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maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid 
fis-suq ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti
(COM(2006)0388 – C6-0245/2006  – 2006/0136(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2006)0427)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikoli 37(2) u 152(4) tat-Trattat KE, skond liema 
artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0245/2006),

- wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi leġali 
proposta,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, tal-Kumitat
għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u tal-Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali 
(A6-0000/2007),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Preambolu 1

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod 
partikolari l-Artikoli 37(2) u 152(4)(b) 
tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej, u 
partikolarment l-Artikoli 152 (4)(b) u 175 
(1) tiegħu, 

  
1 ĠU C ... / Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
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Ġustifikazzjoni

Skond il-Premessa 8 tal-proposta, 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.  L-għażla tal-bażi legali għandha tirrifletti l-għan u l-iskop tar-regolament. Bażi 
legali doppja għandha tintuża biss jekk ikun hemm aktar minn objettiv wieħed li jkunu 
marbuta b'mod inseparabbli, bħal ma hu l-każ ta' din il-proposta.
L-Artikolu 37 intuża fl-1991, meta t-Trattat ma kienx qiegħed joffri dispożizzjoni għal bażi 
legali speċifika għall-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent. Issa m'għadx hemm lok li 
jintuża hawnhekk.

Emenda 2
Premessa 4

Sabiex ikun hemm iktar semplifikazzjoni, 
l-att il-ġdid għandu jirrevoka wkoll id-
Direttiva tal-Kunsill 79/117/KEE tal-21 ta’ 
Diċembru 1978 li tipprojbixxi t-tqegħid fis-
suq u l-użu ta’ prodotti għall-protezzjoni
tal-pjanti li jkun fihom ċerti sustanzi attivi.

Sabiex ikun hemm iktar simplifikazzjoni, l-
att il-ġdid għandu jirrevoka wkoll id-
Direttiva tal-Kunsill 79/117/KEE tal-21 ta’ 
Diċembru 1978 li tipprojbixxi t-tqegħid fis-
suq u l-użu ta’ prodotti għall-protezzjoni 
tal-pjanti li jkun fihom ċerti sustanzi attivi.
Madankollu, il-prinċipji ewlenin tad-
Direttiva 79/117/KEE għandhom 
jinżammu f'dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Jinħtieġ li l-kontenut tad-direttiva li ġiet revokata jiddaħħal fl-att il-ġdid.

Emenda 3
Premessa 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.

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

Ġustifikazzjoni

Il-kliem ta' din il-premessa għandu jkun aktar preċiż.
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Emenda 4
Premessa 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.

Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 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’ prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti.

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti ma jinvolvux biss riskji u perikli għall-bnedmin, għall-
annimali u għall-ambjent. Jista' jkollhom ukoll effetti negattivi għal perjodi qosra u twal 
għall-bnedmin, għall-annimali u għall-ambjent, anki meta jintużaw kif suppost. 

Emenda 5
Premessa 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.

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, embriji u 
feti, 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.

Ġustifikazzjoni

L-embriji, il-feti u n-nisa li jreddgħu għandhom jissemmew speċifikament, sabiex issir enfasi 
akbar fuq l-iżvilupp ta' l-effetti newrotossikoloġiċi (ara Grandjean P,  Landrigran, P: The 
Lancet Vol 368 Ħarġa 9553 (2006), p. 2167) 
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Emenda 6
Premessa 8 a (ġdida)

(8a) Sabiex ma jsirux testijiet fuq l-
annimali, għall-finijiet ta’ dan ir-
Regolament, it-testijiet fuq l-annimali 
vertebrati għandhom isiru biss wara li 
jkunu fallew it-tentattivi l-oħra kollha. 
Dan ir-Regolament u l-leġiżlazzjoni li 
tistabbilixxi l-ħtieġa ta' dejta għas-
sustanzi attivi, għall-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti, safeners u synergists 
għandhom jiżguraw li t-testijiet fuq l-
annimali vertebrati jsiru mill-inqas u li t-
testijiet doppji jkunu evitati, kif ukoll li 
jkunu promossi t-testijiet li ma jinvolvux 
l-annimali u l-istrateġiji ta' l-ittestjar 
intelliġenti.

Ġustifikazzjoni

B'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll dwar il-Ħarsien u l-Ġid ta' l-Annimali biex 
il-Komunità u l-Istati Membri jirrispettaw bis-sħiħ ir-rekwiżiti għall-ġid ta' l-annimali meta 
jiġu biex jifformulaw u jimplimentaw il-politiki, għandu jkun inkluż li t-testijiet fuq l-annimali 
għandhom isiru assolutament mill-inqas u biss meta ma jkunx hemm aktar x'tagħmel, u li l-
alternattivi għalihom għandhom ikunu preferuti. Dan hu wkoll b'konformità mad-
dispożizzjonijiet tar-REACH.

Emenda 7
Premessa 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 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.
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Ġustifikazzjoni

M'hemmx raġuni biex ikun hemm l-istess livell ta' ħarsien ta' l-ambjent fl-Istati Membri 
kollha, li jfisser li f'xi Stati Membri jista' jonqos il-ħarsien ta' l-ilma ta' taħt l-art. Madankollu, 
fejn tidħol is-saħħa pubblika għandu jkun żgurat livell għoli ta' ħarsien fl-UE kollha kemm hi.

Emenda 8
Premessa 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.

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 kwalunkwe żvilupp fix-
xjenza u fit-teknoloġija għandhom jitqiesu
meta tittieħed kwalunkwe deċiżjoni dwar 
it-tiġdid ta’ approvazzjoni. Wara l-ewwel 
tiġdid, għandha ssir reviżjoni regolari tas-
sustanzi.

Ġustifikazzjoni

Dan biex ikun iggarantit li ssir reviżjoni regolari tas-sustanzi l-ġodda u l-qodma li ġew 
inklużi fil-lista pożittiva sa mill-1991 (l-Anness 1 tad-Direttiva 91/414) u li jkun evalwat il-
periklu tagħhom.

Emenda 9
Premessa 14

Għandha tkun provduta l-possibbiltà li ssir 
emenda jew li tiġi rtirata l-approvazzjoni 
ta’ sustanza attiva f’każijiet fejn il-kriterji 
għall-approvazzjoni ma jibqgħux jiġu 
sodisfatti.

Għandha tkun provduta l-possibilità li ssir 
emenda jew li tiġi rtirata l-approvazzjoni 
ta’ sustanza attiva f’każijiet fejn il-kriterji 
għall-approvazzjoni ma jibqgħux jiġu 
sodisfatti jew fejn il-konformità mad-
Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew li tistabbilixxi qafas għall-
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
dwar l-ilma1 u d-direttivi mnissla minnha 
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tista' tiġi kompromessa.
1 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).

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2000/60/KE tistipula l-istandards tal-kwalità għal sustanzi kimiċi, fosthom il-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, fl-ilma ta' taħt l-art u fl-ilma tal-wiċċ. Jekk dawn l-
istandards tal-kwalità ma jintlaħqux, għandu jkun hemm mekkaniżmu dirett ta' rispons biex 
jemenda jew jirtira l-approvazzjoni ta' sustanza attiva, b'konformità mal-mekkaniżmu ta' 
rispons eżistenti għad-Direttiva 2000/60/KE dwar l-awtorizzazzjoni tas-sustanzi kimiċi 
(REACH).

Emenda 10
Premessa 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.

Uħud mis-sustanzi attivi li joħolqu 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 jew l-ebda mitigazzjoni tar-
riskju jew bi prattiki alternattivi ta' l-
agrikultura.

Ġustifikazzjoni

Hu impossibbli li jsir il-kontroll ta' l-applikazzjoni tajba tal-miżuri preskritti tal-mitigazzjoni 
tar-riskju fil-livell ta' l-art. Għalhekk, sustanzi bħal dawn għandhom ikunu esklużi mil-lista 
pożittiva jew isiru kandidati għas-sostituzzjoni, biex ikunu sostitwiti bi prodotti inqas 
perikolużi jew b'metodi ta' ħarsien ta' l-uċuħ li ma jkunux kimiċi. 

Emenda 11
Premessa 17 a (ġdida)

(17a) L-Istati Membri għandu jkollhom 
id-dritt li jipprojbixxu jew ma 
jawtorizzawx prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti sakemm iqisu l-kundizzjonijiet 
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naturali, agrikulturali jew klimatiċi 
speċifiċi tagħhom, jew sakemm l-użu ta' 
dawn il-prodotti ma jkunx konformi mal-
pjan ta' azzjoni tagħhom biex jitnaqqsu r-
riskji relatati ma', u d-dipendenza minn, l-
użu tal-pestiċidi (Il-Pjan Nazzjonali ta' 
Azzjoni dwar il-Pestiċidi).

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 12
Premessa 18

Minbarra s-sustanzi attivi, il-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti jista’ jkun fihom ukoll 
safeners jew synergists li għalihom 
għandhom ikunu provduti regoli simili. 
Għandhom ikunu stabbiliti r-regoli tekniċi
meħtieġa għar-reviżjoni ta’ sustanzi bħal 
dawn. Is-sustanzi li qegħdin fis-suq 
bħalissa għandhom ikunu riveduti biss 
wara li jkunu ġew stabbiliti dawk id-
dispożizzjonijiet.

Minbarra s-sustanzi attivi, il-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti jista’ jkun fihom ukoll 
safeners jew synergists li għalihom 
għandha tkun provduta leġiżlazzjoni
simili. Għandhom ikunu stabbiliti d-
dispożizzjonijiet meħtieġa għar-reviżjoni ta' 
sustanzi bħal dawn fuq il-bażi ta' proposta 
leġiżlattiva mill-Kummissjoni. Is-sustanzi 
li qegħdin fis-suq bħalissa għandhom ikunu 
riveduti biss wara li jkunu ġew stabbiliti 
dawk id-dispożizzjonijiet.

Ġustifikazzjoni

Dan għall-konsistenza mal-bidla proposta mir-Rapporteur fl-Artikolu 26 biex din ir-reviżjoni 
tkun adottata b'ko-deċiżjoni.

Emenda 13
Premessa 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.

Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jista’ 
jkun fihom ukoll ko-formulanti. Huwa 
xieraq li tkun adottata lista pożittiva ta’ ko-
formulanti li jistgħu jkunu inklużi fi 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti. 
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Ġustifikazzjoni

Il-ko-formulanti u s-synergists jista' jkollhom effett fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. 
Għalhekk għandhom ikunu awtorizzati u inklużi f'lista pożittiva. 

Emenda 14
Premessa 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.

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, inkluża dik ta' gruppi 
vulnerabbli, jew ta’ l-annimali jew 
kwalunkwe influwenza inaċċettabbli fuq l-
ambjent. L-Istati Membri għandu 
jkollhom id-dritt li jipprojbixxu jew ma 
jawtorizzawx prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti li ma jippreżentawx benefiċċju ċar 
għall-produzzjoni tal-pjanti fil-
kundizzjonijiet speċifiċi tat-territorju 
tagħhom. 

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni tar-riskju għandha tistabbilixxi li pestiċida ma jkunx ta' ħsara għas-saħħa tal-
bniedem u għall-ambjent. L-evalwazzjoni tal-benefiċċju potenzjali għall-produzzjoni tal-
pjanti għandha tittieħed bħala pass għalih fil-proċedura.  
L-Istati Membri m'għandhomx ikunu mġiegħla jaċċettaw pestiċidi li ma jippreżentawx 
benefiċċju ċar, li jniġġsu l-ilma ta' taħt l-art jew li ma jaqblux mal-politiki nazzjonali 
tagħhom dwar l-ambjent u s-saħħa u mal-Pjanijiet Nazzjonali ta' Azzjoni dwar il-Pestiċidi.

Emenda 15
Premessa 24
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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.

Biex tiġi evitata duplikazzjoni tax-xogħol 
bla bżonn, biex jitnaqqas il-piż 
amministrattiv għall-industrija u għall-
Istati Membri u biex tiġi ffaċilitata
disponibilità iktar armonizzata ta’ prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti, l-
awtorizzazzjonijiet mogħtija minn Stat 
Membru wieħed għandhom ikunu 
notifikati lill-Istati Membri l-oħra. L-Istati 
Membri għandu jkollhom id-dritt li 
jikkonfermaw, jirrifjutaw jew jirrestrinġu 
l-awtorizzazzjoni li tkun ingħatat minn 
Stat Membru ieħor fuq il-bażi tal-ħtiġijiet 
speċifiċi ta' l-agrikultura tagħhom jew 
biex iżommu livell ta' ħarsien ogħla 
b'konformità mal-Pjan Nazzjonali 
tagħhom ta' Azzjoni dwar il-Pestiċidi. 

Ġustifikazzjoni

Il-qasma f'zoni ta' awtorizzazzjoni m'hix f'lokha billi wieħed sikwit ma jkunx jista' jqabbel il-
kundizzjonijiet fiz-zoni proposti. L-awtorizzazzjonijiet għandhom jingħataw biss fil-livell ta' 
Stati Membri individwali imma għandhom ikunu notifikati lil Stati Membri oħra. L-Istati 
Membri notifikati għandhom, f'perjodu ta' żmien raġonevoli, ikunu obbligati jikkonfermaw, 
jirrifjutaw jew jirrestrinġu l-awtorizzazzjoni skond is-sitwazzjoni nazzjonali speċifika 
tagħhom.
L-awtorizzazzjoni proposta tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti skond iz-zona qiegħda 
tinbidel minn issa 'l quddiem għal sistema ta' rikonoxximent reċiproku bħal dik inkluża fid-
Direttiva dwar il-Bijoċidi.

Emenda 16
Premessa 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.

F’każijiet eċċezzjonali, fejn hemm il-
ħtieġa li jsir hekk minħabba l-periklu 
immedjat għal xi ekosistema li ma jkunx 
jista' jitrażżan bi kwalunkwe mezz ieħor, 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li ma 
jikkonformawx mal-kondizzjonijiet 
provduti f’dan ir-Regolament jistgħu 
jintużaw. Derogi temporanji bħal dawn 
għandhom ikunu awtorizzati fil-livell 
Komunitarju.
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Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni ta' sustanzi li ma jkunux awtorizzati għandha tkun iġġustifikata biss f'każijiet 
ta' perikli eċċezzjonali għal ekosistemi sħaħ. Derogi temporanji bħal dawn għandhom ikunu 
awtorizzati fil-livell Komunitarju.

Emenda 17
Premessa 29

Għandha tiġi stabbilita sistema għall-
iskambju ta’ l-informazzjoni. L-Istati 
Membri għandhom jagħmlu disponibbli 
għal xulxin, għall-Awtorità u għall-
Kummissjoni il-partikolaritajiet u d-
dokumentazzjoni xjentifika mressqa 
b’konnessjoni ma’ applikazzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni ta’ prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti.

Għandha tiġi stabbilita sistema għall-
iskambju ta’ l-informazzjoni. L-Istati 
Membri għandhom jagħmlu disponibbli 
għal xulxin, għall-Awtorità u għall-
Kummissjoni il-partikolaritajiet u d-
dokumentazzjoni xjentifika mressqa 
b’konnessjoni ma’ applikazzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni ta’ prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti. L-istudji kollha u d-dejta 
relevanti għall-evalwazzjoni tossikoloġika 
u ekotossikoloġika tal-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti għandhom isiru 
disponibbli għall-pubbliku.

Ġustifikazzjoni

Il-pubbliku għandu jkollu aċċess għad-dettalji partikulari kollha u d-dokumentazzjoni 
xjentifika mressqa u li għandha x'taqsam ma' l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni skond 
ir-regoli dwar l-aċċess għall-informazzjoni u l-parteċipazzjoni. 

Emenda 18
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-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’ 

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 li jsiru testijiet fuq 
l-annimali, depożitati 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-
kompetizzjoni. Għandu jkun limitat ukoll 
għal studji li huma ġenwinament meħtieġa 
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ħarsien billi jressqu studji ġodda li ma 
jkunux 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.

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat li l-protezzjoni tad-dejta għandha tkun limitata wkoll sabiex ikunu evitati 
t-testijiet fuq l-annimali.

Emenda 19
Premessa 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. 

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 vertebrati u studji oħra li 
jistgħu jevitaw li jsiru testijiet 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.

Ġustifikazzjoni
Billi hemm studji oħra, barra dawk fuq il-vertebrati, li jistgħu jevitaw li jsiru testijiet fuq l-
annimali, dawn għandhom ikunu inklużi hawnhekk ukoll. 
Sabiex id-dejta tkun tista' tinqasam aħjar bejn kulħadd jeħtieġ li tkun stabbilita bażi ċentrali 
waħda tad-dejta, li tkun immaniġġjata mill-EFSA u li jkollha l-informazzjoni kollha dwar it-
testijiet u l-istudji li kienu saru qabel għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament. L-applikanti 
mbagħad ikunu jistgħu jikkonsultaw ma' bażi waħda tad-dejta qabel ma jagħmlu xi testijiet 
jew studji.
Dan ukoll iżid fit-trasparenza tal-proċedura.

Emenda 20
Premessa 34

Id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Mejju 

Id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Mejju 
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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.

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, tal-
konsumaturi tal-pjanti u tal-prodotti ġejjin 
mill-pjanti u ta’ l-ambjent, huwa xieraq li 
tkun adottata leġiżlazzjoni speċifika fuq il-
bażi ta' proposta leġiżlattiva mill-
Kummissjoni li tqis il-kondizzjonijiet 
speċifiċi ta’ l-użu tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti.

Ġustifikazzjoni

Dan għall-konsistenza mal-bidla proposta mir-Rapporteur fl-Artikolu 62(1) biex ikunu 
adottati rekwiżiti speċifiċi ta' l-ittikkettar fil-ko-deċiżjoni.

Emenda 21
Premessa 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.

Għandhom ikunu stabbiliti 
dispożizzjonijiet dwar iż-żamma ta'
rekords speċifiċi fuq l-ejkeraġġ u fuq l-
uċuħ kif ukoll fuq l-informazzjoni li tkun 
aċċessibbli għall-pubbliku 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. Din l-
informazzjoni miġbura għandha tintuża 
wkoll għal "passaport tal-pestiċidi" biex 
tkun żgurata t-traċċabilità ta' l-
applikazzjonijiet tal-pestiċidi fil-katina ta' 
l-ikel. 
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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.

Emenda 22
Premessa 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.

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-benesseri 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 ikunu stabbiliti fuq il-bażi ta' 
proposta leġiżlattiva mill-Kummissjoni 
għall-ħażna u għall-użu ta’ prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti li mhumiex koperti mir-
Regolament (KE) Nru 882/2004.

Ġustifikazzjoni

Dan għall-konsistenza mal-bidla proposta mir-Rapporteur fl-Artikolu 65 biex dawn id-
dispożizzjonijiet ikunu adottati b'kodeċiżjoni.

Emenda 23
Premessa 46 a (ġdida)

(46a) B'mod partikulari, il-Kummissjoni 
għandha tingħatalha s-setgħa biex 
tapprova sustanzi attivi, biex iġġedded jew 
terġa' tikkunsidra l-approvazzjoni 
tagħhom, biex tapprova koformulanti, 
biex tadotta metodi armonizzati li 
jistabbilixxu n-natura u l-kwantità tas-
sustanzi attivi, safeners u synergists, u 
fejn xieraq ta' l-impuritajiet u l-
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koformulanti relevanti, biex tistabbilixxi 
regoli li jwasslu għal soluzzjoni għan-
nuqqas ta' qbil bejn l-Istati Membri dwar 
l-evalwazzjoni ta' l-ekwivalenza, biex 
tadotta linji gwida dwar l-organizzazzjoni 
tal-verifiki ta' konformità għat-tiġdid ta' 
awtorizzazzjoni, biex tadotta regoli 
dettaljati biex ikunu permessi derogi dwar
l-awtorizzazzjoni ta' prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti għar-riċerka u l-iżvilupp, u 
timplimenta miżuri li jiżguraw l-
applikazzjoni uniformi taż-żamma tar-
rekords fuq il-produzzjoni, il-ħażna u l-
użu ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, 
id-dokumenti ta' gwida teknika jew 
xort'oħra għall-implimentazzjoni ta' dan 
ir-Regolament u l-lista ta' sustanzi attivi 
approvati. Billi dawn il-miżuri ta' firxa 
ġenerali huma mfassla biex jemendaw 
elementi li m'humiex essenzjali ta' dan ir-
Regolament jew biex izidulu elementi 
ġodda li m'humiex essenzjali, għandhom 
ikunu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju prevista fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE. 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex taġġorna t-test skond id-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdida tal-komitoloġija.

Emenda 24
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

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

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. 

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.

Emenda 25
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’. Madankollu, ma jibqax japplika 
għal mikro-organiżmi, vajrusijiet, 
feromoni u prodotti bijoloġiċi hekk kif 
ikun adottat regolament speċifiku dwar 
prodotti ta' kontroll bijoloġiku.

i

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 26
Artikolu 3, Punt 2 a (ġdid)
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(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;  

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni hi meħtieġa biex ikun żgurat li meta tkun qiegħda tiġi evalwata sustanza 
attiva, il-metaboliti kollha li jkunu preżenti fi prodott speċifiku jkunu inklużi. Din id-
definizzjoni tixbah lil dik mogħtija fid-Direttiva 91/414/KEE.

Emenda 27
Artikolu 3, Punt 4

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 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 u 
sustanzi li għandhom karatteristiċi ta' 
żviluppi newrotossiċi, immunotossiċi jew 
li jistgħu jqallbu s-sistema endokrinali;

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' sustanza li tqanqal tħassib għandha tkun ibbażata fuq il-karatteristiċi 
intrinsiċi ta' dik is-sustanza u mhux fuq l-evalwazzjoni kwantitattiva tar-riskju.
M'huwiex aċċettabbli li b'sustanzi li jqanqlu tħassib infissru biss dawk is-sustanzi li diġà 
huma kklassifikati bħala perikolużi, għax dan jillimita n-numru ta' sustanzi li jkunu kandidati 
biex jinbidlu. Id-Direttiva 1999/45/KE ma tikkunsidrax il-karatteristiċi tal-pestiċidi li 
jikkawżaw taqlib fis-sistema endokrinali, in-newrotossiċità, in-newrotossiċità ta' l-iżvilupp 
jew l-immunotossiċità.
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Emenda 28
Artikolu 3, Punt 9

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-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, kif ukoll l-importazzjonijiet,
għandhom jitqiesu li jikkostitwixxu
tqegħid fis-suq għall-iskopijiet ta’ dan ir-
Regolament; 

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti impurtati għandhom jikkonformaw mal-kriterji kollha ta' dan ir-Regolament.

