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I
(Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja)

REGOLAMENTI
REGOLAMENT (KE) Nru 1107/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tal-21 ta’ Ottubru 2009
dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill
79/117/KEE u 91/414/KEE
Riżoluzzjoni tiegħu tat-30 ta’ Mejju 2002 (5) u l-Kunsill
fil-Konklużjonijiet tiegħu tat-12 ta’ Diċembru 2001 talbu
lill-Kummissjoni biex tirrevedi d-Direttiva 91/414/KEE u
identifikaw numru ta’ kwistjonijiet li għandhom jiġu indi
rizzati mill-Kummissjoni.

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 37(2), l-Artikolu 95 u
l-Artikolu 152(4)(b) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ewropew (1),

(3)

Fid-dawl tal-esperjenza miksuba mill-applikazzjoni tadDirettiva 91/414/KEE u ta’ żviluppi xjentifiċi u tekniċi
reċenti, dik id-Direttiva għandha tiġi sostitwita.

(4)

Sabiex ikun hemm iktar semplifikazzjoni, l-att il-ġdid
għandu jħassar ukoll 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 (6).

(5)

Sabiex tiġi simplifikata l-applikazzjoni tal-att il-ġdid u
sabiex tkun żgurata l-konsistenza fl-Istati Membri kollha,
dan għandu jieħu l-forma ta’ Regolament.

(6)

Il-produzzjoni tal-pjanti għandha post importanti ħafna
fil-Komunità. Wieħed mill-aktar modi importanti sabiex
jiġu protetti l-pjanti u l-prodotti li ġejjin mill-pjanti millorganiżmi ta’ ħsara, inkluż il-ħaxix ħażin, u sabiex
tittejjeb il-produzzjoni agrikola huwa l-użu tal-prodotti
għall-protezzjoni tal-pjanti.

(7)

Il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jistgħu madankollu
jkollhom ukoll effett mhux ta’ benefiċċju fuq il-produz
zjoni 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
ġew ittestjati u awtorizzati uffiċjalment u jekk jintużaw
b’mod mhux korrett.

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251
tat-Trattat (3),

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991
li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protez
zjoni tal-pjanti (4) tipprevedi regoli li jirregolaw ilprodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u s-sustanzi attivi li
jinsabu f’dawk il-prodotti.

(2)

Wara r-rapport ta’ progress ippreżentat mill-Kummissjoni
skont id-Direttiva 91/414/KEE, il-Parlament Ewropew bir-

(1) ĠU C 175, 27.7.2007, p. 44.
(2) ĠU C 146, 30.6.2007, p. 48.
(3) Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta’ Ottubru 2007 (ĠU C
263 E, 16.10.2008, p. 181), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tal15 ta’ Settembru 2008 (ĠU C 266 E, 21.10.2008, p. 1) u Pożizzjoni
tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Jannar 2009 (għadha ma ġietx
ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Deċiżjoni tal-Kunsill tal-24 ta’
Settembru 2009.
(4) ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1.

(5) ĠU C 187 E, 7.8.2003, p. 173.
(6) ĠU L 33, 8.2.1979, p. 36.
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L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li jassigura livell għoli
ta’ protezzjoni kemm tas-saħħa tal-bniedem kif ukoll dik
tal-annimali u tal-ambjent u fl-istess ħin li jissalvagwardja
l-kompetittività tal-agrikoltura Komunitarja. Għandha
tingħata attenzjoni partikolari lill-protezzjoni ta’ gruppi
vulnerabbli tal-popolazzjoni, inklużi nisa’ tqal, trabi u
tfal. Għandu jkun applikat il-prinċipju ta’ prekawzjoni u
dan ir-Regolament għandu jassigura li l-industrija turi li ssustanzi jew il-prodotti maħduma jew imqiegħda fis-suq
ma jkollhomx effett negattiv fuq is-saħħa tal-bniedem jew
tal-annimali jew kwalunkwe effett inaċċettabbli fuq lambjent.

