal-
pubbliku inġenerali, bħala kostitwent fiż-
żebgħa u fil-prodotti għat-tqaxxir taż-
żebgħa għall-isprejjar b’konċentrazzjonijiet 
li jkunu daqs jew ogħla minn 3% bil-
massa.

(1) Ma għandhiex titqiegħed fis-suq għall-
ewwel darba wara [18-il xahar mid-dħul 
fis-seħħ tad-Deċiżjoni], għall-forniment 
tal-pubbliku ġenerali, bħala kostitwent fiż-
żebgħat u fil-prodotti għat-tqaxxir taż-
żebgħa għall-isprejjar jew sprejs għat-
tindif b’konċentrazzjonijiet li jkunu daqs 
jew ogħla minn 3% bil-massa.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond l-istudju tar-riskju id-DEGBE huwa ta' riskju għas-saħħa tal-konsumaturi meta 
jinġibed man-nifs waqt l-applikazzjoni ta' żebgħa bl-isprej. In-nota spjegattiva tgħid li d-
DEGBE huwa wżat ukoll bħala kostitwent tad-deterġenti u prodotti tat-tindif; għaldaqstant 
ir-restrizzjonijiet għandhom japplikaw għall-forom ta' sprej ta' dawn il-prodotti.

Emenda 15
Carl Schlyter

Proposta għal deċiżjoni - att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness I – punt 54 – kolonna 2 - punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Iż-żebgħa li ma tikkonformax mal-
limitu ta’ konċentrazzjoni fil-punt (1) ma 
għandhiex titqiegħed fis-suq għall-
forniment tal-pubbliku inġenerali wara [24 
xhar mid-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni].

(2) Iż-żebgħat li ma jikkonformawx mal-
limitu ta’ konċentrazzjoni fil-punt (1) 
m'għandhomx jitqiegħdu għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku ġenerali wara 
[15-il xahar mid-dħul fis-seħħ tad-
Deċiżjoni].

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu "tqegħid fis-suq" ta' spiss iwassal għal konfużjoni. B'konformità mal-Premessa 7 
tal-proposta tal-Kummissjoni u t-terminoloġija wżata fil-"pakkett dwar il-prodotti", għandu 
jkun ċar li din it-tieni data tiddetermina d-data li warajha jkun ipprojbit il-bejgħ tal-prodott. 
M'hemm l-ebda raġuni valida sabiex jitħalla l-bejgħ għal sentejn oħra wara d-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva. Sabiex titħares is-saħħa tal-bniedem, dan għandu jseħħ mhux aktar minn 
15-il xahar wara.
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Emenda 16
Gyula Hegyi

Proposta għal deċiżjoni - att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness I – punt 54 – kolonna 2 - punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Iż-żebgħa li ma tikkonformax mal-
limitu ta’ konċentrazzjoni fil-punt (1) ma 
għandhiex titqiegħed fis-suq għall-
forniment tal-pubbliku inġenerali wara [24 
xhar mid-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni].

(2) Iż-żebgħat jew prodotti għat-tindif li 
ma jikkonformawx mal-limitu ta’ 
konċentrazzjoni fil-punt (1) m'għandhomx 
jitqiegħdu fis-suq għall-forniment tal-
pubbliku ġenerali wara [24 xahar mid-dħul 
fis-seħħ tad-Deċiżjoni].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond l-istudju tar-riskju id-DEGBE huwa ta' riskju għas-saħħa tal-konsumaturi meta 
jinġibed man-nifs waqt l-applikazzjoni ta' żebgħa bl-isprej. In-nota spjegattiva tgħid li d-
DEGBE huwa wżat ukoll bħala kostitwent tad-deterġenti u prodotti tat-tindif; għaldaqstant 
ir-restrizzjonijiet għandhom japplikaw għall-forom ta' sprej ta' dawn il-prodotti.