Emenda 29
Artikolu 3, Punt 13 a (ġdid)

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

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' saħħa kif mogħtija mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) għandha 
tkun inkluża għax hi relatata ma' l-għan u ma' dispożizzjonijiet oħra relevanti ta' dan ir-
Regolament.

Emenda 30
Artikolu 3, Punt 13 b (ġdid)

(13b) 'gruppi vulnerabbli'
Persuni li jinħtieġu konsiderazzjoni 
speċifika meta jitqiesu l-effetti akuti u 
kroniċi tal-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti fuq is-saħħa. Fost dawn hemm in-
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nisa tqal u li jreddgħu, l-embriji u l-feti, 
it-trabi u t-tfal, l-anzjani, in-nies morda u 
dawk li jieħdu l-mediċini, il-ħaddiema u r-
residenti li jkunu esposti sewwa għall-
pestiċidi għal żmien twil.

Ġustifikazzjoni

Il-gruppi vulnerabbli għandha tingħatalhom attenzjoni partikulari fil-proċedura ta' l-
awtorizzazzjoni u għalhekk għandhom ikunu definiti fl-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament. 

Emenda 31
Artikolu 3, Punt 14

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’ l-organiżmi ta’ ħsara 
tenfasizza t-tkabbir ta’ l-uċuħ tar-raba’ 
b’saħħithom bl-inqas taħwid possibbli ta’ l-
agro-ekosistemi billi tingħata prijorità lill-
miżuri preventivi tat-tkabbir ta' l-uċuħ, 
lill-użu ta' varjetajiet adattati u lill-metodi 
mhux kimiċi ta' ħarsien tal-pjanti u ta' 
kontroll ta' l-uċuħ tar-raba'.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' 'ġestjoni integrata ta' pesti' (IPM) m'għandhiex tinkludi biss l-aspetti tal-
ħarsien tal-pjanti, imma wkoll l-aspetti tal-kontroll marbuta ma' l-għażla tal-varjetajiet 
adattati, man-newba ta' l-uċuħ kif ukoll ma' l-istrateġija tan-nutrijenti, li jistgħu jnaqqsu sew 
il-ħtieġa tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

Emenda 32
Artikolu 3, Punt 17

(17) 'zona' imħassar
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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;

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta tista' tqarraq għaliex tirreferi għal zoni fl-Anness I li relattivament 
m'għandhomx l-istess kundizzjonijiet ta' l-agrikultura, tas-saħħa tal-pjanti u ta' l-ambjent. Is-
sistema proposta ta' zoni tmur kontra l-awtorizzazjoni nazzjonali u m'hijiex konformi mal-
prinċipju ta' proporzjonalità u sussidjarjetà ta' l-UE għaliex tmur lil hinn minn dak li hu 
meħtieġ biex jitħaffef il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Dawn l-għanijiet jistgħu jintlaħqu 
billi tiġi emendata s-sistema ta' rikonoxximent reċiproku mingħajr il-kunċett taz-zoni. 
Barra minn hekk, il-kundizzjonijiet għall-kontroll ta' l-ilma jistgħu jvarjaw fit-tliet zoni 
proposti.

Emenda 33
Artikolu 3, Punt 18

(18) 'Prattika Tajba tal-Ħarsien tal-Pjanti' (18) 'Prattika Tajba 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 li tintuża biss
l-inqas kwantità meħtieġa, wara li jitqiesu 
b’mod xieraq il-kondizzjonijiet lokali u l-
possibilitajiet għall-kontroll kulturali u
bijoloġiku;

Ġustifikazzjoni

'L-iprem effikaċja' huwa terminu preġudikat. Għalhekk huwa aħjar li jkun żgurat li tintuża 
biss il-kwantità minima. Il-Prattika Tajba tal-Ħarsien tal-Pjanti hija usa' sew mid-definizzjoni 
kurrenti li tinkludi l-konsiderazzjonijiet dwar l-applikazzjoni tal-pestiċidi (ara d-definizzjoni 
ta' 'ġestjoni integrata ta' pesti' aktar 'il fuq). Għalhekk hu meħtieġ li tkun iċċarata d-
definizzjoni biex tiġi tirreferi biss għall-Prodotti għall-Ħarsien tal-Pjanti.

Emenda 34
Artikolu 3, Punt 21
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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 l-annimali 
vertebrati u testijiet oħra jew studji li 
jistgħu jevitaw it-testijiet 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. 

Ġustifikazzjoni

Hawn għandu jkun inkluż li l-proprjetarju ta' test jew studju ma jistax iżommu milli jintuża 
minn persuna oħra biex ikunu evitati t-testijiet fuq l-annimali.

Emenda 35
Artikolu 4, Paragrafu 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 għandha tkun approvata 
skond l-Anness II, jekk ikun ippruvat, fuq 
il-bażi 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-kondizzjonijiet 
għandhom jintużaw bħala kriteriji 
determinanti.

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat li l-kriterji determinanti għandhom jintużaw biex jitwarrbu s-sustanzi 
attivi u li l-miżuri li jnaqqsu r-riskju m'humiex biżżejjed biex iħarsu s-saħħa tal-bnedmin u l-
ambjent mill-perikli intrinsiċi ta' ċerti sustanzi. Dan jagħmel lir-Regolament konformi mal-
kunċetti iktar avvanzati u progressivi ta' politika kif ukoll ma' l-għodod ta' l-evalwazzjoni għal 
sustanzi kimiċi, bħall-Konvenzjoni POPs li telimina ċerti sustanzi perikolużi li ma jkunux 
jistgħu jiġu kkontrollati wara li jinxterdu fl-ambjent. 

Emenda 36
Artikolu 4, Paragrafu 2, parti introduttorja

2. Ir-residwi tal-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti, b’konsegwenza għal applikazzjoni 
li hija konsistenti ma’ prattika tajba tal-
ħarsien tal-pjanti, għandhom jissodisfaw 

2. Ir-residwi tal-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li 
ġejjin: 



PR\662101MT.doc 25/86 PE 388.326v01-00

MT

ir-rekwiżiti li ġejjin: 

Ġustifikazzjoni

Il-pestiċidi b'mod ġenerali xejn ma huma jintużaw tajjeb u għalhekk ma huwiex sew li wieħed 
jassumi li jintużaw biss fil-"prattika t-tajba tal-ħarsien tal-pjanti". Minflok, il-kliem 
"kundizzjonijiet realistiċi għall-użu" għandu jkun inkluż f'Paragrafu 3 ta' dan l-artikolu. Dan 
hu konformi wkoll mad-dispożizzjonijiet kurrenti inklużi fil-linji gwida tat-test tad-Direttiva 
91/414, fejn trid tingħata konsiderazzjoni għal "kundizzjonijiet prattiċi għall-użu" u 
"kundizzjonijiet realistiċi għall-użu".

Emenda 37
Artikolu 4, Paragrafu 2, Punt (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 fuq dik ta' 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; 

Ġustifikazzjoni
Skond il-prinċipju ta' prekawzjoni, is-sustanzi m'għandux ikollhom effetti negattivi  fuq saħħet 
il-bniedem, b'mod partikulari fuq gruppi vulnerabbli bħall-embriji, it-tfal u l-ambjent. Dan 
b'konformità mar-reazzjoni tal-PE (Riżoluzzjoni tal-PE P5_TA(2002)0276) u tal-Kunsill 
għall-Komunikazzjoni ta' qabel tal-Kummissjoni fuq ir-reviżjoni tad-Direttiva 91/414.

Emenda 38
Artikolu 4, Paragrafu 2, Punt (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 jkunu osservati 
bil-metodi komuni pluriresidwali kif 
applikati mil-laboratorji ta' referenza ta' 
l-UE. 
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi żewġ dimensjonijiet f' dan l-artikolu. L-ewwel, li għandu jkun hemm 
metodi disponibbli biex ikunu identifikati r-residwi tal-pestiċidi awtorizzati kollha. Dan 
m'huwiex il-każ bħalissa, billi t-tagħmir tal-laboratorji standard huwa kapaċi jidentifika biss 
numru limitat ta' residwi tas-sustanzi. It-tieni, il-metodi biex ikunu evalwati l-effetti fuq is-
saħħa għandhom ikunu sensittivi biżżejjed b'rispett lejn il-livelli ta' tħassib fil-midja 
ambjentali u bijoloġiċi varji hekk li ma jaqbżulhomx l-effetti li ma jkunux osservati bil-metodi 
fl-użu ġenerali.

Emenda 39
Artikolu 4, Paragrafu 3, parti introduttorja

3. L-użu tal-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti, b’konsegwenza għal applikazzjoni li 
hija konsistenti ma’ prattika tajba tal-
ħarsien tal-pjanti u meta jitqiesu l-
kondizzjonijiet normali għall-użu, għandu 
jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

3. L-użu tal-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti, b’konsegwenza għal applikazzjoni li 
hija konsistenti ma’ l-użu tajjeb u meta 
jitqiesu l-kondizzjonijiet realistiċi għall-
użu, għandu jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

Ġustifikazzjoni
Il-pestiċidi b'mod ġenerali xejn ma huma jintużaw tajjeb u għalhekk ma huwiex sew li wieħed 
jassumi li jintużaw biss fil-"kundizzjonijiet normali għall-użu". Minflok, il-kliem 
"kundizzjonijiet realistiċi għall-użu" għandu jkun inkluż b'konformità mad-dispożizzjonijiet 
kurrenti tal-linji gwida tat-test tad-Direttiva 91/414, fejn trid tingħata konsiderazzjoni għal 
"kundizzjonijiet prattiċi għall-użu" u "kundizzjonijiet realistiċi għall-użu".

Emenda 40
Artikolu 4, Paragrafu 3, Punt (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; 

m’għandu jkollu l-ebda effett ta’ ħsara 
immedjata jew ittardjata fuq is-saħħa tal-
bniedem, b'mod partikulari fuq dik ta' 
gruppi vulnerabbli bħal nisa tqal u li 
jreddgħu, embriji u feti, trabi u tfal, jew 
is-saħħa ta’ l-annimali, b’mod dirett jew 
permezz ta’ l-ilma tax-xorb, l-ikel, l-għalf 
jew l-arja, fosthom f'postijiet imbiegħda 
mill-użu tiegħu wara trasport ambjentali 
fit-tul jew konsegwenzi fil-post tax-xogħol 
jew permezz ta’ effetti indiretti oħra, meta 
jitqiesu l-effetti kumulattivi u sinerġistiċi; 
jew fuq l-ilma ta’ taħt l-art;
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Ġustifikazzjoni

Skond il-prinċipju ta' prekawzjoni, is-sustanzi m'għandu jkollhom l-ebda impatt negattiv fuq 
saħħet il-bniedem, b'mod partikulari għar-residenti u għal kull min jiġi espost għall-pestiċidi 
għax jgħaddi mill-post b'mod regolari, kif ukoll gruppi vulnerabbli bħal feti u tfal, li huma l-
aktar sensittivi meta jkunu esposti għall-pestiċidi, u l-ambjent. Dan b'konformità mar-
reazzjoni tal-PE (Riżoluzzjoni tal-PE P5_TA(2002)0276) u tal-Kunsill għall-Komunikazzjoni 
ta' qabel tal-Kummissjoni fuq ir-reviżjoni tad-Direttiva 91/414. Għandha tingħata attenzjoni 
speċjali għat-trasport ambjentali fit-tul.

Emenda 41
Artikolu 4, Paragrafu 3, Punt (e)

m’għandu jkollu l-ebda effett inaċċettabbli 
fuq l-ambjent, meta jitqiesu b’mod 
partikolari l-konsiderazzjonijiet li ġejjin:

m’għandu jkollu l-ebda effett inaċċettabbli 
fuq l-ambjent, meta jitqiesu b’mod 
partikolari l-konsiderazzjonijiet li ġejjin:

dak li jista’ jseħħ minnu u d-distribuzzjoni 
tiegħu fl-ambjent, partikolarment il-
kontaminazzjoni ta’ l-ilmijiet tal-wiċċ, 
inklużi l-ilmijiet ta’ l-estwarji u tal-kosta, l-
ilma tax-xorb, l-ilma ta’ l-art, l-arja u l-
ħamrija;

dak li jista’ jseħħ minnu u d-distribuzzjoni 
tiegħu fl-ambjent, partikolarment il-
kontaminazzjoni ta’ l-ilmijiet tal-wiċċ, 
inklużi l-ilmijiet ta’ l-estwarji u tal-kosta, l-
ilma tax-xorb, l-ilma ta’ taħt l-art, l-arja u 
l-ħamrija, waqt li jitqiesu l-postijiet 
imbiegħda mill-użu tiegħu wara trasport 
ambjentali fit-tul;

l-impatt tiegħu fuq l-ispeċijiet li mhumiex 
immirati;

l-impatt tiegħu fuq l-ispeċijiet li mhumiex 
immirati;

(iii) l-impatt tiegħu fuq il-bijodiversità. (iii) l-impatt tiegħu fuq il-bijodiversità u l-
ekosistema.

Ġustifikazzjoni
Bosta pestiċidi jħallu effetti indiretti fuq l-ekosistema, i.e. permezz ta' l-effetti fuq il-katina ta' 
l-ikel (il-popolazzjoni ta' l-għasafar tonqos f'agroekosistemi minħabba t-tnaqqis kbir ta' 
insetti tal-priża). Dawn l-effetti għandhom jitqiesu sakemm huwa possibbli.
Għandha tingħata attenzjoni speċjali għall-effetti ambjentali minħabba t-trasport ambjentali 
fit-tul tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, pereżempju fir-reġjun Artiku.

Emenda 42
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-

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

rigward ta' l-iskala sħiħa ta' l-użi 
rappreżentattivi ta’ mill-inqas tliet prodotti
għall-ħarsien tal-pjanti li jkun fih dik is-
sustanza attiva.

Ġustifikazzjoni

Għandhom jitqiesu l-kundizzjonijiet normali kollha li fihom jistgħu jintużaw il-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti sabiex sustanza tkun approvata.

Emenda 43
Artikolu 4 a (ġdid)

Artikolu 4 a
Biex ikunu evitati t-testijiet 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.

Ġustifikazzjoni

B'konformità mar-rekwiżit fil-Protokoll fuq il-Ħarsien u l-Benesseri ta' l-Annimali li l-
Komunità u l-Istati Membri jirrispettaw bis-sħiħ il-ħtiġijiet tal-benesseri ta' l-annimali meta 
jifformulaw u jimplimentaw il-politiki tagħhom, u sabiex ikun żgurat li t-testijiet fuq l-
annimali għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament ikunu l-inqas possibbli, għandu jkun inkluż li 
t-testijiet fuq l-annimali jsiru biss meta ma jkun baqa' xejn aktar xi jsir. Dan hu wkoll 
b'konformità mad-dispożizzjonijiet tar-REACH.

Emenda 44
Artikolu 6, Punt (i) a (ġdid)

(ia) restrizzjonijiet jew projbizzjonijiet 
għall-użu li ma jaqbilx ma' l-iskemi 
integrati dwar il-kontroll tal-pesti, jew li 
jkunu ta' ħsara għal dawn l-iskemi, bħat-
trattament kimiku tal-ħamrija;

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ristrett l-użu speċifiku li ma jkunx jaqbel ma' prattiki tajba bħall-IPM.
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Emenda 45
Artikolu 7, Paragrafu 1, Subparagrafu 1

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

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

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

Ġustifikazzjoni

L-industrija m'għandux ikollha d-dritt li tagħżel Stat Membru rapporteur. L-applikazzjonijiet 
għandhom jintbagħtu lill-Awtorità, u l-Istati Membri għandhom jiddeċiedu bejniethom min 
għandu jsir l-Istat Membru rapporteur. Is-soluzzjoni għal kull nuqqas ta' qbil għandha tinstab 
fil-komitoloġija.
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Emenda 46
Artikolu 8, paragrafu 1, punt (a)

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

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

Ġustifikazzjoni

Sustanzi li jintużaw għall-qoxra ta' barra taż-żerriegħa (bħal pereżempju il-fipronil u l-
imidaclopride) instab li għandhom  tossiċità akuta għan-naħal, li ma ġietx prevista fl-
evalwazzjoni tar-riskju.  Għaldaqstant hemm bżonn li tiġi introdotta din id-dispożizzjoni fir-
Regolament.

Emenda 47
Artikolu 8, paragrafu 1, punt (b)

(b) għal kull punt tar-rekwiżiti tad-data 
għas-sustanza attiva li tissemma fl-
Artikolu 75(1)(b), is-sommarji u r-riżultati 
tat-testijiet u ta’ l-istudji, l-isem tal-
proprjetarju tagħhom u tal-persuna jew ta’ 
l-istitut li wettqet it-testijiet u l-istudji; 

(b) għal kull punt tar-rekwiżiti tad-data 
għas-sustanza attiva li tissemma fl-
Artikolu 3, is-sommarji u r-riżultati tat-
testijiet u ta’ l-istudji, l-isem tal-
proprjetarju tagħhom u tal-persuna jew ta’ 
l-istitut li wettaq it-testijiet u l-istudji;

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni dwar ir-rekwiżiti tad-data jagħmlu parti essenzjali mill-proċedura ta' l-
approvazzjoni li għandha tiġi regolata fi proċedura leġiżlattiva, u mhux permezz ta' deċiżjoni 
ta' komitolġija.

Emenda 48
Artikolu 8, paragrafu 1, punt (c)

(c) għal kull punt tar-rekwiżiti tad-data c) għal kull punt tar-rekwiżiti tad-data 
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għall-prodott għall-ħarsien tal-pjanti li 
jissemma fl-Artikolu 75(1)(b), is-sommarji 
u r-riżultati tat-testijiet u ta’ l-istudji, l-isem 
tal-proprjetarju tagħhom u tal-persuna jew 
ta’ l-istitut li wettaq it-testijiet u l-istudji, 
rilevanti għall-valutazzjoni tal-kriterji li 
jissemmew fl-Artikolu 4 għal prodott 
wieħed jew iktar għall-ħarsien tal-pjanti, li 
huma rappreżentattivi ta’ l-użi li 
jissemmew fil-punt (a), meta jitqies il-fatt 
li l-lakuni fid-data fid-dossier, kif provdut 
fil-paragrafu 2, li jirriżultaw mill-medda 
limitata proposta ta’ użi rappreżentattivi 
tas-sustanza attiva, jistgħu iwasslu għal 
restrizzjonijiet fl-approvazzjoni;

għall-prodott għall-ħarsien tal-pjanti li 
jissemma f'paragrafu 3, is-sommarji u r-
riżultati tat-testijiet u ta’ l-istudji, l-isem 
tal-proprjetarju tagħhom u tal-persuna jew 
ta’ l-istitut li wettaq it-testijiet u l-istudji, 
rilevanti għall-evalwazzjoni tal-kriterji li 
jissemmew fl-Artikolu 4 għal prodott 
wieħed jew iktar għall-ħarsien tal-pjanti, li 
huma rappreżentattivi ta’ l-użi li 
jissemmew fil-punt (a), meta jitqies il-fatt 
li kwalunkwe lakuni fid-data fid-dossier, 
kif provdut fil-paragrafu 2, li jirriżultaw 
mill-medda limitata proposta ta’ użi 
rappreżentattivi tas-sustanza attiva, se
jwasslu għal nuqqas ta' approvazzjoni tas-
sustanza attiva;

Ġustifikazzjoni
Dossiers b'informazzjoni nieqsa jew ħażina għandhom jiġu rrifjutati.
Id-dispożizzjoni dwar ir-rekwiżiti tad-data jagħmlu parti essenzjali mill-proċedura ta' l-
approvazzjoni li għandha tiġi regolata fi proċedura leġiżlattiva, u mhux permezz ta' deċiżjoni 
ta' komitolġija.

Emenda 49
Artikolu 8, paragrafu 1, punt (c a) (ġdid)

(ca) għal kull test jew studju li jinvolvi 
annimal vertebrat, ġustifikazzjoni tal-
passi li ttieħdu sabiex jiġu evitati t-testijiet 
fuq l-annimali u t-testijiet ripetuti fuq l-
annimali vertebrati;

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi ffaċilitata ż-żamma tat-testijiet fuq l-annimali sal-minumu assolut għall-finijiet ta' 
dan ir-Regolament, għandhom ukoll jintalbu applikazzjonijiet li jipprovdu ġustifikazzjoni tal-
passi li ttieħdu biex jiġu evitati t-testijiet fuq l-annimali b'mod ġenerali.

Emenda 50
Artikolu 8, paragrafu 3, subparagrafu 2

Ir-rekwiżiti tad-data li jissemmew fl-
Artikolu 8(1) għandhom ikunu definiti fir-
Regolamenti li ġew adottati skond il-
proċedure li tissemma fl-Artikolu 76(2), 
fejn jinkorporaw ir-rekwiżiti għas-sustanzi 

Ir-rekwiżiti tad-data li jissemmew 
f'paragrafu 1 għandhom jiġu definiti f' 
Regolament li ġie adottat skond il-
proċedura li tissemma fl-Arikolu 251 ta-
Trattat, fejn jinkorpora r-rekwiżiti għas-
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attivi u għall-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti fl-Annessi II u III għad-Direttiva 
91/414/KEE bi kwalunkwe modifika 
meħtieġa. Rekwiżiti simili tad-data 
għandhom ikunu definiti għas-safeners u 
għas-synergists skond il-proċedura li 
tissemma fl-Artikolu 76(3).

sustanzi attivi u għall-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti fl-Annessi II u III tad-
Direttiva 91/414/KEE bi kwalunkwe 
modifika meħtieġa, inklużi l-miżuri biex 
jitnaqqsu kemm jista' jkun it-testijiet fuq 
l-annimali, partikolarment l-użu ta' 
metodi fejn ma jsirux testijiet fuq l-
annimali u strateġiji ta' ttestjar 
intelliġenti. Rekwiżiti simili tad-data 
għandhom ikunu definiti għas-safeners u 
għas-synergists skond il-proċedura li 
tissemma fl-Artikolu 251 tat-Trattat.