Sabiex jitneħħew, safejn huwa possibbli, l-ostakoli għallkummerċ fil-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li jeżistu
minħabba l-livelli differenti ta’ protezzjoni fl-Istati
Membri, dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi wkoll
regoli armonizzati għall-approvazzjoni tas-sustanzi attivi
u t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti gall-protezzjoni tal-pjanti,
inklużi r-regoli dwar ir-rikonoxximent reċiproku talawtorizzazzjonijiet u dwar il-kummerċ parallel. L-għan
ta’ dan ir-Regolament huwa għalhekk li jiżdiedu l-movi
ment liberu ta’ tali prodotti u d-disponibbiltà ta’ dawn ilprodotti fl-Istati Membri.

Is-sustanzi għandhom jiġu inklużi biss fi prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti fejn ikun intwera li huma ta’ bene
fiċċju ċar għall-produzzjoni tal-pjanti u li mhumiex
mistennija jkollhom xi effett ta’ ħsara fuq is-saħħa talbniedem jew tal-annimali jew xi effett inaċċettabbli fuq lambjent. Sabiex jinkiseb l-istess livell ta’ protezzjoni flIstati Membri kollha, id-deċiżjoni dwar l-aċċettabbiltà jew
in-nuqqas ta’ aċċettabbiltà ta’ sustanzi bħal dawn
għandha tittieħed fuq livell Komunitarju abbażi ta’ kriterji
armonizzati. Dawn il-kriterji għandhom jiġu applikati
għall-ewwel approvazzjoni ta’ sustanza attiva skont dan
ir-Regolament. Għas-sustanzi attivi li diġà ġew approvati,
il-kriterji għandhom jiġu applikati fil-ħin tat-tiġdid jew
tar-reviżjoni tal-approvazzjoni tagħhom.

(11)

L-iżvilupp tal-metodi tal-ittestjar li ma jsirx fuq l-annimali
għandu jiġi mħeġġeġ biex tinħoloq data ta’ sikurezza
rilevanti għall-bniedem u biex jiġu sostitwiti l-istudji fuq
l-annimali użati attwalment.

(12)

Fl-interess tal-prevedibbiltà, l-effiċjenza u l-konsistenza,
għandha tiġi stipulata proċedura dettaljata biex jiġi
valutat jekk sustanza attiva tistax tiġi approvata. L-infor
mazzjoni li trid tiġi ppreżentata mill-partijiet interessati
għall-finijiet tal-approvazzjoni ta’ sustanza għandha tiġi
speċifikata. Fid-dawl tal-ammont ta’ xogħol marbut malproċedura ta’ approvazzjoni, huwa xieraq li l-evalwaz
zjoni ta’ tali informazzjoni titwettaq minn Stat Membru
li jaġixxi bħala relatur għall-Komunità. Sabiex tkun
żgurata l-konsistenza fl-evalwazzjoni, għandha titwettaq
reviżjoni xjentifika indipendenti mill-Awtorità Ewropea
dwar is-Sigurtà fl-Ikel li ġiet stabbilita bir-Regolament
(KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
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tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u
l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità
Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u li jistabbilixxi l-proċe
duri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel (1) (l-Awtorità).
Għandu jiġi ċċarat li l-Awtorità għandha twettaq valutaz
zjoni tar-riskju filwaqt li l-Kummissjoni għandha twettaq
ir-rwol ta’ ġestjoni tar-riskju u tieħu d-deċiżjoni finali
dwar sustanza attiva. Għandhom jiddaħħlu dispożizzjo
nijiet biex jiġi żgurat li l-proċess ta’ evalwazzjoni jkun
trasparenti.

(13)

Għal raġunijiet etiċi, il-valutazzjoni ta’ sustanza attiva jew
prodott għall-protezzjoni tal-pjanti m’għandhiex tkun
ibbażata fuq testijiet jew studji li jinvolvu l-amministrazz
joni intenzjonata tas-sustanza attiva jew tal-prodott għallprotezzjoni tal-pjanti lill-bnedmin bil-għan li jiġi deter
minat “livell bla ebda effett osservat” fuq il-bniedem tassustanza attiva. Bl-istess mod, studji tossikoloġiċi li
twettqu fuq bnedmin m’għandhomx jintużaw biex ibaxxu
l-marġni ta’ sigurtà għal sustanzi attivi jew prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti.

(14)

Biex tiġi mgħaġġla l-approvazzjoni ta’ sustanzi attivi,
għandhom jiġu stabbiliti dati ta’ skadenza stretti għallpassi proċedurali differenti.