Emenda 17
Carl Schlyter

Proposta għal deċiżjoni - att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness I – punt 54 – kolonna 2 - punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Mingħajr ħsara għal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja oħra li tikkonċerna l-
klassifikazzjoni, l-ippakkjar u t-tikketti ta’ 
sustanzi u l-preparazzjonijiet perikolużi, 
żebgħa ħlief iż-żebgħa għall-isprejjar li 
fiha aktar minn 3% bil-massa ta’ DEGBE li 
titqiegħed fis-suq għall-forniment tal-
pubbliku inġenerali għandha tiġi 
mmarkata b’mod leġibbli u li ma jitħassarx 
sa [24 xhar wara d-dħul fis-seħħ tad-

(3) Mingħajr ħsara għal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja oħra li tikkonċerna l-
klassifikazzjoni, l-ippakkjar u t-tikketti ta’ 
sustanzi u l-preparazzjonijiet perikolużi, iż-
żebgħat kollha, ħlief iż-żebgħat għall-
isprejjar, li fihom aktar minn 3% bil-massa 
ta’ DEGBE li jsiru disponibbli fis-suq 
għall-forniment tal-pubbliku ġenerali
għandhom jiġu mmarkati b’mod leġġibbli
u li ma jitħassarx sa [15-il xahar wara d-
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Deċiżjoni] kif ġej:
"Ma għandhiex tintuża f’tagħmir għall-
isprejjar taż-żebgħa".

dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni] kif ġej:
"Ma għandhiex tintuża f’tagħmir għall-
isprejjar taż-żebgħa".

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda raġuni valida sabiex, fejn jidħol l-ittikkettar, wieħed jistenna għal sentejn 
oħra wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. Sabiex titħares is-saħħa tal-bniedem, dan 
għandu jseħħ mhux aktar minn 15-il xahar wara. It-terminoloġija għandha tkun adatta għal 
dik proposta fil-"pakkett dwar il-prodotti".

Emenda 18
Gyula Hegyi

Proposta għal deċiżjoni - att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness I – punt 54 – kolonna 2 - punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Mingħajr ħsara għal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja oħra li tikkonċerna l-
klassifikazzjoni, l-ippakkjar u t-tikketti ta’ 
sustanzi u l-preparazzjonijiet perikolużi, 
żebgħa ħlief iż-żebgħa għall-isprejjar li
fiha aktar minn 3% bil-massa ta’ DEGBE li
titqiegħed fis-suq għall-forniment tal-
pubbliku inġenerali għandha tiġi 
mmarkata b’mod leġibbli u li ma jitħassarx 
sa [24 xhar wara d-dħul fis-seħħ tad-
Deċiżjoni] kif ġej:
"Ma għandhiex tintuża f’tagħmir għall-
isprejjar taż-żebgħa".

(3) Mingħajr ħsara għal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja oħra li tikkonċerna l-
klassifikazzjoni, l-ippakkjar u t-tikketti ta’ 
sustanzi u l-preparazzjonijiet perikolużi, 
żebgħat, deterġenti u prodotti tat-tindif
ħlief l-isprejs li fihom aktar minn 3% bil-
massa ta’ DEGBE li jitqiegħdu fis-suq 
għall-forniment tal-pubbliku ġenerali
għandhom jiġu mmarkati b’mod leġġibbli
u li ma jitħassarx sa [24 xahar wara d-dħul 
fis-seħħ tad-Deċiżjoni] kif ġej:
"Ma għandhiex tintuża f’tagħmir għall-
isprejjar".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond l-istudju tar-riskju id-DEGBE huwa ta' riskju għas-saħħa tal-konsumaturi meta 
jinġibed man-nifs waqt l-applikazzjoni ta' żebgħa bl-isprej. In-nota spjegattiva tgħid li d-
DEGBE huwa wżat ukoll bħala kostitwent tad-deterġenti u prodotti tat-tindif; għaldaqstant 
ir-restrizzjonijiet għandhom japplikaw għall-forom ta' sprej ta' dawn il-prodotti.
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Emenda 19
Carl Schlyter

Proposta għal deċiżjoni - att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness I – punt 55 – kolonna 2 - punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ma għandhiex titqiegħed fis-suq wara 
[24-il xhar mid-dħul fis-seħħ tad-
Deċiżjoni], bħala kostitwent ta’ 
preparazzjonijiet b’konċentrazzjonijiet li 
jkunu daqs jew ogħla minn 0.1% bil-massa 
għall-użu tal-pubbliku inġenerali, jekk il-
pakkett:

(4) Ma għandhiex tkun disponibbli wara 
[12-il xahar mid-dħul fis-seħħ tad-
Deċiżjoni], bħala kostitwent ta’ 
preparazzjonijiet b’konċentrazzjonijiet li 
jkunu daqs jew ogħla minn 0.1% bil-massa 
għall-użu tal-pubbliku ġenerali, jekk il-
pakkett:

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda raġuni valida sabiex, fejn jidħlu r-rekwiżiti ta' l-ippakkjar, wieħed jistenna 
għal sentejn oħra wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. Sabiex titħares is-saħħa tal-
bniedem, dan għandu jseħħ mhux aktar minn 12-il xahar wara. It-terminoloġija għandha tkun 
adatta għal dik proposta fil-"pakkett dwar il-prodotti".

Emenda 20
Carl Schlyter

Proposta għal deċiżjoni - att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness I – punt 55 – kolonna 2 - punt 4 - punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ma jkollux ingwanti tal-polyethylene. (a) ma jkollux ingwanti xierqa.

Għall-finijiet ta' armonizzazzjoni, in-
natura ta' l-ingwanti xierqa għandha tiġi 
adottata skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 2a ta' din id-Direttiva.
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Ġustifikazzjoni

Skond informazzjoni mill-istituzzjonijiet fil-qasam tas-saħħa tal-ħaddiema, hemm diversi tipi 
ta' ingwanti li xierqa jintużaw meta jkun qed jiġi intużat l-MDI - madankollu l-ebda minnhom 
m'huma magħmulin mill-polyethylene. Għalhekk ikun aktar xieraq li nirreferu għal "ingwanti 
adegwati", minflok ikunu speċifikati ingwanti li m'humiex adegwati għal dan il-għan. It-tip 
aħħari ta' ingwanti adegwati jista' mbagħad jiġi deċiż f'komitoloġija.

Emenda 21
Miroslav Ouzký

Proposta għal deċiżjoni - att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness I – punt 55 – kolonna 2 - punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Persuni naturali jew legali li jpoġġu 
għall-ewwel darba fis-suq preprazzjonijiet 
li fihom l-MDI għandhom, sa 3 snin mid-
data ta’ l-implimentazzjoni tar-
restrizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu (1), 
jiġbru data dwar każijiet possibbli ta’ 
persuni li jbatu minn allerġija respiratorja 
matul il-preparazzjonijiet li fihom l-MDI 
u jpoġġu din id-data għad-dispożizzjoni 
tal-Kummissjoni. Id-data għandha 
tinġabar skond protokoll ta’ studju li
għandu jinvolvi ċentri speċjalizzati u 
għandhom jiġu ffissati mill-Kummissjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minn mindu ġiet konkluża l-Valutazzjoni tar-Riskju rigward l-MDI fl-2005 mmexxija skond 
ir-Regolament dwar Sustanzi Eżistenti 793/9, dejta ġdida dwar l-espożizzjoni mingħand l-
Aġenzija Daniża tal-Ħarsien ta’ l-Ambjent, Ċentri ta’ l-Avvelenament fil-Ġermanja, fir-Renju 
Unit u fil-Belġju u mill-industrija jissuġġerixxu li fil-verità ma jeżistix riskju għall-
konsumaturi fil-ħajja ta’ kuljum. Qabel ma jiġu kkummissjonati studji ġodda mifruxa fuq 
medda wiesgħa, għandu jitqies, b'parir minn kumitat xjentifiku xieraq, jekk teżistix din il-
ħtieġa. Peress li d-dispożizzjonijiet ta' din id-deċiżjoni se jiddaħħlu fir-Regolament REACH, l-
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Artikoli rilevanti ta' dak ir-Regolament se jkopru kull ħtieġa possibbli għal aktar studji u 
restrizzjonijiet u għalhekk punt 6 għandu jitħassar.