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni dwar ir-rekwiżiti tad-data jagħmlu parti essenzjali mill-proċedura ta' l-
approvazzjoni li għandha tiġi regolata fi proċedura leġiżlattiva, u mhux permezz ta' deċiżjoni 
ta' komitolġija. Ir-rekwiżiti ta' ttestjar fuq l-annimali għandhom ikunu minimi.

Emenda 51
Artikolu 8, paragrafu 3 a (ġdid)

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

Ġustifikazzjoni

L-applikant għandu jkollu l-obbligu li jiġbor u jagħmel sommarju ta' l-informazzjoni 
xjentifika disponibbli kollha dwar sustanza partikolari. 

Emenda 52
Artikolu 12, paragrafu 2, subparagrafu 1

2. Fi żmien disgħin ġurnata mit-tmiem tal-
perjodu provdut fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu, l-Awtorità għandha tadotta 
konklużjoni dwar jekk hux mistenni li s-
sustanza attiva tissodisfa r-rekwiżiti ta’ l-
Artikolu 4, u għandha tikkomunikaha lill-
applikant, lill-Istati Membri u lill-

2. Fi żmien disgħin ġurnata mit-tmiem tal-
perjodu provdut fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu, l-Awtorità għandha tadotta 
konklużjoni dwar jekk hux mistenni li s-
sustanza attiva tissodisfa r-rekwiżiti ta’ l-
Artikolu 4, b'ġustifikazzjoni xierqa, li 
tinkludi referenza għal kull tip ta' 
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Kummissjoni. kummenti pubbliċi, u għandha 
tikkomunikaha lill-applikant, lill-Istati 
Membri u lill-Kummissjoni. Il-konklużjoni 
għandha tiġi pubblikata mill-Awtorità fi 
żmien ġimgħa mill-adozzjoni tagħha. 

Ġustifikazzjoni

Għandha tiżdied it-trasparenza tal-proċedura 

Emenda 53
Artikolu 13, paragrafu 1, subparagrafu 2

L-applikant għandu jingħata l-possibbiltà li 
jressaq kummenti dwar ir-rapport ta’ 
reviżjoni.

L-applikant u kull min ressaq kummenti 
bil-miktub skond il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 12 (1) għandhom jingħataw l-
possibbiltà li jressqu kummenti dwar ir-
rapport ta' reviżjoni. 

Ir-rapport ta' reviżjoni għandu jkun 
disponibbli għall-pubbliku u mressaq lill-
Parlament Ewropew.

Ġustifikazzjoni

Għandha tiżdied it-trasparenza tal-proċedura

Emenda 54
Artikolu 13, paragrafu 2, introduzzjoni u punt (a)

2. Fuq il-bażi tar-rapport ta’ reviżjoni
provdut fil-paragrafu 1, fatturi oħra li huma 
leġittimi għall-kwistjoni meqjusa u għall-
prinċipju ta’ prekawzjoni fejn ikunu 
rilevanti l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 7(1) tar-Regolament (KE) Nru 
178/2002, għandu jiġi adottat Regolament 
skond il-proċedura li tissemma fl-Artikolu 
76(3), li jipprovdi li:

2. Fuq il-bażi tar-rapport ta’ reviżjoni 
provdut fil-paragrafu 1, fatturi oħra li huma 
leġittimi għall-kwistjoni meqjusa u għall-
prinċipju ta’ prekawzjoni fejn ikunu 
rilevanti l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 7(1) tar-Regolament (KE) Nru 
178/2002, għandu jiġi adottat Regolament 
b'ġustifikazzjoni xierqa skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju li tissemma fl-
Artikolu 76(3a), li jipprovdi li:

(a) sustanza attiva ġiet approvata, bla ħsara 
għall-kondizzjonijiet u għar-restrizzjoniiet, 
kif jissemma fl-Artikolu 6, fejn huwa 
xieraq;

(a) sustanza attiva ġiet approvata, bla ħsara 
għall-kondizzjonijiet u għar-restrizzjoniiet, 
kif jissemma fl-Artikolu 6, fejn huwa 
xieraq; u ġiet inkluża fl-Anness IIa;
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Ġustifikazzjoni
Din l-emenda hija meħtieġa sabiex it-test jiġi konformi mad-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdida dwar il-komitoloġija. Għandha tiżdied it-trasparenza tal-proċedura Għaldaqstant 
għandha tinżamm l-inklużjoni ta' sustanzi approvati fl-Anness tar-Regolament.

Emenda 55
Artikolu 13, paragrafu 3

3. Il-Kummissjoni għandha żżomm lista 
tas-sustanzi attivi approvati.

3. Il-Kummissjoni għandha żżomm lista 
aġġornata tas-sustanzi attivi approvati fl-
Anness IIa u tippubblika din il-lista fuq l-
Internet.

Ġustifikazzjoni

Għandha tiżdied it-trasparenza tal-proċedura. Għaldaqstant għandha tinżamm l-inklużjoni ta' 
sustanzi approvati fl-Anness tar-Regolament.

Emenda 56
Artikolu 14, paragrafu 2

2. It-tiġdid għandu jkun għal perjodu ta’ 
żmien mhux limitat. 

2. L-approvazzjoni tista' tiġi mġedda 
darba jew ripetuta għal akar minn darba 
għal perjodu li ma jaqbiżx l-10 snin.

Ġustifikazzjoni

Fit-test propost it-tiġdid ta' l-awtorizzazzjoni minn Stat Membru jsegwi t-tiġdid tas-sustanza 
attiva. (Art. 43 (6)). Dan jimplika wkoll li bi prinċipju l-awtorizzazzjoni jista' ma jkollhiex 
limitu ta' żmien, wara l-ewwel tiġdid. Dan imur kontra l-prinċipju ta' prekawzjoni u l-
prinċipju li d-deċiżjonijiet jittieħdu fid-dawl ta' l-għarfien xjentifiku u tekniku attwali, kif 
stipulat fl-Art.4(10) tat-test propost u l-prinċipju li għandu jiġi żgurat standard għoli ta' 
protezzjoni (premessa 21).

Emenda 57
Artikolu 17, paragrafu 2, parti introduttorja

It-tul ta’ dak il-perjodu għandu jiġi stabbilit 
fuq il-bażi ta’ dawn li ġejjin:

It-tul ta’ dak il-perjodu m'għandux ikun 
itwal min-neċessarju u għandu jiġi 
stabbilit fuq il-bażi ta’ dawn li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza fil-proċeduri ta' estensjoni komparabbli għall-awtorizzazzjoni ta' prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti fl-Istati Membri (speċjalment fl-Olanda) uriet li dawn l-estensjonijiet 
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dalwaqt jistgħu jsiru prattika regolari u jistgħu jibqgħu għaddejin għal żmien twil. 
Għaldaqstant għandu jkun ċar li din l-estensjoni hija eċċezzjoni u għandha tingħata għal 
żmien kemm jista' jkun ristrett.

Emenda 58
Artikolu 18, punt (b)

(b) id-data meħtieġa li għandha titressaq; (b) id-data meħtieġa li għandha titressaq 
inklużi l-miżuri biex jitnaqqsu kemm jista' 
jkun it-testijiet fuq l-annimali, 
partikolarment l-użu ta' metodi fejn ma 
jsirux testijiet fuq l-annimali u strateġiji 
ta' ttestjar intelliġenti;

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li l-ittestjar fuq l-annimali għall-finijiet ta' dan ir-Regolament qed isir 
assolutament mill-anqas, għandhom jiġu inklużi fil-programm miżuri li jiffaċilitaw dan kollu.

Emenda 59
Artikolu 19

Regolament, li ġie adottat skond il-
proċedura li tissemma fl-Artikolu 76 (3),
għandu jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet 
meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-
proċedura ta’ tiġdid u ta’ reviżjoni, li 
tinkludi, fejn rilevanti, l-implimentazzjoni 
ta’ programm ta’ ħidma, kif provdut fl-
Artikolu 18.

Regolament, li ġie adottat skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju li 
tissemma fl-Artikolu 76 (3a), għandu 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet meħtieġa 
għall-implimentazzjoni tal-proċedura ta’ 
tiġdid u ta’ reviżjoni, li tinkludi, fejn 
rilevanti, l-implimentazzjoni ta’ programm 
ta’ ħidma, kif provdut fl-Artikolu 18.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex taġġorna t-test skond id-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdida tal-komitoloġija.

Emenda 60
Artikolu 20

1. Għandu jiġi adottat Regolament skond
il-proċedura li tissemma fl-Artikolu76(3), 
li jipprovdi li:

1. Għandu jiġi adottat Regolament 
b'ġustifikazzjoni xierqa skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju li tissemma fl-
Artikolu 76(3a), li jipprovdi li:

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

tiġġedded, fejn huwa xieraq, bla ħsara 
għall-kondizzjonijiet u għar-
restrizzjonijiet; jew

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

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

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

2. Fejn ir-raġunijiet biex ma tiġġeddidx 
approvazzjoni ma jikkonċernawx il-
protezzjoni tas-saħħa u l-ambjent, ir-
Regolament li jissemma fil-paragrafu 1 
għandu jipprovdi perjodu ta’ fuq ir-riħ biex 
jintużaw il-ħażniet tal-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti kkonċernati, li 
m'għandux ikun itwal minn staġun.

Ġustifikazzjoni

M'għandux jingħata aktar minn staġun biex jintużaw il-ħażniet tal-ħarsien tal-pjanti  

Emenda 61
Artikolu 21, paragrafu 1

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

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

(4) Fejn tqis li hemm indikazzjonijiet li s-
sustanza m’għadhiex tissodisfa l-kriterji 
provdti fl-Artikolu 4, jew fejn ma ġietx 
provduta aktar informazzjoni meħtieġa 
skond il-punt (f) ta’ l-Artikolu 6, għandha 
tinforma lill-Istati Membri, lill-Awtorità u 
lill-produttur tas-sustanza attiva, filwaqt li 
tiffissa perjodu ta’ żmien għall-produttur 
biex iressaq il-kummenti tiegħu.

Fejn tqis li hemm indikazzjonijiet li s-
sustanza m’għadhiex tissodisfa l-kriterji 
provduti fl-Artikolu 4, jew fejn ma ġietx 
provduta aktar informazzjoni meħtieġa 
skond il-punt (f) ta’ l-Artikolu 6, għandha 
tinforma lill-Istati Membri, lill-Awtorità u 
lill-produttur tas-sustanza attiva, filwaqt li 
tiffissa perjodu ta’ żmien għall-produttur 
biex iressaq il-kummenti tiegħu.

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-
approvazzjoni ta' sustanza attiva fejn 
hemm indikazzjonijiet li jistgħu jiġu 
kompromessi l-kisbiet ta' l-objettivi 
stabbiliti skond l-Artikolu 4(1)(a)(iv)u 
(b)(i) u l-Artikolu 7(2) u (3) tad-Direttiva 
2000/60/KE.
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L-approvazzjoni għandha tiġi reveduta 
għal għaxar sustanzi attivi li spiss jinsabu 
preżenti fuq il-livell massimu ta' residwu 
(MRL) fir-rapporti tal-kontrolli annwali 
tar-residwi tal-pestiċidi pubblikati mill-
Kummissjoni. Meta fuq dik il-lista tinstab 
l-istess sustanza għal aktar minn darba, l-
approvazzjoni għandha tiġi rtirata. 

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-Kummissjoni tista' tniedi reviżjoni ta' sustanza partikolari fi kwalunkwe ħin, 
għandu jkun ċar li t-talba għal reviżjoni tista' tibda minn istituzzjonijiet jew partijiet 
interessati oħra.
Huwa essenzjali li f'każ ta' nuqqas ta' konformità ma' l-objettivi tad-Direttiva 2000/60/KE, 
ikun possibbli tiġi kkunsidrata mill-ġdid l-approvazzjoni tas-sustanza. Barra minn hekk dan 
il-mekkaniżmu ta' rispons dirett bejn id-Direttiva 2006/60/KE u dan ir-Regolament għandu 
jipprovdi wkoll inċentiv ieħor għall-produtturi biex jikkunsidraw bis-serjetà r-
responsabiltajiet tagħhom f'termini ta' ġestjoni tal-prodott.

Emenda 62
Artikolu 21, paragrafu 3, subparagrafu 1

3.  Fejn il-Kummissjoni tikkonkludi li l-
kriterji li jissemmew fl-Artikolu 4 m’għadx 
għadhom jiġu sodisfatti, jew li ma ġietx 
provduta aktar informazzjoni meħtieġa 
skond il-punt (f) ta’ l-Artikolu 6, għandu 
jiġi adottat Regolament għall-irtirar jew 
għall-emenda ta’ l-approvazzjoni skond il-
proċedura li tissemma fl-Artikolu 76(3). 

3.  Fejn il-Kummissjoni tikkonkludi li l-
kriterji li jissemmew fl-Artikolu 4 m’għadx 
għadhom jiġu sodisfatti, jew li ma ġietx 
provduta aktar informazzjoni meħtieġa 
skond il-punt (f) ta’ l-Artikolu 6, għandu 
jiġi adottat Regolament għall-irtirar jew 
għall-emenda ta’ l-approvazzjoni skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju li 
tissemma fl-Artikolu 76(3a).

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex taġġorna t-test skond id-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdida tal-komitoloġija.  

Emenda 63
Artikolu 21, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Fejn il-Kummissjoni tikkonkludi li l-
objettivi biex jitnaqqas it-tniġġis mis-
sustanzi prijoritarji li ġew stabbiliti 
b'konformità ma' l-Artikolu 7(2) u (3) 
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tad-Direttiva 2000/60/KE ma jistgħux 
jintlaħqu, Regolament li jirtira jew 
jemenda l-approvazzjoni għandu jiġi 
adottat skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju li tissemma fl-Artikolu 76(3a). 

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li f'każ ta' nuqqas ta' konformità ma' l-objettivi tad-Direttiva 2000/60/KE għal 
sustanza, ikun possibbli tiġi kkunsidrata mill-ġdid l-approvazzjoni tas-sustanza. Il-proċedura 
għandha tkun konformi mad-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-ġdida dwar il-komitoloġija.

Emenda 64
Artikolu 23, paragrafu 1, parti introduttorja

1. Is-sustanzi bażiċi għandhom jiġu 
approvati skond il-paragrafi 2 sa 6. Bħala 
deroga mill-Artikolu 5, l-approvazzjoni 
għandha tkun għal perjodu ta’ żmien 
mhux limitat. Għall-iskopijiet ta’ dawk il-
paragrafi, sustanza bażika hija sustanza 
attiva li

1. Is-sustanzi bażiċi għandhom jiġu 
approvati skond il-paragrafi 2 sa 6.  Għall-
iskopijiet ta’ dawk il-paragrafi, sustanza 
bażika hija sustanza attiva li:

Ġustifikazzjoni

L-ebda awtorizzazzjonijiet illimitati m'għandhom jiġu mbassra fir-Regolament għas-sustanzi 
bażiċi. B'mod simili għas-sustanzi attivi, għandhom ikunu suġġetti għal reviżjoni regolari 
b'konformità ma' l-informazzjoni xjentifika u d-data l-aktar reċenti.

Emenda 65
Artikolu 23, paragrafu 2

2. Bħala deroga mill-Artikolu 5, sustanza 
bażika għandha tiġi approvata fejn 
kwalunkwe evalwazzjoni rilevanti li 
titwettaq skond leġiżlazzjoni Komunitarja 
oħra, li tirregola l-użu ta’ dik is-sustanza 
għal skopijiet oħra li mhumiex bħala 
prodott għall-ħarsien tal-pjanti, turi li s-
sustanza la għandha effett ta’ ħsara 
immedjat u lanqas ittardjat fuq is-saħħa tal-
bniedem jew ta’ l-annimali u lanqas effett 
inaċċettabbli fuq l-ambjent.

2. Sustanza bażika għandha tiġi approvata 
b'konformità ma' l-Artikolu 4 u fejn 
kawlunkwe evalwazzjoni rilevanti li 
titwettaq skond leġiżlazzjoni Komunitarja 
oħra, li tirregola l-użu ta’ dik is-sustanza 
għal skopijiet oħra li mhumiex bħala 
prodott għall-ħarsien tal-pjanti, turi li s-
sustanza la għandha effett ta’ ħsara 
immedjat u lanqas ittardjat fuq is-saħħa tal-
bniedem jew ta’ l-annimali u lanqas effett 
inaċċettabbli fuq l-ambjent, bil-kundizzjoni 
li jingħata kull punt tad-data tar-rekwiżiti 
għas-sustanzi attivi li jinsabu fil-prodotti 
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għall-ħarsien tal-pjanti u jiġu applikati l-
istess proċeduri tat-teħid tad-deċiżjonijiet. 

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta' l-evalwazzjoni tar-riskju għandha tkun obbligatorja anke għas-sustanzi 
bażiċi.

Emenda 66
Artikolu 24, paragrafu 1

1.  Bħala deroga mill-Artikolu 5 u mill-
Artikolu 14(2), sustanza attiva li 
tikkonforma mal-kriterji provduti fl-
Artikolu 4 għandha tiġi approvata għal 
perjodu li ma jaqbiżx is-seba’ snin, fejn 
sustanzi attivi oħra li diġà ġew approvati 
huma ferm inqas tossiċi għall-konsumaturi 
jew għall-operaturi jew li jippreżentaw 
ferm inqas riskji għall-ambjent. Il-
valutazzjoni għandha tqis il-kriterji 
stabbiliti fil-punt 4 ta’ l-Anness II.

1.  Bħala deroga mill-Artikolu 5 u mill-
Artikolu 14(2), sustanza attiva li 
tikkonforma mal-kriterji provduti fl-
Artikolu 4 għandha tiġi approvata darba 
għal perjodu li ma jaqbiżx il-ħames snin, 
fejn sustanzi attivi oħra li diġà ġew 
approvati jew metodi agrikoli alternattivi 
huma ferm inqas tossiċi għall-konsumaturi 
jew għall-operaturi jew li jippreżentaw 
ferm inqas riskji għall-ambjent. L-
evalwazzjoni għandha tqis il-kriterji 
stabbiliti fil-punt 4 ta’ l-Anness II.

Ġustifikazzjoni

B'kunsiderazzjoni li l-approvazzjoni għal sustanzi oħra hija 10 snin, u s-sostituzzjoni hija. 
Pereżempju fl-Iżvezja, programm għas-sostituzzjoni tal-pestiċidi tlesta bi skadenza ta' 5 snin 
biex jinstabu alternattivi. Is-sostituzzjoni ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti b'alternattivi li 
ma fihomx kimika għandha tkun l-ewwel prijorità.

Emenda 67
Artikolu 24, paragrafu 2a (ġdid)

2a. L-Istati Membri jistgħu jużaw aktar 
sostituzzjonijiet billi jawtorizzaw biss is-
sustanzi attivi li l-anqas jagħmlu ħsara 
għal wiċċ ta' raba' partikolari. Jekk il-
metodi u l-prattiki ħielsa mill-kimika 
jkunu disponibbli għall-wiċċ ta' raba' 
kkonċernata, il-prodotti li fihom il-
kandidat għas-sostituzzjoni m'għandhom 
ikunu awtorizzati.
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Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi introdotta t-tieni fażi tas-sostituzzjoni, mhux biss il-lista Ewropea tal-kimiki iżda 
wkoll konsiderazzjoni f'termini ta' uċuħ tar-raba' fuq il-bażi ta' maniġġjar ta' l-uċuħ tar-raba'. 
Jekk il-metodi u l-prattiki ħielsa mill-kimika huma disponibbli, prodotti li fihom kandidat 
għas-sostituzzjoni m'għandhomx jiġu awtorizzati. L-Istati Membri għandhom ikollhom il-
possibiltà jekk jixtiequ, li jmorru oltre l-lista tal-kandidati għas-sostituzzjoni ta' l-UE  sabiex 
jindirizzaw il-problemi speċifiċi tagħhom.   

Emenda 68
Artikolu 25, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Għall-approvazzjoni ta' safener jew 
synergist, il-paragrafu 1 għandu jitqies li 
ġie ssodisfat fejn il-konformità ma' l-
Aritkolu 4 ġie stabbilit skond l-użu 
rappreżentattiv ta' wieħed jew aktar 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti għal kull 
sustanza attiva li s-safener jew is-synergist 
għandhom magħhom. 

Ġustifikazzjoni

Is-safeners u s-synergists għandhom jiġu indirizzati b'relazzjoni mas-sustanzi attivi differenti 
li se jitħaltu magħhom.

Emenda 69
Artikolu 26

Fi żmien ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, għandu jiġi adottat 
Regolament skond il-proċedura li tissemma 
fl-Artikolu 76(3) li jistabbilixxi programm 
ta’ ħidma għar-reviżjoni gradwali tas-
synergists u tas-safeners fis-suq meta jidħol 
fis-seħħ dak ir-Regolament. Ir-Regolament 
għandu jinkludi l-istabbiliment tar-
rekwiżiti tad-data, ta’ proċeduri ta’ 
notifika, evalwazzjoni, valutazzjoni u teħid 
ta’ deċiżjonijiet. Għandu jeħtieġ li l-
partijiet interessati jressqu d-data kollha 
meħtieġa quddiem il-Kummissjoni, l-
Awtorità u l-Istati Membri f’perjodu ta’ 
żmien speċifikat.

Fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament, għandu jiġi adottat 
Regolament skond il-proċedura li tissemma 
fl-Artikolu 251 tat-Trattat li jistabbilixxi 
programm ta’ ħidma għar-reviżjoni 
gradwali tas-synergists u tas-safeners fis-
suq meta jidħol fis-seħħ dak ir-
Regolament. Ir-Regolament għandu 
jinkludi l-istabbiliment tar-rekwiżiti tad-
data, bl-inklużjoni ta' miżuri li jnaqqsu 
kemm jista' jkun l-ittestjar fuq l-annimali, 
notifika, evalwazzjoni u valutazzjoni u 
proċeduri tat-teħid ta' deċiżjonijiet. Għandu 
jeħtieġ li l-partijiet interessati jressqu d-
data kollha meħtieġa quddiem il-
Kummissjoni, l-Awtorità u l-Istati Membri 
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f’perjodu ta’ żmien speċifikat.

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet għall-reviżjoni mill-ġdid tas-synerġists u s-safeners eżistenti 
m'għandhomx jitħallew għal deċiżjoni komitoloġika, iżda għandhom jiġu stabbiliti bi 
proċedura leġiżlattiva bbażata fuq it-Trattat.

Emenda 70
Artikolu 27

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

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

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

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

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

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

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

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

Ġustifikazzjoni
Il-ko-formulanti jista' jkollhom effett fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. Għaldaqstant 
għandhom jiġu approvati u inklużi f'lista pożittiva, bħas-safeners u s-synergists (ara l-
Artikolu 25), b'konformità mad-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-ġdida dwar il-komitoloġija.  

Wieħed għandu jassumi li jkun hemm eżempju tajjeb, iżda m'għandux jittieħed bħala fatt. 
Minflok, għandhom jitbassru kondizzjonijiet realitiċi ta' l-użu b'konformità mad-
dispożizzjonijiet attwali bl-inklużjoni tal-linji gwida tat-test fid-Direttiva 91/414, fejn għandha 
tingħata kunsiderazzjoni lill-" kondizzjonijiet prattiċi ta' l-użu" u lill- "kondizzjonijiet 
realistiċi ta' l-użu".
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Emenda 71
Artikolu 29, paragrafu 1, punt (c)

(c) il-ko-formulanti tiegħu ma kinux
ipprojbiti skond l-Artikolu 27;

(c) il-ko-formulanti tiegħu ġew approvati
skond l-Artikolu 27;

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta' l-Emenda ta' l-Artikolu 27 hawn fuq.

Emenda 72
Artikolu 29, paragrafu 1, punt (d)

(d) fid-dawl ta’ l-għarfien xjentifiku u 
tekniku korrenti, jikkonforma mar-
rekwiżiti provduti fl-Artikolu 4(3);

(d) fid-dawl ta’ l-għarfien xjentifiku u 
tekniku korrenti, jikkonforma mar-
rekwiżiti provduti fl-Artikolu 4(3), 
b'kunsiderazzjoni għall-kondizzjonijiet 
ambjentali lokali u z-żoni vulnerabbli;

Ġustifikazzjoni

Il-kondizzjonijiet lokali għandom jitqiesu waqt il-proċedura ta' l-awtorizzazzjoni

Emenda 73
Artikolu 29, paragrafu 1, punt (e a) (ġdid)

(ea) il-metaboliti kollha tas-sustanz(a)i 
attivi preżenti fil-fażi ta' l-użu ġew 
determinati u jikkonformaw mal-kriterji 
tal-prinċipji uniformi msemmija fil-
paragrafu 6;

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji Uniformi huma element ewlieni fil-proċess ta' l-awtorizzazzjoni.

Emenda 74
Artikolu 29, paragrafu 1, punt (f)

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

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

Istati Membri kollha, li huma sensittivi 
biżżejjed lejn dak li għandu x'jaqsam ma' 
diversi mezzi ambjentali u bijoloġiċi. Ir-
residwi għandhom ikunu osservabbli 
permezz ta' metodi ta' ħafna fdalijiet 
komuni li jintużaw mill-laboratorji ta' 
referenza ta' l-UE.  

Ġustifikazzjoni

Il-metodi li bihom jiġu osservarti residwi ta' sustanzi attvi għandhom ikunu sensittivi biżżejjed 
fir-rigward tal-livell ta' kunsiderazzjoni lejn diversi mezzi ambjentali u bijoloġiċi sabiex jiġu 
osservati wkoll l-effetti li l-metodi ta' użu ġenerali ma josservawx faċilment.

Emenda 75
Artikolu 29, paragrafu 5

5. Fir-rigward tal-punt (e) tal-paragrafu 1, 
jistgħu jiġu adottati metodi armonizzati 
skond il-proċedura li tissemma fl-Artikolu 
76(3).

5. Fir-rigward tal-punt (e) tal-paragrafu 1, 
jistgħu jiġu adottati metodi armonizzati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
li tissemma fl-Artikolu 76(3a).

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex taġġorna t-test skond id-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdida tal-komitoloġija.

Emenda 76
Artikolu 29, paragrafu 6

6. Għandhom jiġu definiti l-prinċipji 
uniformi għall-evalwazzjoni u għall-
awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien
tal-pjanti fir-Regolamenti li ġew adottati 
skond il-proċedura li tissemma fl-Artikolu 
76(2), fejn jinkorporaw ir-rekwiżiti fl-
Anness VI tad-Direttiva 91/414/KEE bi 
kwalunkwe modifika meħtieġa.

6. Għandhom jiġu definiti l-prinċipji 
Uniformi għall-evalwazzjoni u għall-
awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti fir-Regolament li ġie adottat 
skond il-proċedura li tissemma fl-Artikolu 
251 tat-Trattat, fejn jinkorporaw ir-
rekwiżiti fl-Anness VI tad-Direttiva 
91/414/KEE bi kwalunkwe modifika 
meħtieġa.

Ġustifikazzjoni

Skond il-proposta attwali, l-Prinċipji Uniformi m'għandhomx jiġu stabbiliti mill-Parlament 
Ewropew. Fl-1996 il-Parlament Ewropew kellu jidher il-Qorti għaliex l-ewwel Prinċipji 
Uniformi li ġew stabbiliti mill-Kummissjoni ma kkonformawx mad-Direttiva 91/414. Il-Qorti 
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(każ C-303/94) ikkonfermat il-pożizzjoni tal-Parlament u l-Prinċipji nbiddlu, speċjalment 
għall-kriterji ta' l-ilma għax-xorb. Ir-Regolament li jistabbilixxi l-Prinċipji Uniformi għandu 
jiġi adottat mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fi proċedura leġiżlattiva adegwata, u 
mhux permezz ta' Komitoloġija.

Emenda 77
Artikolu 30, paragrafu 2

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

2. L-awtorizzazzjoni għandha tistabbilixxi 
r-rekwiżiti li jirrelataw mat-tqegħid fis-suq 
u ma’ l-użu tal-prodott għall-ħarsien tal-
pjanti. L-użu kif suppost għandu jinkludu, 
bħala minimu:

(i) l-kondizzjonijiet għall-użu meħtieġa 
sabiex ikun hemm konformità mal-
kondizzjonijiet u mar-rekwiżiti provduti 
fir-Regolament li japprova s-sustanzi attivi, 
is-safeners u s-synergists u r-rekwiżiti u l-
kondizzjonijiet għall-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti stabbiliti fl-Artikolu 
4(3);
(ii) klassifikazzjoni tal-prodott għall-
ħarsien tal-pjanti skond id-Direttiva 
1999/45/KE, 

(iii) indikaturi għall-użu xieraq tal-
prodott u għar-rispett lejn kondizzjonijiet 
u l-prinċipji tal-Ġestjoni Integrata ta' 
Pesti;
(iv) l-obbligu biex jiġu infurmati xi 
residenti jew ġirien li jistgħu jkunu 
esposti għat-titjiriet ta' l-isprej jew sorsi 
oħra ta' espożizzjoni, ta' l-anqas 48 siegħa 
qabel ma jintuża l-prodott.

Ġustifikazzjoni

Il-kondizzjonijiet għal rekwiżiti speċifiċi u restrizzjonijiet għandhom jiġu ċċarati.   Din l-
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emenda tqis l-awtorizzazzjoni konformi ma' dispożizzjonijiet oħra f'dan ir-Regolament. Il-
Kondizzjonijiet u l-prinċipji tal-Ġestjoni Integrata ta' Pesti u li jiġu infurmati r-residenti u l-
ġirien għandu jkun formulat bħala minimu.

Emenda 78
Artikolu 30, paragrafu 2, subparagrafu 1 a (ġdid)

Dawn ir-rekwiżiti għandhom f'kull każ 
ikopru:
-l-ogħla doża għal kull ettaru f'kull 
applikazzjoni;
- il-perjodu bejn l-aħħar applikazzjoni u l-
ħsad;
- kemm-il applikazzjoni ssir fis-sena;
- il-ġustifikazzjoni għall-isprejjar;
- il-livell ta' periklu/riskju għas-saħħa tal-
bniedem (effetti kumulattivi), lill-ilma ta' 
l-art/wiċċ u lill-bijodiversità.

Ġustifikazzjoni

Il-kondizzjonijiet għal rekwiżiti speċifiċi u restrizzjonijiet għandhom jiġu ċċarati.  

Emenda 79
Artikolu 30, paragrafu 3, punti (a) u (b)

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

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

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

(b) restrizzjonijiet jew kondizzjonijiet oħra 
relevanti għall-kwistjoni ta' 
awtorizzazzjoni u l-użu ta' prodott għall-
ħarsien tal-pjanti, partikolarment meta 
dan huwa intiż biex jipproteġi s-saħħa 
tad-distributuri, l-utenti, il-ħaddiema, ir-
residenti, il-persuni fil-qrib u l-
konsumaturi jew is-saħħa ta' l-annimali u 
l-ambjent.
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Ġustifikazzjoni

Il-kondizzjonijiet għal rekwiżiti speċifiċi u restrizzjonijiet għandhom jiġu ċċarati.   
Li jiġu infurmati l-ġirien  u r-residenti għandu jkun parti mill-ħtiġijiet obbligatorji 
f'paragrafu 2.

Emenda 80
Artikolu 32, paragrafi 1 u 2

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

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

Persuna li tixtieq tqiegħed fis-suq prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti għandha tinforma 
lil kull Stat Membru ieħor u lill-
Kummissjoni. Din in-notifika għandha 
tinkludi l-informazzjoni msemmija 
f'paragrafu 2 u d-dossier sommarju 
msemmi f'paragrafu 3(a).

2. L-applikazzjoni għandha tinkludi dawn 
li ġejjin:

2. L-applikazzjoni għandha tinkludi dawn 
li ġejjin:

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

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

(b) proposta dwar liema Stat Membru l-
applikant qed jistenna li jevalwa l-
applikazzjoni fiż-żona kkonċernata;
(c) kopja ċċertifikata ta’ kwalunkwe 
awtorizzazzjoni li ngħatat diġà għal dak il-
prodott għall-ħarsien tal-pjanti fi Stat 
Membru.

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

Ġustifikazzjoni
Fit-test propost, l-Istati Membri fejn tressqet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni biss huma 
infurmati dwar l-applikazzjoni. Dan huwa differenti fid-Direttiva 91/414 attwali, fejn l-
applikant għandu jinforma kull Stat Membru billi jibgħat Dossier komplet.
. 

Emenda 81
Artikolu 32, paragrafu 3, punt (b)
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(b) għal kull sustanza attiva, safener u 
synergist li jinsab fil-prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti, dossier komplut u dossier 
sommarju għal kull punt tar-rekwiżiti tad-
data tas-sustanza attiva, tas-safener u tas-
synergist; u

(b) għal kull sustanza attiva, safener u 
synergist, ko-formulant u awżiljari li 
jinsab fil-prodott għall-ħarsien tal-pjanti, 
dossier komplut u dossier sommarju għal 
kull punt tar-rekwiżiti tad-data tas-sustanza 
attiva tas-safener u tas-synergist, ko-
formulant u ... kif ukoll dossier komplet u 
dossier sommarju dwar l-effett kombinat 
tas-sustanza(i) attivi, safener(s) u 
synergist(s), ko-formulant(i) u awżiljari li 
fih il-prodott għall-ħarsien tal-pjanti. 

Ġustifikazzjoni

Huwa ċar li s-safeners, is-synergists, il-ko-formulanti u l-awżiljari jiġu miżjuda biex jiżdied 
jew jiġi modifikat l-effett tas-sustanza attiva, sabiex l-effett kombinat isir differenti mill-effett 
miżjud tas-sustanzi individwali.  Għaldaqstant l-effett kombinat għandu jiġi evalwat ukoll.

Emenda 82
Artikolu 32, paragrafu 3, punt (c)

(c) għal kull test jew studju li jinvolvi 
annimali vertebrati, ġustifikazzjoni tal-
passi li ttieħdu biex jiġi evitat l-ittestjar 
iddupplikat;

(c) għal kull test jew studju li jinvolvi 
annimali vertebrati, ġustifikazzjoni tal-
passi li ttieħdu biex jiġi evitat l-ittestjar fuq 
l-annimali u l-ittestjar iddupplikat fuq 
annimali vertebrati;

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi faċilitat li l-ittestjar fuq l-annimali għall-finijiet ta' dan ir-Regolament isir 
assolutament mill-anqas, fl-applikazzjonijiet għandha tintalab ġustifikazzjoni tal-passi 
meħuda sabiex jiġi evitat l-ittestjar fuq l-annimali b'mod ġenerali.

Emenda 83
Artikolu 32, paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Fuq talba, l-applikant għandu 
jipprovdi lil kull Stat Membru ieħor 
dossier komplet imsemmi f'paragrafu 
3(a).

Ġustifikazzjoni

Fit-test propost, l-Istati Membri fejn tressqet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni biss huma 
infurmati dwar l-applikazzjoni. Dan huwa differenti fid-Direttiva 91/414 attwali, fejn l-
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applikant għandu jinforma lil kull Stat Membru billi jibgħat Dossier komplet.

Emenda 84
Artikolu 34

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

L-applikazzjoni għandha tiġi eżaminata 
mill-Istat Membru fejn l-applikant iressaq 
l-applikazzjoni, ħlief meta Stat Membru 
ieħor joffri li jeżaminaha. L-Istat Membru 
li se jeżamina l-applikazzjoni għandu 
jinforma lill-applikant. 

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

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

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

L-Istati Membri l-oħrajn għandu jkollhom 
id-dritt li jibagħtu l-kummenti tagħhom 
lill-Istat Membru li qed jeżamina l-
applikazzjoni

Ġustifikazzjoni

Soluzzjoni li ma titlobx wisq ħin jew xogħol amministrattiv għandha tinforma jew tinnotifika 
l-Istati Membri l-oħra kollha dwar l-applikazzjoni u tagħti lil dawk l-Istati Membri l-
possibiltà li jitolbu dossier komplet.  Barra minn hekk l-Istati Membri għandu jkollhom id-
dritt li jressqu l-kummenti tagħhom lill-Istat Membru li qed jevalwa d-dossier.  Dan 
jikkontribwixxi għall-kwalità ta' l-evalwazzjoni u għall-uniformità ta' l-evalwazzjoni fil-pajjiżi 
kollha.

Emenda 85
Artikolu 34.a (ġdid)

Artikolu 34 a
Il-bażi tad-data ta' l-Awtorità

Meta jiġi infurmat dwar liema Stat 
Membru ser jeżamina l-applikazzjoni, l-
applikant għandu jressaq immedjatament 
id-dossier komplet u d-dossier sommarju 
msemmija fl-Artikolu 32(3)(a) u (b) lill-
Awtorità u l-informazzjoni msemmija fl-
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Artikolu 32(3) (c).
Mingħajr dewmien l-Awtorità għandha 
tagħmel id-dossier sommarju disponibbli 
għall-pubbliku, bl-esklużjoni ta' 
kwalunkwe informazzjoni li hija 
kunfidenzjali skond l-Artikolu 60, u l-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 
32(3)(c).

Ġustifikazzjoni

Konformi ma' l-aħħar subparafrafu ta' l-Artikolu 9(3) u l-Artikolu 10. Marbuta ma' l-emendi 
tal-premessa 32 u l-Artikli 54(1), 57(1) u (2) U 58 (-1). Sabiex id-data tkun tista' tinqasam 
aħjar bejn kulħadd jeħtieġ li tkun stabbilita bażi ċentrali waħda tad-data, li tkun 
immaniġġjata mill-Awtorità,  u li jkollha l-informazzjoni kollha dwar it-testijiet u l-istudji li 
kienu saru qabel għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament. L-applikanti mbagħad ikunu jistgħu 
jikkonsultaw ma' bażi waħda tad-data qabel ma jagħmlu xi testijiet jew studji. L-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 32(3)(c) għandha tkun ukoll disponibbli għall-pubbliku 
sabiex tiġi żgurata t-trasparenza rigward il-passi li ttieħdu mill-applikanti biex jevitaw l-
ittestjar fuq l-annimali.

Emenda 86
Artikolu 35, paragrafu 2

2. L-Istati Membri kkonċernati għandhom 
jagħtu jew jirrifjutaw l-awtorizzazzjonijiet 
skond kif ikun il-każ fuq il-bażi tal-
konklużjonijiet tal-valutazzjoni ta’ l-Istat 
Membru li qed jeżamina l-applikazzjoni 
kif provdut fl-Artikoli 30 u 31. L-Istati 
Membri għandhom jawtorizzaw il-prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti kkonċernat fl-
istess kondizzjonijiet, inkluża l-
klassifikazzjoni għall-iskop tad-Direttiva 
1999/45/KE, bħall-Istat Membru li 
jeżamina l-applikazzjoni.

2. Bla ħsara għall-Artikoli 30 u 31, fejn 
prodott għall-ħarsien tal-pjanti ġie 
awtorizzat fi Stat Membru, l-Istati Membri 
l-oħra għandhom jiddeċiedu jekk u taħt 
liema kondizzjonijiet jawtorizzaw il-
prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
kkonċernat fi żmien 90 ġurnata mill-
wasla ta' l-applikazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Id-diviżjoni f'żoni ta' awtorizzazzjoni m'hijiex xierqa għaliex il-kondizzjonijiet fiż-żoni 
proposti huma spiss inkomparabbli. L-awtorizzazzjonijiet għandhom jingħataw biss fil-livell 
ta' Stat Membru imma għandhom ikunu notifikati lil Stati Membri oħra. L-Istati Membri 
notifikati għandhom, f'perjodu ta' żmien raġonevoli, ikunu obbligati jikkonfermaw, jirrifjutaw 
jew jirrestrinġu l-awtorizzazzjoni skond is-sitwazzjoni nazzjonali speċifika tagħhom.

Emenda 87-{}-
Artikolu 37, paragrafu 4, subparagrafu 1
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4. Fejn l-Istati Membri kkonċernati ma 
jilħqux ftehim fi żmien 90 ġurnata, l-Istat 
Membru li qed jeżamina l-applikazzjoni 
għall-awtorizzazzjoni għandu jressaq il-
kwistjoni quddiem il-Kummissjoni. 
Għandha tiġi adottata deċiżjoni dwar jekk 
hemmx konformità mal-kondizzjonijiet li 
jissemmew fl-Artikolu 29(1)(b) skond il-
proċedura li tissemma fl-Artikolu 76(2). Il-
perjodu ta’ 90 ġurnata jibda fid-data li fiha 
l-Istat Membru li qed jeżamina l-
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni 
informa lill-Istat Membru rapporteur li ma 
jaqbilx mal-konklużjoni ta’ dan ta’ l-aħħar, 
skond il-paragrafu 3.

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

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex taġġorna t-test skond id-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdida tal-komitoloġija.

Emenda 88
Artikolu 37, paragrafu 5

5. Jistgħu jiġu stabbiliti regoli dettalljati 
għall-implimentazzjoni tal-paragrafi 1 sa 4 
skond il-proċedura li tissemma fl-Artikolu 
76(3), wara konsultazzjoni ma’ l-Awtorità.

5. Jistgħu jiġu stabbiliti regoli dettalljati 
għall-implimentazzjoni tal-paragrafi 1 sa 4 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju
li tissemma fl-Artikolu 76(3a), wara 
konsultazzjoni ma’ l-Awtorità.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex taġġorna t-test skond id-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdida tal-komitoloġija.

Emenda 89
Artikolu 39, paragrafu 1

1. Id-detentur ta’ awtorizzazzjoni jista’ 
japplika għal awtorizzazzjoni għall-istess 
prodott għall-ħarsien tal-pjanti u għall-
istess użu fi Stat Membru ieħor skond il-
proċedura ta’ għarfien reċiproku, provduta
f’din is-sottotaqsima, fil-każijiet li ġejjin:

1. Id-detentur ta’ awtorizzazzjoni jista’ 
japplika għal awtorizzazzjoni għall-istess 
prodott għall-ħarsien tal-pjanti u għall-
istess użu fi Stat Membru ieħor skond il-
proċedura ta’ għarfien reċiproku, provduta 
f’din is-sottotaqsima. 
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(a) l-awtorizzazzjoni ngħatat minn Stat 
Membru (l-Istat Membru ta’ referenza) li 
jappartjeni għall-istess żona; jew
(b) l-awtorizzazzjoni ngħatat minn Stat 
Membru għall-użu fis-serer jew bħala 
trattament ta’ wara l-ħsad, tkun xi tkun 
iż-żona li jappartjeni għalih l-Istat 
Membru ta’ referenza.

Ġustifikazzjoni

Id-diviżjoni f'żoni ta' awtorizzazzjoni m'hijiex xierqa għaliex il-kondizzjonijiet fiż-żoni 
proposti huma spiss inkomparabbli L-awtorizzazzjonijiet għandhom jingħataw biss fil-livell 
ta' Stati Membri individwali imma għandhom ikunu notifikati lil Stati Membri oħra. L-Istati 
Membri notifikati għandhom, f'perjodu ta' żmien raġonevoli, ikunu obbligati jikkonfermaw, 
jirrifjutaw jew jirrestrinġu l-awtorizzazzjoni skond is-sitwazzjoni nazzjonali speċifika 
tagħhom.
L-assunzjoni tal-Kummissjoni tidher li hija li l-kondizzjonijiet klimatoloġiċi u ambjentali fis-
serer kollha u fil-każijiet kollha tat-trattament ta' wara l-ħsad huma relattivament simili.  
Għaliex dan m'huwiex il-każ, din il-parti ta' l-artikolu għandha titħassar.