(15)

Fl-interess tas-sigurtà, il-perijodu ta’ approvazzjoni għal
sustanzi attivi għandu jkun limitat fiż-żmien. Il-perijodu
ta’ approvazzjoni għandu jkun proporzjonali mar-riskji
inerenti possibbli fl-użu ta’ tali sustanzi. L-esperjenza
miksuba mill-użu attwali tal-prodotti għall-protezzjoni
tal-pjanti li fihom is-sustanzi kkonċernati u kwalunkwe
żvilupp fix-xjenza u fit-teknoloġija għandhom jitqiesu
meta tittieħed kwalunkwe deċiżjoni rigward it-tiġdid ta’
approvazzjoni. It-tiġdid tal-approvazzjoni għandu jkun
għal perijodu ta’ mhux iktar minn ħmistax-il sena.

(16)

Il-possibbiltà li tiġi emendata jew irtirata l-approvazzjoni
ta’ sustanza attiva f’każijiet fejn il-kriterji għall-approvaz
zjoni mhumiex aktar milħuqa, jew fejn il-konformità
mad-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (2) hija
kompromessa, għandha tiġi pprovduta b’ċerti kondizzjo
nijiet.

(17)

L-evalwazzjoni ta’ sustanza attiva tista’ tiżvela li din fiha
riskju konsiderevolment inqas minn sustanzi oħra. Sabiex
tiġi ffavorita l-inklużjoni ta’ tali sustanza fi prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti, jixraq li jiġu identifikati tali
sustanzi u li jkun faċilitat it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti
għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom tali sustanzi.
Għandhom jingħataw inċentivi biex jitqiegħdu fis-suq
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti b’riskju baxx.

(1) ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.
(2) ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.

24.11.2009

(18)

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Ċerti sustanzi li mhumiex użati b’mod predominanti
bħala prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jistgħu jkunu
utli għall-protezzjoni tal-pjanti, iżda l-interess ekonomiku
ta’ applikazzjoni għall-approvazzjoni jista’ jkun limitat.
Għalhekk, dispożizzjonijiet speċifiċi għandhom jiżguraw
li tali sustanzi, sakemm ir-riskji tagħhom huma aċċet
tabbli, ikunu jistgħu jiġu approvati wkoll għall-użu filprotezzjoni tal-pjanti.

(19)

Xi sustanzi attivi b’ċerti karatteristiċi għandhom ikunu
identifikati fil-livell Komunitarju bħala kandidati għassostituzzjoni. L-Istati Membri għandhom jeżaminaw
b’mod regolari jekk il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti
li jkun fihom sustanzi attivi bħal dawn jistgħux jiġu
sostitwiti bi prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li jkun
fihom sustanzi attivi li jeħtieġu inqas mitigazzjoni tarriskju jew b’metodi ta’ kontroll jew ta’ prevenzjoni
mhux kimiċi.

(20)

F’ċerti Stati Membri ġew stabbiliti u ġeneralment applikati
għal ċerti użi, metodi mhux kimiċi ta’ kontroll jew ta’
prevenzjoni, li huma b’mod sinifikattiv inqas perikolużi
għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u għall-ambjent.
F’każijiet eċċezzjonali l-Istati Membri għandhom ukoll
ikunu jistgħu japplikaw il-valutazzjoni komparattiva
meta jagħtu awtorizzazzjoni għall-prodotti għall-protez
zjoni tal-pjanti.

(21)

Minbarra s-sustanzi attivi, il-prodotti għall-protezzjoni
tal-pjanti jista’ jkun fihom aġenti protettivi jew sinerġisti
li għalihom għandhom jiġu previsti regoli simili. Ir-regoli
tekniċi meħtieġa għall-evalwazzjoni ta’ tali sustanzi
għandhom jiġu stabbiliti. Is-sustanzi attwalment fis-suq
għandhom jiġu evalwati biss wara li jkunu ġew stabbiliti
dawk ir-regoli.

(22)

Il-prodotti għall-protezzjoni 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-protezzjoni tal-pjanti.

(23)

Il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom sustanzi
attivi jistgħu jkunu formulati b’ħafna modi u użati fuq
firxa ta’ pjanti u prodotti tal-pjanti, f’kondizzjonijiet agri
koli, tas-saħħa tal-pjanti u ambjentali (inkluż dawk klima
tiċi) differenti. L-awtorizzazzjonijiet għall-prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti għandhom għalhekk jingħataw
mill-Istati Membri.