Emenda 22
Carl Schlyter

Proposta għal deċiżjoni - att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness I – punt 55 – kolonna 2 - punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Persuni naturali jew legali li jpoġġu 
għall-ewwel darba fis-suq preprazzjonijiet 
li fihom l-MDI għandhom, sa 3 snin mid-
data ta’ l-implimentazzjoni tar-
restrizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu (1), 
jiġbru data dwar każijiet possibbli ta’ 
persuni li jbatu minn allerġija respiratorja 
matul il-preparazzjonijiet li fihom l-MDI u 
jpoġġu din id-data għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni. Id-data għandha tinġabar 
skond protokoll ta’ studju li għandu 
jinvolvi ċentri speċjalizzati u għandhom 
jiġu ffissati mill-Kummissjoni.

(6) Persuni naturali jew legali li jpoġġu fis-
suq preprazzjonijiet li fihom l-MDI 
għandhom, sa 3 snin mid-data ta’ l-
implimentazzjoni tar-restrizzjonijiet 
stabbiliti fil-paragrafu (1), jiġbru data dwar 
każijiet possibbli ta’ persuni li jbatu minn 
allerġija respiratorja matul il-
preparazzjonijiet li fihom l-MDI u jpoġġu 
din id-data għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni bil-għan li jkun evalwat jekk 
Artikolu 69(1) u (3) tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill għandux jiġi applikat. Id-data 
għandha tinġabar skond protokoll ta’ studju 
li għandu jinvolvi ċentri speċjalizzati u 
għandhom jiġu ffissati mill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-persuni kollha, naturali jew legali, li jqiegħdu fis-suq preprazzjonijiet li fihom l-MDI 
għandhom jipprovdu dejta dwar allerġija respiratorja, u mhux biss dawk li jqiegħduhom 
għall-ewwel darba. Il-ġbir ta' dejta supplimentari jitwettaq fir-rigward ta' l-evalwazzjoni tal-
ħtieġa ta' aktar restrizzjonijiet.
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Emenda 23
Carl Schlyter

Proposta għal deċiżjoni - att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness I – punt 56 – kolonna 2 - punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Ma għandhiex titqiegħed fis-suq għall-
ewwel darba wara [18-il xhar mid-dħul 
fis-seħħ tad-Deċiżjoni], għall-forniment 
tal-pubbliku in ġenerali, bħala kostitwent 
ta’ adeżivi b’bażi ta’ neoprene 
b’konċentrazzjonijiet li jkunu daqs jew 
ogħla minn 0.1% bil-massa f’daqs ta’ 
pakketti akbar minn 650 g.

(8) Ma għandhiex titqiegħed fis-suq wara 
[12-il xahar mid-dħul fis-seħħ tad-
Deċiżjoni], għall-forniment tal-pubbliku 
ġenerali, bħala kostitwent ta’ adeżivi 
b’bażi ta’ neoprene b’konċentrazzjonijiet li 
jkunu daqs jew ogħla minn 0.1% bil-massa 
f’daqs ta’ pakketti akbar minn 350 g.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda raġuni valida għaliex għandu jkun hemm stennija ta' 18-il xahar biex jiġi 
pprojbit l-ewwel dħul fis-suq. 12-il xahar huwa biżżejjed. It-terminoloġija għandha tkun 
adatta għal dik proposta fil-"pakkett dwar il-prodotti".

Emenda 24
Carl Schlyter

Proposta għal deċiżjoni - att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness I – punt 56 – kolonna 2 - punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Adeżivi b’bażi ta’ neoprene li fihom is-
cyclohexane u li ma jikkonformawx ma (1) 
m’ għandhomx jitqiegħdu fis-suq għal 
forniment tal-pubbliku inġenerali wara [24 
xhar mid-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni].

(9) Adeżivi b’bażi ta’ neoprene li fihom is-
cyclohexane u li ma jikkonformawx ma (1) 
m’għandhomx jsiru disponibbli għal 
forniment tal-pubbliku ġenerali wara [15-il 
xahar mid-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni].

Or. en
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Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda raġuni valida sabiex jitħalla l-bejgħ għal sentejn oħra wara d-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva. Sabiex titħares is-saħħa tal-bniedem, dan għandu jseħħ mhux aktar minn 
15-il xahar wara. It-terminoloġija għandha tkun adatta għal dik proposta fil-"pakkett dwar il-
prodotti".