Emenda 90
Artikolu 40, paragrafu 1

1. L-Istat Membru li quddiemu titressaq 
applikazzjoni skond l-Artikolu 39 għandu
jawtorizza il-prodott għall-ħarsien tal-
pjanti kkonċernat fl-istess kondizzjonijiet, 
inkluża l-klassifikazzjoni għall-iskop tad-
Direttiva 1999/45/KE, bħall-Istat Membru 
tar-referenza.

1. Istat Membru li quddiemu titressaq 
applikazzjoni skond l-Artikolu 39 għandu 
jeżamina bir-reqqa l-evalwazzjoni 
magħmula mill-Istat Membru tar-
referenza fid-dawl taċ-ċirkustanzi fit-
territorju tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku għandu jħalli spazju lill-Istati Membri biex jadattaw 
l-awtorizzazzjonijiet għas-sitwazzjoni speċifika tagħhom, billi jfasslu aktar kondizzjonijiet 
għall-użu jew, f'każijiet ġustifikati kif xieraq, billi jirrifjutaw l-awtorizzazzjoni tal-prodott 
ikkonċernat.

Emenda 91
Artikolu 40, paragrafu 1a (ġdid)

1a. L-awtorizzazzjoni tista' tkun suġġetta 
għad-dispożizzjonijiet li jirriżultaw mill-
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implimentazzjoni ta' miżuri oħra skond il-
liġi Komunitarja, rigward il-
kondizzjonijiet għad-distribuzzjoni u 
għall-użu tal-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti intiżi biex jipproteġu s-saħħa tad-
distributuri, ta' l-utenti u tal-ħaddiema 
kkonċernati.

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku għandu jħalli spazju lill-Istati Membri biex jadattaw 
l-awtorizzazzjonijiet għas-sitwazzjoni speċifika tagħhom, billi jfasslu aktar kondizzjonijiet 
għall-użu jew, f'każijiet ġustifikati kif xieraq, billi jirrifjutaw l-awtorizzazzjoni tal-prodott 
ikkonċernat.

Emenda 92
Artikolu 40, paragrafu 1 b (ġdid)

1b. L-awtorizzazzjoni tista' tkun suġġetta 
għal aktar rekwiżiti meta l-kondizzjonijiet 
agrarji, għas-saħħa tal-pjanti u l-
kondizzjonijiet ambjentali (anke dawk 
klimatiċi) fl-Istat Membru jagħmlu dawn 
ir-rekwiżiti neċessarji sabiex ikun hemm 
konformità ma' l-artikolu 29. 

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta' l-Artikolu 40, paragrafu 1 a (ġdid).

Emenda 93
Artikolu 40, paragrafu 2

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

2. Jistgħu jiġu imposti kondizzjonijiet 
addizzjonali fir-rigward tar-rekwiżiti li 
jissemmew fl-Artikolu 30(3).

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta' l-Artikolu 40, paragrafu 1 a (ġdid).

Emenda 94
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Artikolu 40, paragrafu 2a (ġdid)

2a. Fejn Stat Membru jemmen li prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti awtorizzat minn 
Stat Membru ma jistax jissodisfa r-
rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 29 jew li 
jikkontraddixxi l-objettivi tal-Pjan ta' 
Azzjoni Nazzjonali dwar il-Pestiċidi, u 
bħala konsegwenza jipproponi li jirrifjuta 
l-awtorizzazzjoni, għandu jinnotifika lill-
Kummissjoni, lill-Istati Membri l-oħra u 
lill-applikant.  

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta' l-Artikolu 40, paragrafu 1 a (ġdid).

Emenda 95
Artikolu 41, paragrafu 1, punt (c a) (ġdid)

(ca) fuq it-talba ta' l-Istat Membru dossier 
komplet kif jirrikkjedi l-Artikolu 32(3).

Ġustifikazzjoni

Jekk ikun meħtieġ, l-Istati Membri għandhom ikollhom l-informazzjoni kollha disponibbli 
qabel  ma jiddeċiedu l-awtorizzazzjoni ta' prodott speċifiku. 

Emenda 96
Artikolu 42, paragrafu 5

5. Il-linji ta’ gwida dwar l-organizzazzjoni 
tal-kontrolli ta’ konformità jistgħu jiġu 
stabbiliti skond il-proċedura li tissemma fl-
Artikolu 76(2). 

5. Il-linji ta’ gwida dwar l-organizzazzjoni 
tal-kontrolli ta’ konformità jistgħu jiġu 
stabbiliti skond il-proċedura bi skrutinju li 
tissemma fl-Artikolu 76(3a). 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex taġġorna t-test  skond id-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdida tal-komitoloġija.

Emenda 97
Artikolu 43, paragrafu 1.a (ġdid)
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1a. L-Istati Membri għandhom jirrevedu 
awtorizzazzjoni fejn ikun hemm 
indikazzjonijiet li l-kisba ta' l-objettivi 
stabbiliti skond l-Artikolu 4(1) (a) (iv) u 
(b) (i) u l-Artikolu 7(2) u (3) tad-Direttiva 
2000/60/KE tista' tiġi kompromessa.

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li f'każ ta' nuqqas ta' konformità ma' l-objettivi tad-Direttiva 2000/60/KE 
għal sustanza, ikun possibbli li terġa'  tiġi  kkunsidrata l-awtorizzazzjoni tal-prodott.  Barra 
minn hekk dan il-mekkaniżmu ta' rispons dirett bejn id-Direttiva 2006/60/KE u dan ir-
Regolament għandu jipprovdi wkoll inċentiv ieħor għall-produtturi biex jikkunsidraw bis-
serjetà r-responsabiltajiet tagħhom f'termini ta' ġestjoni tal-prodott.

Emenda 98
Artikolu 43, paragrafu 3, punt (c a) (ġdid)

(ca) fuq il-bażi ta' l-iżviluppi fl-għarfien 
xjentifiku u tekniku l-mod kif jintużaw u 
l-ammonti li jintużaw jistgħu jiġu 
modifikati.

Ġustifikazzjoni

Fit-test propost dispożizzjoni importanti mid-Direttiva 91/414Art. 4 (6) hija nieqsa. Dan l-
Artikolu jsostni li l-awtorizzazzjoni m'għandhiex tiġi modifikata jekk din stabbiliet li fuq il-
bażi ta' l-iżviluppi fl-għarfien xjentifiku u tekniku l-metodu ta' l-użu u ta' l-ammonti użati jista' 
jiġi modifikat. Dan l-obbligu jżomm il-kondizzjonijiet ta' l-awtorizzazzjoni aġġornati ma' l-
iżviluppi xjentifiċi u huwa eżempju ta' applikazzjoni prattika tal-prinċipju ta' prekawzjoni.

Emenda 99
Artikolu 43, paragrafu 4

4. Fejn Stat Membru jirtira jew jemenda 
awtorizzazzjoni skond il-paragrafu 3, 
għandu jinforma immedjatament lid-
detentur ta’ l-awtorizzazzjoni, lill-Istati 
Membri l-oħra, lill-Awtorità u lill-
Kummissjoni. L-Istati Membri l-oħra li 
huma ta’ l-istess żona għandhom jirtiraw 
jew jamendaw l-awtorizzazzjoni skond 
dan. Fejn huwa xieraq għandu japplika l-
Artikolu 45 .

4. Fejn Stat Membru jirtira jew jemenda 
awtorizzazzjoni skond il-paragrafu 3, 
għandu jinforma immedjatament lid-
detentur ta’ l-awtorizzazzjoni, lill-Istati 
Membri l-oħra, lill-Awtorità u lill-
Kummissjoni. 
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Emenda 100
Artikolu 45, paragrafu 2

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

Fejn ir-raġunijiet għall-irtirar, għall-
emenda jew għan-nuqqas ta’ tiġdid ta’ l-
awtorizzazzjoni ma jikkonċernawx il-
protezzjoni tas-saħħa jew ta' l-amjent, 
perjodi ta’ fuq ir-riħ biex jintużaw il-
ħażniet tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
kkonċernati għandhom jingħataw għal 
perjodu ta' mhux aktar minn sena.

Ġustifikazzjoni

Il-perjodi ta’ fuq ir-riħ biex jintużaw il-ħażniet m'għandhomx ikunu itwal minn sena.

Emenda 101
Artikolu 47

Artikolu 47 imħassar
It-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prodotti 

għall-ħarsien tal-pjanti li fihom mikro-
organiżmu modifikat ġenetikament

1.A Prodott għall-ħarsien tal-pjanti li 
jkun fih mikro-organiżmu li jaqa’ fl-
ambitu tad-Direttiva 2001/18/KE għandu 
jiġi eżaminat fir-rigward tal-modifika 
ġenetika skond dik id-Direttiva, minbarra 
l-valutazzjoni skond dan il-Kapitolu. 
Awtorizzazzjoni skond dan ir-Regolament 
m’għandhiex tingħata għal prodott għall-
ħarsien tal-pjanti bħal dan ħlief jekk ikun 
ingħata kunsens għalih bil-miktub, kif 
jissemma fl-Artikolu 19 tad-Direttiva
2001/18/KE.
2. Ħlief jekk ma jiġix speċifikat mod 
ieħor, għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet kollha li jirrelataw ma’ l-
awtorizzazzjonijiet skond dan ir-
Regolament.

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom l-GMOs m'għandhomx ikunu awtorizzati.



PE 388.326v01-00 56/86 PR\662101MT.doc

MT

Emenda 102
Artikolu 48, paragrafu 1, introduzzjoni

1. L-Istati Membri m’għandhomx 
jawtorizzaw prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
li jkun fih kandidat għas-sostituzzjoni fejn 
valutazzjoni komparattiva li tiżen ir-riskji u 
l-benefiċċji, kif stabbilit fl-Anness IV, turi 
li:

1. L-Istati Membri m’għandhomx 
jawtorizzaw għall-użu f'wiċċ tar-
raba'speċifiku prodott għall-ħarsien tal-
pjanti li jkun fih kandidat għas-
sostituzzjoni fejn valutazzjoni 
komparattiva li tiżen ir-riskji u l-benefiċċji, 
kif stabbilit fl-Anness IV, turi li:

Ġustifikazzjoni

Is-sostituzzjoni għandha tkun is-sinsla ta' politika ta' awtorizzazzjoni moderna. 
Prodotti li fihom kanditat għas-sostituzzjoni m'għandhomx jiġu approvati mill-Istati Membri 
jekk jeżistu alternattivi aktar sikuri jew metodi disponibbli għal wiċċ ta' raba' partikolari. Il-
proposta għall-iskadenza ta' ħames snin għandha tħaffef il-proċess tar-reviżjoni u tagħti 
inċentiv għall-innovazzjoni.

Emenda 103
Artikolu 48, paragrafu 1, punt (c)

(c) id-diversità kimika tas-sustanzi attivi 
hija adegwata biex tiġi mminimizzata l-
okkorrenza tar-reżistenza fl-organiżmu 
mmirat.

id-diversità kimika tas-sustanzi attivi,  fejn 
relevanti, jew metodi u prattiki ta' ġestjoni 
ta' wiċċ tar-raba' u prevenzjoni ta' 
organiżmi ta' ħsara huma adegwati biex 
tiġi mminimizzata l-okkorrenza tar-
reżistenza fl-organiżmu mmirat.

Ġustifikazzjoni
Metodi ħielsa mill-kimika u prattiki ta' ġestjoni ta' wiċċ tar-raba' u prevenzjoni ta' organiżmi 

ta' ħsara għandhom jiġu kkunsidrati fid-dispożizzjonijiet għas-sostituzzjoni.

Emenda 104
Artikolu 48, paragrafu 2

2. Bħala deroga mill-paragrafu 1, prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti li fih kandidat 
għas-sostituzzjoni għandu jiġi awtorizzat 
mingħajr valutazzjoni komparattiva 
f’każijiet fejn huwa meħtieġ li tiġi 
akkwistata l-esperjenza l-ewwel permezz 
ta’ l-użu fil-prattika ta’ dak il-prodott.

imħassar

Awtorizzazzjonijiet bħal dawn għandhom 
jingħataw għal perjodu li ma jaqbiżx it-
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tliet snin.

Ġustifikazzjoni

Din id-deroga se toħloq ħafna aspettattivi u r-riskju hu li fil-prattika l-SM ikompli japprova 
prodotti mingħajr valutazzjoni komparattiva.

Emenda 105
Artikolu 48, paragrafu 4

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

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

Ġustifikazzjoni

L-iskadenza proposta ta' sentejn għandha tħaffef il-proċess ta' sostituzzjoni u tagħti inċentiv 
għal innovazzjoni.

Emenda 106
Artikolu 49, paragrafu 1

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

1. Għall-iskop ta’ dan l-Artikolu, użu 
minuri ta’ prodott għall-ħarsien tal-pjanti fi 
Stat Membru partikolari jfisser l-użu ta’ 
dak il-prodott fuq wiċċ tar-raba’ li ma 
jitkabbarx ħafna f’dak l-Istat Membru 
(mhux aktar minn 0,1 % taz-zona 
agrikola ta' l-Istat Membru)jew fuq wiċċ 
tar-raba’ li jitkabbar ħafna biex tiġi 
sodisfatta ħtieġa eċċezzjonali.

Ġustifikazzjoni

Wiċċ tar-raba' hu kkunsidrat ta' użu sekondarju meta l-wiċċ tar-raba' mhux maġġur(ċereali, 
qamħirrum). It-tuffieħ jitkabbar fuq 300,000 ettaru fl-UE-15, bejn wieħed u ieħor 0,25% taz-
zona agrikola. 

Emenda 107



PE 388.326v01-00 58/86 PR\662101MT.doc

MT

Artikolu 49 a (ġdid)

Artikolu 49a
Importazzjoni parallela

1. Bħala deroga mill-Artikolu 28(1) l-
Istati Membri għandhom jippermettu l-
importazzjoni u t-tqegħid fis-suq ta' 
prodott għall-ħarsien tal-pjanti fit-
territorju tagħhom permezz ta' kummerċ 
parallel biss wara proċedura 
amministrattiva biex jiġi vverifikat li 
huwa l-istess bħall-prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti li huwa diġà awtorizzat 
("referenza ta' prodott li jipproteġi l-
pjanti") Fejn dan huwa l-każ, il-prodott  
għall-ħarsien tal-pjanti impurtat għandu 
jingħata ċertifikat ta' identità mill-
awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru 
maħtur.
2. L-importatur ta' prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti għandu japplika għal ċertifikat 
ta' identità, mill-awtorità kompetenti ta' l-
Istat Membru maħtur, għall-prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti li huwa jixtieq 
jimporta qabel l-ewwel importazzjoni u l-
ewwel tqegħid fis-suq.
3. L-awtorità kompetenti ta' l-Istat 
Membru maħtur għandha tiddeċiedi fi 
żmien 45 jum jekk ir-rekwiżiti skond dan 
l-Artikolu ġewx issodisfati. Jekk l-awtorità 
kompetenti taċċerta li r-rekwiżiti skond 
dan l-Artikolu ġew issodisfati, l-
importatur għandu jirċievi ċertifikat ta' 
identità għall-prodott imsemmi.
4. L-applikant għandu jkun eżentat milli 
jippreżenta r-rapporti ta' l-informazzjoni, 
tat-test u ta' l-istudju meħtieġa għal 
awtorizzazzjoni ta' prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti.
5. L-awtoritajiet kompetenti li jirċievu l-
applikazzjoni għandhom jitolbu lill-
awtorità kompetenti ta' l-oriġini:
(a) biex jistabbilixxu l-kompożizzjoni 
eżatta tal-prodott biex jivverifikaw li hi 
identika għall-prodott għall-ħarsien tal-
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pjanti awtorizzat fl-Istat Membru ta' 
referenza, u  
(b) biex jivverifikaw li l-prodott hu 
awtorizzat f'dak l-Istat  Membru 
b'konformità mal-proċedura ta' 
awtorizzazzjoni mniżzla f'dan ir-
Regolament jew fid-Direttiva 91/414/KEE.
6. Prodotti suġġetti għall-importazzjoni 
parallela ppakkjati mill-ġdid.
7. Iċ-ċertifikat ta' l-identità għandu 
jiskadi ma' l-awtorizzazzjoni tal-prodott 
ta' referenza jew ma' l-iskadenza ta' l-
awtorizzazzjoni tal-prodott impurtat fl-
Istat Membru li minnu jkun ġie esportat. 
Jekk l-awtorizzazzjoni tal-prodott ta' 
referenza jiġi rtirat mingħajr ma jkun 
hemm raġunijiet ta' saħħa jew ambjentali 
l-importatur jista' jkompli jbigħ il-prodott 
impurtat għal sena wara d-dejta tat-
tneħħija mis-suq.
8. L-Istati Membri ma jistgħux joħorġu 
ċertifikati ta' identità għal prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti li jkun fihom kandidat 
għas-sostituzzjoni.  

Ġustifikazzjoni

Kummerċ parallel ma jistax jintuża biex ipoġġi fis-suq prodotti li huma perikolużi jew illegali 
(mhux eżaminati u/jew falsifikati). L-istatus legali ta' importazzjoni parallela għandu jkun 
kjarifikat permezz ta' dispożizzjonijiet ċari u li jorbtu. 

Emenda 108
Artikolu 50, paragrafu 1, subparagrafu 1

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

1. Bħala deroga mill-Artikolu 28, 
f’ċirkostanzi speċjali Stat Membru jista’ 
jawtorizza, għal perjodu li ma jaqbiżx it-30 
ġurnata, it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti, għal użu limitat u 
kkontrollat, fejn miżura bħal din tidher li 
hija meħtieġa minħabba periklu mhux 
mistenni li ma jistax jiġi mrażżan permezz 
ta’ kwalunkwe mezz raġonevoli ieħor. 
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Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 91/414 għandha l-possibiltà ta' din id-deroga fl-Artikolu 8 taqsima 4 fejn hi 
limitata għal sitwazzjonijiet ta' periklu mhux mistenni. Jekk titneħħa 'mhux mistenni' l-
karattru tad-deroga jinbidel totalment. Minn strument li jintuża f'każi eċċezzjonali issir 
strument li jintuża f'ħafna sitwazzjonijiet fil-prattika normali, għaliex 'ċirkustanzi speċjali' 
mhix definita u wieħed jista' dejjem isib raġuni għal ċirkustanzi bħal dawn. 

Emenda 109
Artikolu 51, paragrafu 4

4. Regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ 
dan l-Artikolu, b’mod partikolari l-
kwantitajiet massimi ta’ prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti li jistgħu jiġu rilaxxati 
matul l-esperimenti jew it-testijiet u d-data 
minima li għandha titressaq skond il-
paragrafu 2, jistgħu jiġu adottati skond il-
proċedura li tissemma fl-Artikolu 76(3).

4. Regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ 
dan l-Artikolu, b’mod partikolari l-
kwantitajiet massimi ta’ prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti li jistgħu jiġu rilaxxati 
matul l-esperimenti jew it-testijiet u d-data 
minima li għandha titressaq skond il-
paragrafu 2, jistgħu jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju li 
tissemma fl-Artikolu 76(3a).

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda hija meħtieġa sabiex taġġorna t-test skond id-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdida tal-komitoloġija.

Emenda 110
Artikolu 52, paragrafi 2 sa 4

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

L-użu kif suppost għandu jinkludu, bħala 
minimu:

(a) konformità mar-rekwiżiti u l-
kondizzjonijiet stabbiliti b'konformità ma' 
l-Artikolu 30 u speċifikat fuq it-tikkettar, 
b'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' l-
Artikoli 61 u 63 u mad-Direttiva 
1999/45/KE dwar l-ittikkettar;
(b) applikazzjoni skond il-prinċipji tal-
ġestjoni integrata ta’ l-organiżmi ta’ 
ħsara  inklużi prattika tajba għall-użu ta' 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u prattika 
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ambjentali tajba, li bihom l-użu ta' 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti hi 
limitata għall-minimu neċessarju; 
(c) konformità mar-Regolament (KE) Nru 
396/2005 dwar livelli tar-residwi massimi 
ta' pestiċidi; 
(d) konformità mal-leġiżlazzjoni relevanti 
għall-protezzjoni tal-ħaddiema. 

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

Mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2012 l-
użu kif suppost ta’ prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti għandu jkun 
konformi mal-prinċipji tal-kontroll integrat 
ta’ insetti u annimali li jagħmlu l-ħsara, 
inklużi l-prattika tajba għall-użu tal-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u l-
prattika tajba ta’ l-ambjent.

Regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan 
l-Artikolu, inklużi r-rekwiżiti minimi għal 
dawn il-prinċipji, jistgħu jiġu adottati 
skond il-proċedura li tissemma fl-Artikolu 
76(2).

Regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan 
l-Artikolu, inklużi r-rekwiżiti minimi għal 
dawn il-prinċipji, għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura li tissemma fl-Artikolu 
251 tat-Trattat.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' użu proprju għandha tiġi fformulata bħala rekwiżiti minimi.  L-Istati 
Membri għandhom ikunu obbligati jirrikjedu użu proprju fid-deċiżjonijiet ta' awtorizzazzjoni 
(ara Artikolu 30).

Emenda 111
Artikolu 54, paragrafu 1, introduzzjoni

L-Istati Membru għandhom iżommu 
informazzjoni dwar prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti li ġew awtorizzati jew irtirati 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku b’mod 
elettroniku skond dan ir-Regolament, 
għandha tinkludi għall-inqas:

L-Istati Membru għandhom jgħaddu lill-
Awtorità, li għandha tagħmel disponibbli 
lill-pubbliku b'mod elettroniku, 
informazzjoni dwar prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti li ġew awtorizzati jew irtirati 
skond dan ir-Regolament, għandha tinkludi 
għall-inqas:

Ġustifikazzjoni

Marbuta ma' l-emendi ta' Premessi 32 u l-Artikoli 34a, 57(1) u (2) u 58(-1). Sabiex id-data 
tkun tista' tinqasam aħjar bejn kulħadd jeħtieġ li tkun stabbilita bażi ċentrali waħda tad-data, 
li tkun immaniġġjata mill-Awtorità,  u li jkollha l-informazzjoni kollha dwar it-testijiet u l-
istudji li kienu saru qabel għall-finijiet ta' dan ir-Regolament. L-applikanti mbagħad ikunu 
jistgħu jikkonsultaw ma' bażi waħda tad-data qabel ma jagħmlu xi testijiet jew studji.