Emenda 25
Carl Schlyter

Proposta għal deċiżjoni - att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness I – punt 56 – kolonna 2 - punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja oħra li tikkonċerna l-
klassifikazzjoni, l-ippakkjar u t-tikketti ta’ 
sustanzi u l-preparazzjonijiet perikolużi, 
adeżivi b’bażi ta’ neoprene li fihom is-
cyclohexane b’konċentrazzjonijiet li huma 
daqs jew aktar minn 0.1% bil-massa li 
jitqiegħdu fis-suq għall-forniment tal-
pubbliku inġenerali wara [24 xhar mid-
dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni] għandhom 
ikunu mmarkati b’mod leġibbli u li ma 
jitħassarx kif ġej:

(10) Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja oħra li tikkonċerna l-
klassifikazzjoni, l-ippakkjar u t-tikketti ta’ 
sustanzi u l-preparazzjonijiet perikolużi, 
adeżivi b’bażi ta’ neoprene li fihom is-
cyclohexane b’konċentrazzjonijiet li huma 
daqs jew aktar minn 0.1% bil-massa li jsiru 
disponibbli għall-forniment tal-pubbliku 
ġenerali wara [15-il xahar mid-dħul fis-
seħħ tad-Deċiżjoni] għandhom ikunu 
mmarkati b’mod leġibbli u li ma jitħassarx 
kif ġej:

"Ma għandux jintuża f’kondizzjonijiet 
b’nuqqas ta’ ventilazzjoni.

"Ma għandux jintuża f’kondizzjonijiet 
b’nuqqas ta’ ventilazzjoni.

Ma għandux jintuża għat-tqegħid tat-
twapet."

Ma għandux jintuża għat-tqegħid tat-
twapet."

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda raġuni valida sabiex, fejn jidħol l-ittikkettar, wieħed jistenna għal sentejn 
oħra wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. Sabiex titħares is-saħħa tal-bniedem, dan 
għandu jseħħ mhux aktar minn 15-il xahar wara. It-terminoloġija għandha tkun adatta għal 
dik proposta fil-"pakkett dwar il-prodotti".
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Emenda 26
Carl Schlyter

Proposta għal deċiżjoni - att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness I – punt 57 – kolonna 2 - punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Ma għandux jitqiegħed fis-suq għall-
ewwel darba wara [18-il xahar mid-dħul 
fis-seħħ tad-Deċiżjoni] bħala sustanza, jew 
fi preparazzjonijiet li fihom aktar 
minn 28% bil-massa ta’ nitroġenu fir-
rigward tan-nitrat ta’ l-ammonju, għall-użu 
bħala fertilizzant solidu, sempliċi jew 
kompost, sakemm il-fertilizzant ma 
jikkonformax mad-dispożizzjonijiet tekniċi 
għall-fertilizzanti tan-nitrat ta’ l-ammonju 
b’kontenut għoli ta’ nitrogenu stipulat fl-
Anness III għar-Regolament (KE)
Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar il-fertilizzanti.

(1) Ma għandux jitqiegħed fis-suq wara 
[12-il xahar mid-dħul fis-seħħ tad-
Deċiżjoni] bħala sustanza, jew fi 
preparazzjonijiet li fihom aktar minn 28% 
bil-massa ta’ nitroġenu fir-rigward tan-
nitrat ta’ l-ammonju, għall-użu bħala 
fertilizzant solidu, sempliċi jew kompost, 
sakemm il-fertilizzant ma jikkonformax 
mad-dispożizzjonijiet tekniċi għall-
fertilizzanti tan-nitrat ta’ l-ammonju 
b’kontenut għoli ta’ nitrogenu stipulat fl-
Anness III għar-Regolament (KE) 
Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar il-fertilizzanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda raġuni valida għaliex għandu jkun hemm stennija ta' 18-il xahar biex jiġi 
pprojbit l-ewwel dħul fis-suq. 12-il xahar huwa biżżejjed. It-terminoloġija għandha tkun 
adatta għal dik proposta fil-"pakkett dwar il-prodotti".