PE 388.326v01-00 62/86 PR\662101MT.doc

MT

Emenda 112
Artikolu 54, paragrafu 1, punt (e a) (ġdid)

(ea) l-Istat(i) Membru(i) fejn il-prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti jkun awtorizzat,

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta' l-emenda għall-Artikolu 54, paragrafu 1, introduzzjoni.

Emenda 113
Artikolu 57, paragrafi 1 u 2

1. Għal kull sustanza attiva, safener u 
synergist, l-Istati Membri rapporteur 
għandhom iżommu, u jqiegħdu għad-
dispożizzjoni ta’ kwalunkwe parti 
interessata meta jintalbu jagħmlu dan,
lista tar-rapporti tat-testijiet u ta’ l-istudji 
meħtieġa għall-ewwel approvazzjoni, 
għall-emenda tal-kondizzjonijiet ta’ l-
approvazzjoni jew għat-tiġdid ta’ l-
approvazzjoni.

1. Għal kull sustanza attiva, safener u 
synergist, l-Istati Membri rapporteur 
għandhom jgħaddu lill-awtorità, li 
għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku, lista tar-rapporti tat-testijiet u ta’ 
l-istudji meħtieġa għall-ewwel 
approvazzjoni, għall-emenda tal-
kondizzjonijiet ta’ l-approvazzjoni jew 
għat-tiġdid ta’ l-approvazzjoni u sommarju 
ta' riżultati ta' rapporti tat-testijiet u ta' l-
istudji biex tiġi stabbilita l-effikaċja tas-
sustanza u n-nuqqas ta' ħsara tagħha lill-
bnedmin, lill-annimali, lill-pjanti u lill-
ambjent.

2. Għal kull prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
li jawtorizzaw, l-Istati membri għandhom 
iżommu u jqiegħdu għad-dispożizzjoni ta’ 
kwalunkwe parti interessata meta jintalbu 
jagħmlu dan:

2. Għal kull prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
li jawtorizzaw, l-Istati membri għandhom 
jibagħtu lill-Awtorità, li għandha tqiegħed 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku:

lista tar-rapporti tat-testijiet u ta’ l-istudji 
meħtieġa għall-ewwel awtorizzazzjoni, 
għall-emenda tal-kondizzjonijiet ta’ l-
awtorizzazzjoni jew għat-tiġdid ta’ l-
awtorizzazzjoni; u

(a) lista tar-rapporti tat-testijiet u ta’ l-
istudji meħtieġa għall-ewwel 
awtorizzazzjoni, għall-emenda tal-
kondizzjonijiet ta’ l-awtorizzazzjoni jew 
għat-tiġdid ta’ l-awtorizzazzjoni; 

(b) lista tar-rapporti tat-testijiet u ta’ l-
istudji li għalihom intalab il-ħarsien skond 
l-Artikolu 56 u kwalunkwe ġustifikazzjoni 
mressqa skond dak l-Artikolu.

(b) lista tar-rapporti tat-testijiet u ta’ l-
istudji li għalihom intalab il-ħarsien skond 
l-Artikolu 56 u kwalunkwe ġustifikazzjoni 
mressqa skond dak l-Artikolu. u

(ba) sommarju tar-rapporti tat-testijiet u 
ta' l-istudji biextiġi stabbilita l-effikaċja 
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tal-prodott u n-nuqqas ta' ħsara tiegħu 
lill-bnedmin, lill-annimali, lill-pjanti u 
lill-ambjent.

Ġustifikazzjoni

Sabiex id-data tkun tista' tinqasam aħjar bejn kulħadd jeħtieġ li tkun stabbilita bażi ċentrali 
waħda tad-data, li tkun immaniġġjata mill-Awtorità,  u li jkollha l-informazzjoni kollha dwar 
it-testijiet u l-istudji li kienu saru qabel għall-finijiet ta' dan ir-Regolament. L-applikanti 
mbagħad ikunu jistgħu jikkonsultaw ma' bażi waħda tad-data qabel ma jagħmlu xi testijiet 
jew studji.

Emenda 114
Artikolu 58, paragrafu - 1 (ġdid)

-1. Kwalunkwe persuna li jkollha l-ħsieb 
tfittex awtorizzazzjoni għal prodott għall-
ħarsien tal-pjanti  għandha, qabel 
tagħmel testijiet jew studji, tikkonsulta 
mal-bażi tad-dejta msemmija fl-Artikoli 
34a, 54 u 57.

Ġustifikazzjoni

Marbuta ma' l-emendi ta' Premessi 32 u l-Artikoli 34a, 54(1) u 57(1) u (2). Biex tiżgura qsim 
sħiħ tad-dejta l-applikanti għandhom jikkonsultaw mal-bażi tad-dejta ta' l-Awtorità biex 
ikunu jistgħu jsibu l-informazzjoni neċessarja dwar testijiet u studji li saru qabel għall-finijiet 
ta' dan ir-Regolament.

Emenda 115
Artikolu 58, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. Kwalunkwe persuna li biħsiebha tfittex 
awtorizzazzjoni għal prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti, qabel ma twettaq testijiet jew 
studji, għandha tistaqsi lill-awtorità 
kompetenti ta’ l-Istat Membru li 
quddiemha biħsiebha tagħmel 
applikazzjoni, jekk f’dak l-Istat Membru 
ingħatatx diġà awtorizzazzjoni għal prodott 
għall-ħarsien tal-pjanti li fih l-istess 
sutanza attiva, safener jew synergist. 
Mistoqsija bħal din għandha tinkludi 
konsultazzjoni ta’ l-informazzjoni 
disponibbli skond l-Artikolu 54.

1. Kwalunkwe persuna li biħsiebha tfittex 
awtorizzazzjoni għal prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti, qabel ma twettaq testijiet jew 
studji, għandha tinforma lill-awtorità 
kompetenti ta’ l-Istat Membru li 
quddiemha biħsiebha tagħmel 
applikazzjoni, li f’dak l-Istat Membru jew 
f'ieħor diġà ingħatatx awtorizzazzjoni għal 
prodott għall-ħarsien tal-pjanti li fih l-istess 
sutanza attiva, safener jew synergist, waqt 
li tagħmel referenza għall-informazzjoni
relevanti fil-bażi tad-dejta.
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Ġustifikazzjoni

Marbuta ma' l-emendi ta' l-Artikoli 34a, 54(1), 57(1) u (2) u 58(-1).

Emenda 116
Artikolu 59, paragrafu 1

1. It-testijiet u l-istudji li jinvolvu l-
annimali vertebrati m’għandhomx ikunu 
ripetuti għall-iskopijiet ta’ dan ir-
Regolament. Kwalunkwe persuna li 
biħsiebha twettaq testijiet u studji li 
jinvolvu annimali vertebrati għandha tieħu 
l-miżuri meħtieġa biex tivverifika li dawk 
it-testijiet u l-istudji ma twettqux jew ma 
nbdewx diġà.

1. It-testijiet u l-istudji li jinvolvu l-
annimali vertebrati m’għandhomx ikunu 
ripetuti għall-skopijiet ta’ dan ir-
Regolament. Kwalunkwe persuna li 
biħsiebha twettaq testijiet u studji li 
jinvolvu annimali vertebrati għandha tieħu 
l-miżuri meħtieġa biex tivverifika li dawk 
it-testijiet u l-istudji ma twettqux jew ma 
nbdewx diġà, partikolarment billi 
tikkonsulta l-bażi tad-dejta.

Emenda 117
Artikolu 62, paragrafu 1, subparagrafu 1

L-ittikkettjar tal-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti għandu jikkonforma mar-rekwiżiti 
provduti f’Regolament li ġie adottat skond 
il-proċedura li tissemma fl-Artikolu 76(2).

L-ittikkettjar tal-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti għandu jikkonforma mar-rekwiżiti 
provduti f’Regolament li ġie adottat skond 
il-proċedura li tissemma fl-Artikolu 251 
tat-Trattat.

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet ta' l-ittikkettar għandhom ikunu stabbiliti f'Regolament tal-Parlament u 
tal-Kunsill.

Emenda 118
Artikolu 62, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Prodotti ta' l-ikel li ma jikkonformawx 
mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/125/KE tal-5 ta' 
Diċembru 2006 dwar ikel ta' bażi ta' 
ċereali ipproċessat u ikel tat-trabi għat-
trabi u t-tfal żgħar, għandu jiġi ttikkettjat 
"mhux adattat għat-trabi u t-tfal żgħar".   
1 ĠU L 339, 6.12.2006, p 16.
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Ġustifikazzjoni

Ikel li fih residwi ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, li huma iżjed mil-limiti stabbiliti mid-
Direttiva 2006/125/KE, għandu jkollu tikketta ċara b'messaġġ ta' twissija li jwassal din l-
informazzjoni lill-konsumatur.  

Emenda 119
Artikolu 63

1. Kull reklam għal prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti għandu jkun akkumpanjat mis-
sentenzi ‘Uża l-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti mingħajr periklu. Għandek dejjem 
taqra t-tikketta u l-informazzjoni dwar il-
prodott qabel ma tużah’. Dawn is-sentenzi 
għandhom ikunu jistgħu jingħarfu b’mod 
ċar f’relazzjoni għar-reklam kollu. Il-
kliem ‘prodotti għall-ħarsien tal-pjanti’ 
jistgħu jiġu sostitwiti b’deskrizzjoni iktar 
preċiża tat-tip ta’ prodott, bħal fungiċida, 
insettiċida jew erbiċida.

Riklami għall-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti għandhom ikunu projbiti.

2. Ir-reklam m’għandux jinkludi 
informazzjoni li tista’ tkun qarrieqa fir-
rigward tar-riskji possibbli għas-saħħa 
tal-bniedem u ta’ l-annimali u għall-
ambjent, bħat-termini ‘riskju żgħir’, 
‘mhux tossiku’ jew ‘li ma jagħmilx 
ħsara’.

Emenda 120
Artikolu 64, paragrafu 1

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

1. Produtturi, fornituri, distributuri u utenti 
professjonali ta’ prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti għandhom iżommu rekords tal-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li 
jipproduċu, jaħżnu jew jużaw, għal mill-
inqas 10 snin wara tmiem il-produzzjoni 
jew l-użu tagħhom. 

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

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

disponibbli għall-ġirien  u għar-residenti, 
għall-bejjiegħa bl-imnut  jew għall-
industrija ta’ l-ilma tax-xorb li jitolbu 
aċċess għaliha. L-informazzjoni dwar l-
applikazzjonijiet kollha tal-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti fuq prodott agrikolu
partikolari għandu jingħata lill-bejjiegħa 
bl-imnut u lil dawk bl-ingrossa f'forma ta' 
passaport tal-pestiċida.

Ġustifikazzjoni

Bejjiegħa bl-imnut u dawk bl-ingrossa talbu informazzjoni komprensiva dwar il-pestiċidi 
applikati għal prodott partikulari sabiex ikunu jistgħu jimplimentaw aħjar ir-rekwiżiti ta' 
traċċabilità u biex itejbu l-analiżi tar-residwi tal-pestiċida fl-iskemi dwar il-kwalità tagħhom. 
Fuq talba tal-konsumaturi l-produtturi primarji għandhom ikunu obbligati jipprovdu d-dejta 
li għandhom skond ir-rekwiżiti tar-regolament preżenti . 

Emenda 121
Artikolu 64, paragrafu 1a (ġdid)

1a. Produtturi ta' prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti għandhom jagħmlu monitoraġġ 
ta' wara r-reġistrazzjoni. Huma 
għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet 
kompetenti dwar kull informazzjoni 
relevanti u jżommu l-informazzjoni 
disponibbli lill-partijiet interessati għal 
meta jitolbuha.  

Ġustifikazzjoni

Emenda 122
Artikolu 64, paragrafu 2

2. Id-detenturi ta’ l-awtorizzazzjoni 
għandhom jagħtu lill-awtoritajiet 
kompetenti ta’ l-Istati Membri d-data 
kollha li tirrelata mal-volum tal-bejgħ tal-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

2. Il-produtturi ta' prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti għandhom jinfurmaw lill-
awtoritajiet kompetenti dwar  

- l-ammonti ta' produzzjoni ta' sustanza 
jew prodott partikolari,
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- l-ammonti ta' sustanza jew prodott 
partikolari kkonsenjat lill-proċessuri jew 
bejjiegħa bl-ingrossa fl-UE,
- l-ammonti ta' esportazzjoni ta' sustanza 
jew prodott partikolari. 
Din l-informazzjoni għandha tiġi 
evalwata u ppubblikata mill-awtoritajiet 
kompetenti.

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li tkun garantita t-traċċabilità tal-fluss tal-prodott. Dan ir-rekwiżit hu 
mportanti wkoll għal skopijiet statistiċi u għall-evalwazzjoni ta' l-użu tal-pestiċida, 
b'konformità mar-rekwiżiti ta' l-Istrateġija Tematika għall-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi.

Emenda 123
Artikolu 64, paragrafu 3

3. Il-miżuri implimentattivi li jiżguraw l-
applikazzjoni uniformi tal-paragrafi 1 u 2 
jistgħu jiġu adottati skond il-proċedura li 
tissemma fl-Artikolu 76(3).

3. Il-miżuri implimentattivi li jiżguraw l-
applikazzjoni uniformi tal-paragrafi 1 u 2 
jistgħu jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju li tissemma fl-
Artikolu 76(3a).

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex taġġorna t-test skond id-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdida tal-komitoloġija.

Emenda 124
Artikolu 65, paragrafu 1

L-Istati Membri għandhom iwettqu 
kontrolli uffiċjali sabiex jinfurzaw il-
konformità ma’ dan ir-Regolament. Huma 
għandhom jiffinalizzaw u jittrażmettu lill-
Kummissjoni, rapport dwar l-ambitu u r-
riżultati ta’ dawn il-kontrolli fi żmien sitt 
xhur minn tmiem is-sena li għaliha 
jirreferu r-rapporti. 

L-Istati Membri għandhom iwettqu 
kontrolli uffiċjali sabiex jinfurzaw il-
konformità ma’ dan ir-Regolament. Dawn 
il-kontrolli għandhom jinkludu kontrolli 
fuq ir-razzett, biex jivverifikaw il-
konformità mar-restrizzjonijiet ta' l-użu.
L-Istati Membri għandhom jiffinalizzaw u 
jittrażmettu lill-Kummissjoni, rapport dwar 
l-ambitu u r-riżultati ta’ dawn il-kontrolli fi 
żmien sitt xhur minn tmiem is-sena li 
għaliha jirreferu r-rapporti. 
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Emenda 125
Artikolu 65, paragrafu 3

Regolament, adottat skond il-proċedura li 
tissemma fl-Artikolu 76(3), għandu 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet għall-
kontrolli fuq il-produzzjoni, l-imballaġġ, l-
ittikkettjar, il-ħażna, it-trasport, it-tqegħid 
fis-suq, il-formulazzjoni u l-użu tal-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti. Dak ir-
Regolament għandu jkun fih 
dispożizzjonijiet ekwivalenti għall-Artikoli 
1 sa 13, 26, 27 (1), 27(4)(a) u (b) u 27(5) sa 
(12), 28, 29, 32 sa 45, 51, 53, 54, 66 u 
għall-Annessi I, II, III, VI, u VII għar-
Regolament (KE) Nru 882/2004. Għandu 
wkoll ikun fih dispożizzjonijiet li 
jirrigwardaw il-ġbir ta’ informazzjoni u r-
rappurtaġġ dwar avvelenamenti ssuspettati 
u għandu jagħti fid-dettall it-tagħrif li 
għandu jkun disponibbli fuq talba medika.

Regolament, adottat skond il-proċedura li 
tissemma fl-Artikolu 251 tat-Trattat,
għandu jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet 
għall-kontrolli fuq il-produzzjoni, l-
imballaġġ, l-ittikkettjar, il-ħażna, it-
trasport, it-tqegħid fis-suq, il-formulazzjoni 
u l-użu tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti. 
Dak ir-Regolament għandu jkun fih 
dispożizzjonijiet ekwivalenti għall-Artikoli 
1 sa 13, 26, 27 (1), 27(4)(a) u (b) u 27(5) sa 
(12), 28, 29, 32 sa 45, 51, 53, 54, 66 u 
għall-Annessi I, II, III, VI, u VII għar-
Regolament (KE) Nru 882/2004. Għandu 
wkoll ikun fih dispożizzjonijiet li 
jirrigwardaw il-ġbir ta’ informazzjoni u r-
rappurtaġġ dwar avvelenamenti ssuspettati 
u għandu jagħti fid-dettall it-tagħrif li 
għandu jkun disponibbli fuq talba medika.

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet ta' l-ittikkettar għandhom ikunu stabbiliti f'Regolament tal-Parlament u 
tal-Kunsill.

Emenda 126
Artikolu 74

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

Skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju li tissemma fl-Artikolu 76(3a),
il-Kummissjoni tista’ tadotta jew temenda 
dokumenti ta’ gwida tekniċi jew oħrajn 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament. Il-Kummissjoni tista’ titlob 
lill-Awtorità biex tipprepara jew 
tikkontribwixxi għal dokumenti ta’ gwida 
bħal dawn. 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex taġġorna t-test skond id-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdida tal-komitoloġija.
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Emenda 127
Artikolu 75, paragrafu 1

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

1. Il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja msemmija fl-Artikolu 76(3).

(a) l-emendi għall-Annessi, fejn jitqies l-
għarfien xjentifiku u tekniku korrenti;
(b) ir-Regolamenti dwar ir-rekwiżiti tad-
data għal sustanzi attivi u għal prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti, kif jissemmew fl-
Artikolu 8(1)(b) u (c), fejn jitqies l-
għarfien xjentifiku u tekniku;
(c) l-emendi għar-Regolament dwar il-
prinċipji uniformi għall-evalwazzjoni u 
għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti, kif jissemmew fl-
Artikolu 29(6), fejn jitqies l-għarfien 
xjentifiku u tekniku;
(e) il-miżuri meħtieġa biex ikun 
implimentat dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Adattatment konsegwenti tad-dispożizzjonijiet li jimplimentaw il-poteri mogħtija lill-
Kummissjoni għall-Emendi suġġeriti għall-Artikoli 8, 29 u 62. 

Emenda 128
Artikolu 75, paragrafu 2

2. Skond il-proċedura li tissemma fl-
Artikolu 76(2), għandu jiġi adottat 
Regolament, li fih il-lista tas-sustanzi attivi 
inklużi fl-Anness I għad-Direttiva 
91/414/KEE. Dawk is-sustanzi għandhom 
jitqiesu li ġew approvati skond dan ir-
Regolament.

2. Skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju li tissemma fl-Artikolu 76(3a),
għandu jiġi adottat Regolament, li fih il-
lista tas-sustanzi attivi inklużi fl-Anness I 
għad-Direttiva 91/414/KEE. Dawk is-
sustanzi għandhom jitqiesu li ġew 
approvati skond dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex taġġorna t-test skond id-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdida tal-komitoloġija.
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Emenda 129
Artikolu 76, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 
5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE, wara li jiġu kkunsidrati d-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex taġġorna t-test skond id-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdida tal-komitoloġija.

Emenda 130
Anness I

Anness imħassar

Ġustifikazzjoni
Is-sistema proposta ta' zoni tista' tqarraq għaliex tirreferi għal zoni  li relattivament 
m'għandhomx l-istess kondizzjonijiet ta' l-agrikultura, tas-saħħa tal-pjanti u ta' l-ambjent. Is-
sistema proposta ta' zoni tmur kontra l-awtorizzazjoni nazzjonali u m'hijiex konformi mal-
prinċipju ta' proporzjonalità u sussidjarjetà ta' l-UE għaliex tmur lil hinn minn dak li hu 
meħtieġ biex jitħaffef il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Dawn l-għanijiet jistgħu jintlaħqu 
billi tiġi emendata s-sistema ta' rikonoxximent reċiproku mingħajr il-kunċett taz-zoni.

Emenda 131
Anness II, punt 2.1

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

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

Emenda 132
Anness II, punt 3.6
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3.6.1. Fejn ikun rilevanti, għandhom jiġu 
stabbiliti ADI, AOEL u ARfD. Meta jiġu 
stabbiliti valuri bħal dawn għandu jkun 
żgurat marġini ta’ sikurezza suffiċjenti li 
jqis it-tip u s-serjetà ta’ l-effetti u l-
vulnerabbiltà ta’ gruppi speċifiċi tal-
popolazzjoni.

3.6.1. Fejn ikun rilevanti, għandhom jiġu 
stabbiliti ADI, AOEL u ARfD. Meta jiġu 
stabbiliti valuri bħal dawn għandu jkun 
żgurat marġini ta’ sikurezza adegwata ta' 
mill-inqas 100 li jqis it-tip u s-serjetà ta’ l-
effetti, possibilment effetti kombinati u l-
vulnerabbiltà ta’ gruppi speċifiċi tal-
popolazzjoni bħal nisa tqal u li jreddgħu, 
l-embri u l-feti, it-trabi u t-tfal.

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

3.6.2. Sustanza attiva għandha tiġi 
approvata biss, jekk, fuq il-bażi tal-
valutazzjoni ta’ testijiet ta’ ġenotossiċità ta’ 
livell ogħla mwettqa skond ir-rekwiżiti tad-
data għas-sustanzi attivi u għall-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti u d-data  l-oħra 
disponibbli inkluża reviżjoni ta' l-
informazzjoni xjentifika, mhix jew 
m'għandhiex tiġi kklassifikata, skond id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 67/548/KEE, 
bħala kategorija ta’ mutaġeni 1, 2 jew 3. 

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

3.6.3. Sustanza attiva għandha tiġi 
approvata biss, jekk, fuq il-bażi tal-
valutazzjoni ta’ testijiet ta’ karċinoġeniċità 
mwettqa skond ir-rekwiżiti tad-data għas-
sustanzi attivi u għall-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti u d-data l-oħra 
disponibbli inkluż reviżjoni ta' l-
informazzjoni  xjentifika, mhix jew 
m'għandhiex tiġi kklassifikata, skond id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 67/548/KEE, 
bħala kategorija karċinoġenika 1, 2 jew 3.

3.6.4. Sustanza attiva għandha tiġi 
approvata biss, jekk, fuq il-bażi tal-
valutazzjoni ta’ testijiet tat-tossiċità 
riproduttiva mwettqa skond ir-rekwiżiti 
tad-data għas-sustanzi attivi u għall-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u d-data l-
oħra disponibbli, mhix jew m’għandhiex 
tiġi kklassifikata, skond id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 67/548/KEE, 
bħala kategorija tossika għar-riproduzzjoni 
1 jew 2 ħlief jekk l-espożizzjoni tal-

3.6.4. Sustanza attiva għandha tiġi 
approvata biss, jekk, fuq il-bażi tal-
valutazzjoni ta’ testijiet ta’ tossiċità 
riproduttiva mwettqa skond ir-rekwiżiti 
tad-data għas-sustanzi attivi u għall-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u d-data l-
oħra disponibbli inkluż reviżjoni ta' l-
informazzjoni xjentifika, mhix jew 
m'għandiex tiġi ikklassifikata, skond id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 67/548/KEE, 
bħala kategorija tossika għar-riproduzzjoni 
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bnedmin għal dik is-sustanza attiva fi 
prodott għall-ħarsien tal-pjanti, 
f’kondizzjonijiet proposti realistiċi ta’ użu 
ma tkunx negliġibbli.

1, 2 jew 3. 

3.6.5. Sustanza attiva għandha tiġi 
approvata biss, jekk, fuq il-bażi tal-
valutazzjoni tal-linji ta’ gwida tat-testijiet 
miftiehma mill-Komunità jew 
internazzjonalment ma titqiesx li għandha 
proprjetajiet li jħawdu s-sistema 
endokrinali li jistgħu ikunu ta’sinifikat 
tossikoloġiku fil-bnedmin ħlief jekk l-
espożizzjoni tal-bnedmin għal dik is-
sustanza attiva fi prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti, f’kondizzjonijiet proposti 
realistiċi ta’ użu, ma tkunx negliġibbli.

3.6.5. Sustanza attiva għandha tiġi 
approvata biss, jekk, fuq il-bażi tal-
valutazzjoni tal-linji ta’ gwida tat-testijiet 
miftiehma mill-Komunità jew 
internazzjonalment jew dejta u 
informazzjoni disponibbli oħra inkluża 
reviżjoni ta' l-informazzjoni xjentifika ma 
titqiesx li għandha proprjetajiet li jħawdu 
s-sistema endokrinali li huma suspettati li 
jistgħu ikunu ta’sinifikat tossikoloġiku fil-
bnedmin anke meta hemm possibbiltà ta' 
espożizzjoni matul il-ħajja 
embrijonika/fetali u/jew matul it-tfulija, 
waqt li jitqiesu l-effetti kombinati 
possibbli.  
3.6.6. Sustanza attiva għandha tiġi 
approvata biss, jekk fuq il-bażi ta' l-
evalwazzjoni jew ta' dejta u informazzjoni 
oħra disponibbli inkluża reviżjoni ta' l-
informazzjoni xjentifika, mhix kunsidrata 
li għandha proprjetajiet newrotossiċi jew 
immunotossiċi fuq il-bniedem, waqt li tiġi 
meqjusa l-espożizzjoni matul il-ħajja 
embrijonika/fetali u /jew matul it-tfulija 
flimkien ma' l-effetti kombinati possibbli.  

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

Pestiċidi ta' CRM li huma kklassifikati f'kategorija 3 m'għandhomx ikunu approvati qabel ma 
riżultati xjentifiċi jippruvaw li m'għandhomx potenzjal ta' effetti karċinoġeniċi, riprotossiċi 
jew mutaġeniċi.

Emenda 133
Anness II, punt 3.7.1, introduzzjoni u punti (a) u (b)
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3.7.1. Sustanza attiva għandha tiġi 
approvata biss fejn ma titqiesx li hija
pollutant organiku persistenti.

3.7.1. Sustanza attiva għandha tiġi 
approvata fejn hi, u l-prodotti jew residwi 
ta' trasformazzjoni tagħha, mhumiex
kunsidrati li huma pollutanti organiċi
persistenti.

Pollutant organiku persistenti jiġi definit 
kif ġej:

Pollutant organiku persistenti jiġi definit 
kif ġej:

(a) Persistenza: (a) Persistenza:

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

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

(ii) Evidenza li s-sustanza attiva hija 
persistenti biżżejjed b'mod ieħor li tqajjem 
tħassib. 

(b) Bijoakkumulazzjoni: (b) Bijoakkumulazzjoni:
Evidenza li l-fattur ta’ bijokonċentrazzjoni 
tiegħu jew il-fattur ta’ bijoakkumulazzjoni 
tiegħu fi speċijiet akwatiċi huwa akbar 
minn 5,000 jew, fin-nuqqas ta’ data bħal 
din, li l-log Ko/w huwa ikbar minn 5;

(i) Evidenza li l-fattur ta’ 
bijokonċentrazzjoni tiegħu jew il-fattur ta’ 
bijoakkumulazzjoni tiegħu fi speċijiet 
akwatiċi huwa akbar minn 2000 jew, fin-
nuqqas ta’ data bħal din, li l-log Ko/w 
huwa ikbar minn 5;

Evidenza li kimika tippreżenta raġunijiet 
oħra għal tħassib, bħal bijoakkumulazzjoni 
għolja fi speċijiet oħra li mhumiex 
immirati, tossiċità jew ekotossiċità għolja; 
u

(ii) Evidenza li kimika tippreżenta 
raġunijiet oħra għal tħassib, bħal 
bijoakkumulazzjoni għolja fi speċijiet oħra 
li mhumiex immirati, tossiċità jew 
ekotossiċità għolja; jew

(iii) Dejta ta' monitoraġġ fuq bijota li 
tindika li l-potenzjal tal-
bijoakkumulazzjoni tas-sustanza attiva hi 
biżżejjed biex tqajjem tħassib; jew

Ġustifikazzjoni

It-tliet kriterji POP għandhom ikunu kriterji ta' limitu individwali. Dawn il-kriterji 
m'għandhomx ikunu sostitwiti minn kalkoli dwar espożizzjoni jew kondizzjonijiet u estimi 
oħra, b'konformità ma ' l-Anness D tal-konvenzjoni ta' Stokkolma. 

Emenda 134
Anness II, punt 3.7.2, introduzzjoni, subparagrafu 1

3.7.2. Sustanza attiva għandha tiġi 3.7.2. Sustanza attiva għandha tiġi 
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approvata biss jekk ma titqiesx li hija
sustanza persistenti, bijoakkumulanti u 
tossika (PBT).

approvata biss jekk hi, u l -prodotti jew 
residwi ta' trasformazzjoni tagħha, ma 
jitqiesux li huma sustanza persistenti, 
bijoakkumulanti u tossika (PBT).

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji fil-proposta tal-Kummissjoni huma meħuda minn REACH, anke jekk in-nuqqas ta' 
dawn il-kriterji hi rikonoxxuta minn REACH, waqt li huma suġġetti għal reviżjoni fi żmien 
sena. Il-kriterji REACH għal sustanzi PBT u vPvB huma tant stretti li anke sustanzi PBT 
magħrufa sew, bħal per eżempju dawk elenkati mill-Konvenzjoni ta' Stokkolma dwar sustanzi 
organiċi persistenti li jniġġsu, mhumiex identifikati.  F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-
Konvenzjoni ta' Stokkolma, huwa importanti li jingħata permess li tintuża evidenza 
ekwivalenti, u mhux biss riżultati ta' testijiet sempliċi (tick-box tests) li ġieli ma jkunux 
disponibbli jew lanqas ikunu applikabbli.

Emenda 135
Anness II, punt 3.7.2.1

Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju tal-
persistenza fejn:

Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju tal-
persistenza fejn hemm evidenza li:

il-half-life fl-ilma baħar hija ta’ akbar minn 
60 ġurnata, jew

il-half-life fl-ilma baħar hija ta’ akbar minn 
60 ġurnata, jew

il-half-life fl-ilma ħelu jew ta’ l-estwarji 
hija akbar minn 40 ġurnata, jew

il-half-life fl-ilma ħelu jew ta’ l-estwarji 
hija akbar minn 40 ġurnata, jew

il-half-life fis-sediment tal-baħar hija akbar 
minn 180 ġurnata, jew

il-half-life fis-sediment tal-baħar hija akbar 
minn 180 ġurnata, jew

il-half-life fis-sediment ta’ l-ilma ħelu jew 
ta’ l-ilma ta’ l-estwarji hija akbar minn 120 
ġurnata, jew

il-half-life fis-sediment ta’ l-ilma ħelu jew 
ta’ l-ilma ta’ l-estwarji hija akbar minn 120 
ġurnata, jew

il-half-life fil-ħamrija hija akbar minn 120 
ġurnata.

il-half-life fil-ħamrija hija akbar minn 120 
ġurnata.

Il-valutazzjoni tal-persistenza fl-ambjent 
għandha tkun ibbażata fuq id-data 
disponibbli dwar il-half-life li nġabret 
f’kondizzjonijiet xierqa, li għandhom ikunu 
deskritti mill-applikant.

L-evalwazzjoni tal-persistenza fl-ambjent 
għandha tkun ibbażata fuq id-data 
disponibbli dwar il-half-life li nġabret 
f’kondizzjonijiet xierqa, li għandhom ikunu 
deskritti mill-applikant.

Hi tissodisfa wkoll il-kriterju tal-
persistenza fejn ikun hemm evidenza li s-
sustanza hija persistenti biżżejjed b'mod 
ieħor li tqajjem tħassib.



PR\662101MT.doc 75/86 PE 388.326v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta' l-emenda għall-punt 3.7.2.

Emenda 136
Anness II, punt 3.7.2.2, subparagrafu 2 a (ġdid)

Hi tissodisfa l-kriterju ta' 
bijoakkumulazzjoni fejn ikun hemm 
evidenza ta' bijoakkumulazzjoni għolja ta' 
speċijiet oħra, jew id-dejta ta' monitoraġġ 
fil-bijota tindika li l-potenzjal tal-
bijoakkumulazzjoni tal-kimika hi biżżejjed 
biex tqajjem tħassib.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta' l-emenda għall-punt 3.7.2.

Emenda 137
Anness II, punt 3.7.2.3, inċiz 2

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

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

Emenda 138
Anness II, punt 3.7.3, introduzzjoni, subparagrafu 1

3.7.3. Sustanza attiva m’għandhiex titqies 
bħala konformi ma’ l-Artikolu 4 fejn tkun
persistenti ħafna, bioakkumulanti ħafna 
(vPvB).

3.7.3. Sustanza attiva m’għandhiex titqies 
bħala konformi ma’ l-Artikolu 4 fejn hi, 
jew il-prodotti jew residwi ta' 
trasformazzjoni tagħha, ikunu persistenti 
ħafna, bijoakkumulanti ħafna (vPvB).

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji fil-proposta tal-Kummissjoni huma meħuda minn REACH, anke jekk in-nuqqas ta' 
dawn il-kriterji hi rikonoxxuta minn REACH, waqt li huma suġġetti għal reviżjoni fi żmien 
sena. Il-kriterji REACH għal sustanzi PBT u vPvB huma tant stretti li anke sustanzi PBT 
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magħrufa sew, bħal per eżempju dawk elenkati mill-Konvenzjoni ta' Stokkolma dwar sustanzi 
organiċi persistenti li jniġġsu, mhumiex identifikati.  F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-
Konvenzjoni ta' Stokkolma, huwa importanti li jingħata permess li tintuża evidenza 
ekwivalenti, u mhux biss riżultati ta' testijiet sempliċi (tick-box tests) li ġieli ma jkunux 
disponibbli jew lanqas ikunu applikabbli.

Emenda 139
Anness II, punt 3.7.3.1

Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju ta’ 
persistenti ħafna fejn:

Sustanza attiva tissodisfa l-kriterju (vP-) tal-
persistenza ħafna fejn hemm evidenza li:

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

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

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

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

il-half-life fil-ħamrija hija akbar minn 180. il-half-life fil-ħamrija hija akbar minn 180 
ġurnata.

Hi tissodisfa wkoll il-kriterju tal-
persistenza fejn ikun hemm evidenza li s-
sustanza hija persistenti ferm biżżejjed 
b'mod ieħor li tqajjem tħassib.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta' l-emenda għall-punt 3.7.3.

Emenda 140
Anness II, punt 3.7.3.2., subparagrafu 1 a u 1 b (ġdid)

L-evalwazzjoni tal-bijoakkumulazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq dejta mkejla 
dwar il-bijokonċentrazzjoni fl-ispeċijiet 
akwatiċi. Tista’ tintuża dejta kemm minn 
speċijiet ta’ l-ilma ħelu kif ukoll minn 
speċijiet ta’ l-ilma baħar.
Hi tissodisfa l-kriterju  veru ta' 
bijoakkumulazzjoni meta hemm evidenza 
ta' bijoakkumulazzjoni għolja ta' speċijiet 
oħra, jew dejta ta' monitoraġġ fil-bijota 
tindika li l-potenzjal tal-
bijoakkumulazzjoni tal-kimika hi biżżejjed 
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biex tqajjem  tħassib.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta' l-emenda għall-punt 3.7.3.

Emenda 141
Anness II, punt 3.8.2

3.8.2. Sustanza attiva għandha titqies bħala 
li tikkonforma ma’ l-Artikolu 4 biss jekk, 
fuq il-bażi tal-valutazzjoni tal-linji ta’ 
gwida tat-testijiet miftiehma mill-
Komunità jew internazzjonalment, ma 
titqiesx li għandha proprjetajiet li jħawdu 
s-sistema endokrinali li jistgħu jkunu ta’ 
sinifikat tossikoloġiku fuq organiżmi mhux 
immirati ħlief jekk l-espożizzjoni ta’ l-
organiżmi mhux immirati għal dik is-
sustanza attiva fi prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti, f’kondizzjonijiet proposti 
realistiċi ta’ użu tkun negliġibbli.

3.8.2. Sustanza attiva għandha titqies bħala 
li tikkonforma ma’ l-Artikolu 4 biss jekk, 
fuq il-bażi ta' l-evalwazzjoni tal-linji ta’ 
gwida tat-testijiet miftiehma mill-
Komunità jew internazzjonalment, jew ta' 
dejta u informazzjoni disponibbli oħra, 
inkluż reviżjoni ta' l-informazzjoni 
xjentifika, ma titqiesx li għandha 
proprjetajiet li jħawdu s-sistema 
endokrinali li jistgħu jkunu ta’ sinifikat 
tossikoloġiku fuq organiżmi mhux 
immirati.  

Ġustifikazzjoni

Skond il-prinċipju ta' prekawzjoni, kriterji ta' limitu għal effetti kroniċi  fuq is-saħħa 
m'għandhomx ikunu relatati biss ma' evalwazzjoni ta' espożizzjoni, anke għaliex m'hemm l-
ebda definizzjoni li torbot dwar "kondizzjonijiet ta' użu realistiċi proposti". Hu meħtieġ li dan 
il-paragrafu jkun konformi mal-kondizzjonijiet għall-approvazzjoni tas-sustanzi attivi 
f'relazzjoni mas-saħħa tal-bniedem meta tqis "dejta u informazzjoni oħra disponibbli" 
flimkien mar-riżultati ta' l-evalwazzjoni.

Emenda 142
Anness II, punt 3.8.2 a (ġdid)

3.8.2a. Sustanza attiva għandha titqies  
bħala li tikkonforma ma' l-Artikolu 4 biss 
jekk  għandha tossiċità negliġibbli għan-
naħal, inkluż Hazard Quotient (HQ) 
inqas minn 50.

Ġustifikazzjoni

Tossiċità tan-naħal għandha titqies fil-proċess ta' approvazzjoni. Il-Hazard Quotient (HQ) hu 
indikatur utli  biex tkun ikkalkulata t-tossiċità għan-naħal u għalhekk għandu jitqies b'mod 
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espliċitu fl-evalwazzjoni tar-riskju.  

Emenda 143
Anness II, punt 3.9 

Sustanza attiva għandha tiġi approvata biss 
jekk, fejn ikun rilevanti, tista’ tiġi 
stabbilita definizzjoni tar-residwi għall-
iskopijiet ta’ valutazzjoni tar-riskju u għall-
iskopijiet ta’ infurzar.

Sustanza attiva għandha tiġi approvata biss 
jekk tista’ tiġi stabbilita definizzjoni tar-
residwi u jekk metodi analitiċi f'użu 
ġenerali jistgħu jidentifikawhom għall-
skopijiet ta’ evalwazzjoni tar-riskju u għall-
skopijiet ta’ infurzar.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi f' dan l-Artikolu żewġ dimensjonijiet.  L-ewwel, li għal kull pestiċida 
awtorizzat irid ikun hemm definizzjoni tar-residwi. It-tieni, li tagħmir tal-laboratorju standard 
għandu jkun kapaċi jidentifika u jkejjel residwi tas-sustanzi kollha fis-suq li attwalment mhux 
il-każ. Tagħmir tal-laboratorju standard hu kapaċi jidentifika ftit aktar minn 100 sustanza 
meta hemm ħafna aktar sustanzi fis-suq li attwalment huma "inviżibbli" għall-finijiet ta' 
nfurzar u monitoraġġ.

Emenda 144
Anness II, punt 3.9 a (ġdid)

3.9a. Effetti fil-katina ta' l-ikel 
Sustanza attiva għandha tiġi approvata 
biss jekk l-impatt tagħha fuq il-katina ta' 
l-ikel ta' organiżmi aktar għolja  titqies 
bħala aċċettabbli fuq il-bażi ta' 
metodoloġija ta' evalwazzjoni tar-riskji 
xjentifikament approvata u, jekk tiġi 
approvata, l-impatt ta' l-evalwazzjoni fuq 
l-ekosistema jonqos permezz ta' sistema 
ta' mitigazzjoni u kumpens.

Ġustifikazzjoni

Ħafna pestiċidi għandhom effetti indiretti fuq l-ekosistema, per eżempju permezz ta' effetti fil-
katina ta' l-ikel (tnaqqis fil-popolazzjoni ta' l-għasafar f'agro-ekosistemi minħabba tnaqqis 
qawwi ta' insetti tal-priża). Dawn l-effetti jistgħu jiġu evalwati permezz ta' metodoloġija 
xjentifika deskritta f': Butler SJ, Vickery JA & Norris K (2007): Farmland biodiversity and 
the footprint of agriculture. Science, 315, 381-384.  
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Emenda 145
Anness II, punt 4

Sustanza attiva għandha tiġi approvata 
bħala kandidat għas-sostituzzjoni skond l-
Artikolu 24 fejn:

Sustanza attiva għandha tiġi definita bħala 
kandidat għas-sostituzzjoni skond l-
Artikolu 24 fejn jintlaħqu uħud mill-
kondizzjonijiet li ġejjin:

l-ADI, l-ARfD jew l-AOEL tagħha huwa 
ferm iktar baxx minn dak tal-biċċa l-kbira 
tas-sustanzi attivi approvati;

l-ADI, l-ARfD jew l-AOEL tagħha huwa 
iktar baxx minn dak tal-biċċa l-kbira tas-
sustanzi attivi approvati, meta wieħed iqis 
residenti, persuni fil-qrib li ma jkunux 
involuti f'dak li qed jiġri u gruppi tal-
popolazzjoni l-aktar vulnerabbli;

tissodisfa tnejn mill-kriterji biex titqies 
bħala sustanza PBT;

tissodisfa wieħed mill-kriterji biex titqies 
bħala sustanza PBT;

-hi suġġetta għal tnixxija fl-ilma ta' taħt l-
art;

hemm raġunijiet għal tħassib marbutin 
man-natura ta’ l-effetti kritiċi li, flimkien 
max-xejriet ta’ użu/espożizzjoni, 
jammontaw għal sitwazzjonijiet ta’ użu li 
xorta għad jistgħu iqajmu tħassib, anki 
b’miżuri ta’ ġestjoni tar-riskju restrittivi 
ħafna (bħal apparat estensiv għall-ħarsien 
personali jew żoni kbar ħafna biex 
jitnaqqas l-effett);

hemm raġunijiet għal tħassib marbutin 
man-natura ta’ l-effetti kritiċi u 
proprjetajiet li jistgħu jwasslu għal miżuri 
ta’ ġestjoni tar-riskju restrittivi ħafna (bħal 
apparat estensiv għall-ħarsien personali 
jew żoni kbar ħafna biex jitnaqqas l-effett);

- il-bażi ta' valutazzjoni u dejta u 
informazzjoni oħra disponibbli inkluża 
reviżjoni tal-informazzjoni xjentifika juru 
li għandha karatteristiċi ta' żviluppi 
newrotossiċi, immunotossiċi jew li jistgħu 
jħarbtu s-sistema endokrinali fl-adulti jew 
waqt l-iżvilupp;     

fiha proporzjon sinifikanti ta’ isomeri 
mhux attivi.

fiha proporzjon sinifikanti ta’ isomeri 
mhux attivi.