Emenda 27
Carl Schlyter

Proposta għal deċiżjoni - att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness I – punt 57 – kolonna 2 - punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Ma għandux jitqiegħed fis-suq għal 
forniment tal-pubbliku inġenerali wara 
[18-il xahar mid-dħul fis-seħħ tad-

(2) Ma għandux isir disponibbli għal 
forniment tal-pubbliku ġenerali wara [15-il 
xahar mid-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni] 
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Deċiżjoni] bħala sustanza, jew fi 
preparazzjonijiet li fihom 20% jew aktar 
bil-massa ta’ nitroġenu fir-rigward tan-
nitrat ta’ l-ammonju.

bħala sustanza, jew fi preparazzjonijiet li 
fihom 20% jew aktar bil-massa ta’ 
nitroġenu fir-rigward tan-nitrat ta’ l-
ammonju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità ma' l-emendi l-oħra mill-istess awtur, id-dewmien bejn it-tqegħid fis-suq u d-
disponibilità għall-pubbliku ġenerali m'għandux ikun ta' aktar minn tliet xhur. 

Emenda 28
Gyula Hegyi

Proposta għal deċiżjoni - att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness I – punt 57 – kolonna 2 - punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Ma għandux jitqiegħed fis-suq għal 
forniment tal-pubbliku inġenerali wara 
[18-il xahar mid-dħul fis-seħħ tad-
Deċiżjoni] bħala sustanza, jew fi 
preparazzjonijiet li fihom 20% jew aktar 
bil-massa ta’ nitroġenu fir-rigward tan-
nitrat ta’ l-ammonju.

(2) Ma għandux jitqiegħed fis-suq għal 
forniment tal-pubbliku ġenerali wara [18-il 
xahar mid-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni] 
bħala sustanza, jew fi preparazzjonijiet li 
fihom 28% jew aktar bil-massa ta’ 
nitroġenu fir-rigward tan-nitrat ta’ l-
ammonju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħafna fertilizzanti, prodotti fl-Ewropa, fihom madwar 27% nitrat ta' l-ammonju. Il-possibilità 
li jiġi iżolat in-nitrat ta' l-ammonju minn fertilizzant jiddependi fuq il-kwalità tiegħu u mhux 
biss mill-proporzjon ta' nitrat ta' l-ammonju. Il-memorandum ta' spjegazzjoni jgħid li l-
"fertilizzanti b’bażi ta’ nitrat ta’ l-ammonju li għandhom anqas minn 28% ta’ nitroġenu ma 
jitqisux li joħolqu riskju ta’ splużjoni taħt kundizzjonijiet normali ta’ tħaddim u użu"; 
għalhekk il-limitu ta' projbizzjoni tal-kontenut ta' nitroġenu għandu jkun ta' 28%.
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Emenda 29
Dan Jørgensen

Proposta għal deċiżjoni - att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness I – punt 57 – kolonna 2 - punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Ma għandux jitqiegħed fis-suq għal 
forniment tal-pubbliku inġenerali wara 
[18-il xahar mid-dħul fis-seħħ tad-
Deċiżjoni] bħala sustanza, jew fi 
preparazzjonijiet li fihom 20% jew aktar
bil-massa ta’ nitroġenu fir-rigward tan-
nitrat ta’ l-ammonju.

(2) Ma għandux jitqiegħed fis-suq għal 
forniment tal-pubbliku ġenerali wara [18-il 
xahar mid-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni] 
bħala sustanza, jew fi preparazzjonijiet li 
fihom aktar minn 16% bil-massa ta’ 
nitroġenu fir-rigward tan-nitrat ta’ l-
ammonju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Restrizzjoni ta' l-aċċess tal-pubbliku ġenerali għall-konċentrazzjoni għolja ta' fertilizzant hija 
miżura primarja fl-isforzi sabiex b'mod effettiv jiġu evitati li jitwettqu attakki terroristiċi. L-
esperjenza fil-prattika u splużjonijiet ta' prova juru li huwa faċli għal terroristi potenzjali li 
jippproduċu bombi permezz tal-fertilizzanti (eż. minn ħwienet tal-pjanti) billi jużaw riċetti ta' 
bombi sempliċi miġjuba mill-internet. Splużjonijiet ta' prova riċenti juru li l-livell massimu ta' 
20% għall-kontenut ta' nitroġenu mhuwiex sikur biżżejjed u huwa meqjus meħtieġ li l-limitu 
jiġi stipulat għal 16% ta' nitroġenu prodott min-nitrat ta' l-ammonju.
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