Ġustifikazzjoni

Sustanzi li jagħtu evidenza ta' proprjetajiet newrotossiċi jew immunotossiċi li jħarbtu  s-
sistema endokrinali m'għandhomx jiġu approvati. Sustanzi li jista' jkollhom, għalkemm 
mingħajr evidenza ċara, proprjetajiet bħal dawn, partikolarment meta jkun hemm 
espożizzjoni matul l-iżvilupp, għandhom jiġu kkunsidrati bħala kandidati għas-sostituzzjoni. 
Għandha tingħata attenzjoni speċjali għall-effetti ta' żvilupp newrotossiku.
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Emenda 146
Anness II a (ġdid)

Anness II a
Lista ta' sustanzi attivi approvata għall-
inklużjoni fi prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti 

Ġustifikazzjoni

Għandha tinżamm lista ta' inklużjoni ta' sustanzi approvati f'Anness tar-Regolament.  

Emenda 147
Anness III, titlu

Il-lista ta’ ko-formulanti li mhumiex 
aċċettati għall-inklużjoni fil-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti 

Il-lista ta’ ko-formulanti, safeners u 
synerġists approvati għall-inklużjoni fil-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 

Ġustifikazzjoni

Il-ko-formulanti jista' jkollhom effett fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. Għandhom 
għalhekk ikunu approvati u inklużi f'lista pożittiva.

Emenda 148
Anness IV, punt 1

Valutazzjoni komparattiva għandha 
titwettaq mill-Istati Membri meta jkunu 
qegħdin jevalwaw applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni ta’ prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti li jkun fih sustanza attiva 
approvata bħala kandidat għas-
sostituzzjoni.

Evalwazzjoni komparattiva għandha 
titwettaq mill-Istati Membri meta jkunu 
qegħdin jevalwaw applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni ta’ prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti.F'dan il-proċess, għandha 
tingħata prijorità lill-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti li jkollhom sustanza 
attiva approvata bħala kandidat għas-
sostituzzjoni.

Fejn ikun qed jitqies rifjut jew irtirar ta’ 
awtorizzazzjoni ta’ prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti favur prodott alternattiv għall-
ħarsien tal-pjanti (li minn hawn ’il 
quddiem se tissejjaħ ‘sostituzzjoni’), l-
alternattiva , fid-dawl ta’ l-għarfien 
xjentifiku u tekniku, trid turi riskju ferm 
iżgħar għas-saħħa jew għall-ambjent. 

Fejn ikun qed jitqies rifjut jew irtirar ta’ 
awtorizzazzjoni ta’ prodott għall-ħarsien 
tal-pjanti favur prodott alternattiv għall-
ħarsien tal-pjanti (li minn hawn ’il 
quddiem se tissejjaħ ‘sostituzzjoni’), l-
alternattiva , fid-dawl ta’ l-għarfien 
xjentifiku u tekniku, trid turi riskju ferm 
iżgħar għas-saħħa jew għall-ambjent. 
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Għandha titwettaq valutazzjoni tal-prodott 
alternattiv għall-ħarsien tal-pjanti biex 
jintwera jekk jistax jintuża b’effett simili 
fuq l-organiżmu mmirat u mingħajr 
żvantaġġi ekonomiċi u prattiċi sinifikanti 
għall-utent jew le.

Għandha titwettaq evalwazzjoni tal-prodott 
alternattiv għall-ħarsien tal-pjanti biex 
jintwera jekk jistax jintuża b’effett simili 
fuq l-organiżmu mmirat u mingħajr 
żvantaġġi ekonomiċi u prattiċi sinifikanti 
għall-utent jew le.

Aktar kondizzjonijiet għal rifjut jew irtirar 
ta’ awtorizzazzjoni huma:

Aktar kondizzjonijiet għal rifjut jew irtirar 
ta’ awtorizzazzjoni huma:

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

(a) is-sostituzzjoni għandha tiġi applikata 
biss fejn id-diversità kimika tas-sustanzi 
attivi, fejn relevanti, jew metodi u prattiki 
ta' ġestjoni ta' uċuħ tar-raba' u 
prevenzjoni ta' organiżmi li jagħmlu l-
ħsara huma suffiċjenti biex timminimizza 
l-okkorrenza ta’ reżistenza fl-organiżmu 
immirat;

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

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

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

Ġustifikazzjoni
Anke prodotti li m'għandhomx kandidat għas-sostituzzjoni jistgħu ma jiġux approvati mill-
Istati Membri jekk ikun hemm alternattivi aktar sikuri fis-suq. L-Istati Membri għandu 
jkollhom id-dritt li jmorru lil hinn mill-lista attwali ta' l-UE ta' kandidati għas-sostituzzjoni 
jekk ikunu jixtiequ jagħmlu dan minħabba l-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent. 
Għandha tingħata, iżda, prijorità lill-kandidati għas-sostituzzjoni f'evalwazzjoni komparattiva 
u fis-sostituzzjoni.
Meta ssir evalwazzjoni komparattiva għandhom jitqiesu metodi u prattiċi ħielsa mill-kimika 
ta' ġestjoni ta' wċuħ tar-raba' u prevenzjoni ta' organiżmi li jagħmlu l-ħsara 

Emenda 149
Anness IV, punt 2

Differenza sinifikanti fir-riskju għandha 
tiġi identifikata fuq bażi ta’ każ b’każ mill-
awtoritajiet kompetenti. Għandhom jitqiesu 
l-proprjetajiet tas-sustanza attiva, u l-

Differenza sinifikanti fir-riskju, 
speċjalment f'riskji għas-saħħa, għandha
tiġi identifikata fuq bażi ta’ każ b’każ mill-
awtoritajiet kompetenti, waqt li jitqiesu 
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possibbiltà ta’ l-espożizzjoni ta’ 
sottogruppi differenti tal-popolazzjoni 
(utenti professjonali jew mhux 
professjonali, persuni fil-viċin li ma jkunux 
involuti f’dak li qed jiġri, ħaddiema, 
residenti, gruppi vulnerabbli speċifiċi jew 
konsumaturi) direttament jew indirettament 
permezz ta’ l-ikel, ta’ l-għalf, ta’ l-ilma jew 
ta’ l-ambjent. Iridu jitqiesu wkoll fatturi 
oħra bħal kemm huma stretti r-
restrizzjonijiet imposti fuq l-użu u l-apparat 
preskritt għall-ħarsien personali.

effetti kumulattivi u sinerġistiċi 
magħrufa. Għandhom jitqiesu l-
proprjetajiet tas-sustanza attiva, u l-
possibbiltà ta’ l-espożizzjoni ta’ 
sottogruppi differenti tal-popolazzjoni 
(utenti professjonali jew mhux 
professjonali, persuni fil-viċin li ma jkunux 
involuti f’dak li qed jiġri, ħaddiema, 
residenti, gruppi vulnerabbli speċifiċi jew 
konsumaturi) direttament jew indirettament 
permezz ta’ l-ikel, ta’ l-għalf, ta’ l-ilma jew 
ta’ l-ambjent. Iridu jitqiesu wkoll fatturi 
oħra bħal kemm huma stretti r-
restrizzjonijiet imposti fuq l-użu u l-apparat 
preskritt għall-ħarsien personali.

Għall-ambjent, fattur ta’ mill-inqas 10 bejn 
il-proporzjonijiet tal-Konċentrazzjoni 
Ambjentali Prevista (KAP) u l-
Konċentrazzjoni Prevista ta’ Bla Effett 
(KPBE) ta’ sustanzi attivi differenti jitqies 
bħala differenza sinifikanti fir-riskju.

Għall-ambjent,  waqt li jitqiesu effetti 
kumulattivi u sinerġistiċi magħrufa fattur 
ta’ mill-inqas 3 bejn il-proporzjonijiet tal-
Konċentrazzjoni Ambjentali Prevista 
(KAP) u l-Konċentrazzjoni Prevista ta’ Bla 
Effett (KPBE) ta’ sustanzi attivi differenti 
jitqies bħala differenza sinifikanti fir-
riskju.

Ġustifikazzjoni

Iridu jitqiesu effetti kombinati tal-pestiċidi. 
Fattur 10 bejn KAP u KPBE tirrestrinġi bla ħtieġa n-numru ta' sustanzi li huma kandidati 
għas-sostituzzjoni.
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MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

Il-kuntest ġenerali

Bl-adozzjoni tas-6 programm ta' azzjoni dwar l-ambjent, il-Parlament Ewropew, il-
Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill irrikonoxxew li l-effetti tal-pestiċidi fuq is-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent għandhom ikomplu jitnaqqsu. Huma jenfasizzaw il-ħtieġa li jintużaw 
dawn il-prodotti b'mod li jkun aktar favorevoli għall-ambjent u jitolbu strateġija fuq żewġ 
livelli: l-applikazzjoni sħiħa u r-reviżjoni xierqa  tal-qafas legali eżistenti u l-iżvilupp ta' 
strateġija tematika għall-użu sostenibbli tal-pestiċidi. 

Din il-proposta tal-Kummissjoni, li hija riżultat tar-reviżjoni li qed issir bħalissa tad-Direttiva 
91/414, għandha tkun ispirata mill-ġustifikazzjonijiet tas-6 programm ta' azzjoni għall-
ambjent, fil-fehma tar-rapporteur.  Barra minn hekk, l-għan għandu jkun li jiġi implimentat l-
għarfien attwali ta' strateġiji ta' evalwazzjoni prospettivi u retrospettivi rigward ir-riskji u l-
perikli għall-bniedem u għall-ambjent, u li tinħoloq koerenza ma' politiki oħra. 

Skop

B'konformità ma' l-għanijiet tas-6 programm ta' azzjoni għall-ambjent kif ukoll ma' l-
istrateġija tematika dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi, ir-regolament għandu jiggarantixxi 
livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa umana u ta' l-ambjent. 
Għalhekk, fil-fehma tar-rapporteur, il-paragrafi 152(4)b u 175 tat-Trattat Komunitarju 
għandhom jiġu meqjusa bħala fundamentali u l-prinċipju tal-prekawzjoni għandu jitqies bħala 
prijorità fuq kull interess ieħor. 

Koerenzi

Ir-rapporteur hija tal-fehma li jeħtieġ li l-proposta tesprimi b'mod aktar ċar il-koerenza ma' 
politiki oħra. Jeħtieġ, pereżempju, li jkun hemm garanzija li r-regolament ma jmurx kontra l-
għanijiet u l-istandards tal-kwalità tad-Direttiva ta' qafas dwar l-ilma (2000/06/KE) u tad-
Direttivi li joħorġu minnha.  Dan l-għan jista' jintlaħaq permezz ta' reviżjonijiet regolari. 
Bl-istess mod, il-prinċipji dwar il-ħarsien ta' l-annimali għandhom jiġu applikati fil-qafas ta' l-
eżami tas-sustanzi u tal-prodotti.  Dan ifisser li, minbarra li l-esperimenti fuq il-mammiferi 
jitnaqqsu kemm jista' jkun, ikun hemm ġbir koordinat u disponibbiltà ta' l-istudji xjentifiċi 
dwar metodi alternattivi ta' ttestjar.  

Il-prinċipju tas-sostituzzjoni u l-evawazzjoni komparattiva

Ir-rapporteur tqis li r-rispett tal-prinċipji ta' l-atti legali rilevanti huwa indispensabbli, b'mod 
partikulari tar-REACH u tad-direttiva dwar il-bijoċidji, u bil-għan li r-riskji u l-perikli tal-
pestiċidi jitnaqqsu, għandhom jiddaħħlu il-prinċipju tas-sostituzzjoni u l-evalwazzjoni 
komparattiva, billi r-rispett tal-miżuri tat-tnaqqis tar-riskju fl-użu prattiku tal-pestiċidi fuq it-
territorju ma jistax jiġi kkontrollat biżżejjed.   
Fis-sostituzzjoni jeħtieġ li mhux biss jiġu sostituti s-sustanzi problematiċi minn sustanzi inqas 
problematiċi, iżda wkoll li jitqiesu metodi alternattivi li ma jużawx kimika għall-kontroll u 
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għall-prevenzjoni fil-qasam tal-ħarsien tal-pjanti.  B'dan il-mod jiġi rispettat il-prinċipju ta' l-
istrateġija tematika, li titnaqqas id-dipendenza ta' l-agrikultura fuq l-użu ta' pestiċidi kimiċi u 
sintetiċi. 
Sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet, jaqbel li tiġi simplifikata r-reġistrazzjoni ta' prodotti għall-
kontroll naturali bijoloġiku, pereżempju l-mikro-organiżmi u l-preparazzjonijiet ibbażati fuq 
il-viri u l-feromoni. Meta jitlestew il-proġetti ta' riċerka rilevanti, dawn is-sustanzi 
m'għandhomx ikunu koperti minn dan ir-regolament iżda minn regolament speċifiku. 
Barra minn hekk, dan ir-regolament għandu jinkludi l-għanijiet ta' l-Istrateġija Tematika 
rigward l-obbligu li fil-qasam tal-biedja jiddaħħlu standards ta' mmaniġġjar integrat tal-mard 
u ta' ħarsien integrat tal-pjanti fid-definizzjonijiet u fil-miżuri dwar il-prattiki professjonali 
tajba u l-użu xieraq tal-pestiċidi. Dawn il-miżuri għandhom jiffurmaw parti obbligatorja mill-
proċedura ta' l-awtorizzazzjoni mill-2012, mhux mill-2014.

Awtorizzazzjoni skond iż-żona

Ir-rapportuer hija tal-parir li l-ħolqien ta' żoni u l-awtorizzazzjoni skond iż-żona ta' prodotti 
pestiċidi ma jkunux adegwati għall-objettivi tar-regolament u tqis li jmorru kontra l-Artikolu 
5 tat-Trattat KE u kontra l-kunċett tad-direttiva ta' qafas dwar l-ilma.
L-ewwelnett, il-qsim ta' l-Unjoni Ewropea f'żoni stabbiliti b'mod arbitrarju ma jirrispetta l-
ebda kriterju ekoloġiku jew ta' spazju naturali. Dan jimplika, pereżempju, l-istabbiliment ta' 
linja ta' konfini li tifred ix-xatt tal-lemin mix-xatt tax-xellug tal-Moselle u tqiegħdhom taħt 
ġurisdizzjonijiet differenti.  L-evalwazzjoni u l-immaniġjar tar-riskju għandhom ikunu bbażati 
fuq żoni naturali żgħar divrenzjati u fuq il-kundizzjonijiet ta' l-art u tal-klima. Barra minn 
hekk, kull Stat Membru għandu jżomm id-dritt li jagħżel li jmur lil hinn mill-istandards 
Komunitarji fir-rigward tal-ħarsien u li jieħu d-deċiżjonijiet li jikkonċernaw l-approvazzjoni 
ta' prodotti maħsuba sabiex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti fl-ambitu tal-pjanijiet nazzjonali ta' 
azzjoni dwar il-pestiċidi, tal-programmi tas-saħħa jew tal-miżuri ta' natura ambjentali. Kull 
Stat Membru għandu jkollu wkoll il-possibiltà li jiddeċiedi li jgħaqqad id-deċiżjonijiet dwar l-
awtorizzazzjoni ma' eżami ta' l-utilità bbażat fuq kundizzjonijiet nazzjonali speċifiċi. 
Għalhekk ir-rapporteur tissuġġerixxi li, minflok iż-żoni arbitrarji, jinżamm il-prinċipju tar-
rikonoxximent reċiproku ta' reġistrazzjonijiet nazzjonali, filwaqt li l-Istati Membri jitħallew 
jagħmlu speċifikazzjonijiet nazzjonali jew reġjonali, b'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà.

Gruppi vulnerabbli

Ir-rapporteur tqis li hemm ħtieġa assoluta li l-għanijiet ta' protezzjoni jkunu orjentati lejn l-
aktar gruppi dgħajfa u sensittivi fis-soċjetà.  Flimkien mat-tfal, l-embriji u l-feti, in-nisa tqal u 
jreddgħu, insibu gruppi oħra vulnerabbli, pereżempju l-utenti professjonali, ir-residenti taż-
żona u l-persuni morda u b'diżabilitajiet. L-istrateġiji kollha ta' eżami u ta' deċiżjoni 
għandhom iqisu dawn il-gruppi u jikkunsidraw l-għarfien xjentifiku attwali.  
L-investigazzjonijiet reċenti dwar ir-residwi misjuba l-aktar fil-frott u fil-ħaxix urew li l-valur 
limitu previst mid-Direttiva 2006/215 għall-ikel tat-tfal żgħar u tat-trabi jinqabeż b'sa 200 
darba.  Il-letteratura xjentifika kixfet, b'mod li jixxokkja, il-ħsara newroloġika, b'mod 
partikulari fl-iżvilupp tat-tfal żgħar, u li tinkludi wkoll tnaqqis fil-kwozjent ta' l-intelliġenza 
fit-tfal, ikkawżata mit-tniġġis permezz tal-pestiċidi. Dan it-tagħrif huwa allarmanti.  Il-
Komunità saħħet l-isforzi tagħha sabiex tiġġieled kontra l-obeżità u favur dieta tajba.  Ikun 
assurd jekk jittiekel inqas frott u ħaxix frisk minħabba li jkollu kontenut għoli wisq ta' 
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pestiċidi.  Il-prattika tar-reġistrazzjoni u ta' l-ittikkettar għandhom ikunu orjentati lejn dawn il-
gruppi vulnerabbli.  

L-istat attwali ta' l-għarfien xjentifiku

Id-deċiżjonijiet politiċi u amministrattivi għandhom dejjem ikunu bbażati fuq l-istat attwali ta' 
l-għarfien xjentifiku.  Għalhekk hemm il-ħtieġa li jsir eżami regolari tar-reġistrazzjonijiet 
kollha tas-sustanzi attivi.  Barra minn hekk, ir-rekwiżiti bażiċi għall-kontrolli u għas-
sorveljanza huma deċiżivi, pereżempju li s-sustanzi attivi u l-metaboliti tagħhom ikunu 
jistgħu jiġu verifikati b'mod sensibbli, parttikabbli u analitiku fil-midja ambjentali kollha 
rilevanti jew fil-fajls tad-dejta dwar l-oqsma kollha ta' użu mitluba.  L-aċċess liberu u wiesa' 
għall-għarfien xjentifiku, dejta u rapporti għandu jkun garantit kemm jista' jkun.  Id-dejta 
miksuba mill-monitorjar tas-sustanzi għandha twassal għall-eżami flessibbli u skond il-każ 
tad-deċiżjonijiet dwar ir-reġistrazzjoni, pereżempju f'każ li l-limiti massimi permessi għar-
residwi fl-ikel jinqabżu kemm-il darba, jew f'każ li jiġi kontaminat l-ilma ta' taħt l-art, eċċ. 
Sabiex tinħoloq din il-konnessjoni mar-reġistrazzjoni, ir-rapporteur tqis li s-sorveljanza wara 
r-reġistrazzjoni hija essenzjali, billi fis-sorveljanza li ssir bħalissa ġeneralment ma jiġux 
eżaminati s-sustanzi attivi kollha, il-metaboliti jew il-koformulanti rilevanti kollha użati. 
Barra minn hekk wieħed għandu jqis li l-pestiċidi spiss jintużaw fit-taħlitiet, u jinsabu wkoll 
bħala residwi multipli jew f'kontaminazzjoni mħallta fi prodotti u f'midja ambjentali.  
Permezz tal-verifika tar-reġistrazzjoni, għandhom jitqiesu l-effetti kombinati possibbli fid-
dawl ta' l-għarfien attwali.  Jekk ikun hemm xi dubju li qed jidhru effetti kumulattivi jew 
sinerġetiċi, jeħtieġ li r-riskji jiġu affrontati permezz ta' mmaniġġjar tar-riskji bbażat fuq il-
prekawzjoni, anke fejn ma hemmx għarfien ċert.  

Kriterji ta' esklużjoni

Billi ħafna eżempji mill-imgħoddi wrew li l-esponiment għas-sustanzi perikolużi ma nistax 
jiġi eskluż għal kollox, minkejja restrizzjonijiet stretti, il-kriterji ta' esklużjoni għandhom jiġu 
stabbiliti fuq il-bażi tal-karatteristiċi tas-sustanzi, sabiex mill-bidu nett jiġu evitati l-effetti 
potenzjali inaċċettabbli fuq is-saħħa umana u fuq l-ambjent.  Dan il-prinċipju għandu jiġi 
applikat għal sustanzi li għandhom ħajja twila jew li jistgħu jakkumulaw fl-ambjent, fil-
kreaturi ħajjin jew fil-katina ta' l-ikel, li għandhom karatteristiċi karċinoġeniċi, mutaġeniċi 
jew tossiċi għar-riproduzzjoni kif ukoll sustanzi li għandhom effetti ormonali, newrotossiċi 
jew immunotossiċi.  Għalhekk, b'konformità mal-prinċipji prekawzjonarji għall-ħarsien tas-
saħħa u ta' l-ambjent, jeħtieġ li jiġu applikati kriterji aktar stretti minn dawk li jinsabu f'din il-
proposta. 

It-trasparenza u l-kompetizzjoni

Ir-rapporteur tqis li huwa essenzjali li jkun hemm kemm jista' jkun trasparenza, mir-
reġistrazzjoni u l-applikazzjoni sa l-użu mill-konsumatur.  Għalhekk l-informazzjoni dwar is-
sustanzi awtorizzati għandha tiġi ppubblikata fuq l-internet, u l-informazzjoni rilevanti għall-
konsumatur (pereżempju d-dejta ekotossikologa) mill-proċedura tar-reġistrazzjoni, kif ukoll 
ir-riżultati tal-monitorjar tar-residwi, għandhom ukoll jiġu ppubblikati. Minbarra r-regola 
proposta rigward iż-żamma tar-rekords dwar l-użu tal-pestiċidi, ir-rapporteur tissuġġerixxi 
pass għall-pestiċidi, li permezz tiegħu tista' tinkiseb trasparenza akbar u jista' jkun hemm 
garanzija li s-sustanzi jistgħu jiġu segwiti fil-katina ta' l-ikel.  Dan iwassal ukoll għal żieda fil-
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kompetizzjoni fil-kummerċ tal-prodotti bnini ta' l-ikel, billi fl-aħħar tal-katina, il-konsumaturi 
għandhom id-dritt ikunu jafu liema pestiċidi ntużaw fil-produzzjoni ta' l-ikel. 