(24)

Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-awtorizzazzjoni
għandhom jiżguraw standard għoli ta’ protezzjoni.
B’mod partikolari, meta jingħataw l-awtorizzazzjonijiet
għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, l-objettiv talprotezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u talambjent għandu jieħu prijorità fuq l-objettiv li titjieb ilproduzzjoni tal-pjanti. Għalhekk, għandu jintwera, qabel
ma l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jitqiegħdu fissuq, li dawn joffru benefiċċju ċar għall-produzzjoni talpjanti u li m’għandhom ebda effett ta’ ħsara fuq is-saħħa
tal-bniedem jew tal-annimali, inkluż dik ta’ gruppi vulne
rabbli, jew xi effetti inaċċettabbli fuq l-ambjent.
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(25)

Fl-interess tal-prevedibbiltà, l-effiċjenza u l-konsistenza,
għandhom jiġu armonizzati l-kriterji, il-proċeduri u lkondizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta’ prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti, b’kont meħud tal-prinċipji ġenerali
tal-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-annimali u talambjent.

(26)

Fejn id-deċiżjoni dwar l-approvazzjoni ma tistax tiġi
ffinalizzata fil-perijodu previst minħabba raġunijiet li
ma jaqgħux taħt ir-responsabbiltà tal-applikant, l-Istati
Membri għandhom ikunu jistgħu jagħtu l-awtorizzazzjo
nijiet proviżorji għal perijodu limitat sabiex jiffaċilitaw ittransizzjoni għall-proċedura ta’ approvazzjoni prevista
skont dan ir-Regolament. Fid-dawl tal-esperjenza miksuba
mill-approvazzjoni tas-sustanzi attivi skont dan ir-Rego
lament, id-dispożizzjonijiet dwar l-awtorizzazzjonijiet
proviżorji m’għandhomx jibqgħu japplikaw jew jiġu estiżi
wara l-perijodu ta’ ħames snin, jekk dan ikun meħtieġ.

(27)

Is-sustanzi attivi li jinsabu fi prodott għall-protezzjoni talpjanti jistgħu jiġu prodotti bi proċessi ta’ manifattura
differenti, li jwasslu għal differenzi fl-ispeċifikazzjonijiet.
Dawk id-differenzi jista’ jkollhom implikazzjonijiet għassigurtà. Għal raġunijiet ta’ effiċjenza, għandha tiġi prevista
proċedura armonizzata fil-livell Komunitarju biex jiġu
vvalutati dawk id-differenzi.

(28)

Għandha tiżdied il-kooperazzjoni amministrattiva tajba
bejn l-Istati Membri tul il-fażijiet kollha tal-proċedura
ta’ awtorizzazzjoni.

(29)

Il-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku huwa wieħed
mill-mezzi li bih jiġi żgurat il-moviment liberu talmerkanzija fil-Komunità. Sabiex tiġi evitata kwalunkwe
duplikazzjoni tax-xogħol, biex jitnaqqas il-piż amminis
trattiv għall-industrija u għall-Istati Membri u biex tiġi
prevista disponibbiltà iktar armonizzata tal-prodotti
għall-protezzjoni tal-pjanti, l-awtorizzazzjonijiet mogħtija
minn Stat Membru wieħed għandhom ikunu aċċettati
mill-Istati Membri l-oħra fejn il-kondizzjonijiet agrikoli,
tas-saħħa tal-pjanti u ambjentali (inkluż dawk klimatiċi)
ikunu komparabbli. Għalhekk, il-Komunità għandha tiġi
maqsuma f’żoni b’tali kondizzjonijiet komparabbli sabiex
ikun iffaċilitat tali rikonoxximent reċiproku. Madankollu,
iċ-ċirkostanzi ambjentali jew agrikoli speċifiċi għat-terri
torju ta’ Stat Membru wieħed jew iżjed jistgħu jirrekjedu
li, mal-applikazzjoni, l-Istati Membri jirrikonoxxu jew
jemendaw awtorizzazzjoni maħruġa minn Stat Membru
ieħor, jew jirrifjutaw li jawtorizzaw il-prodott għallprotezzjoni tal-pjanti fit-territorju tagħhom, fejn dan
ikun ġustifikat bħala riżultat taċ-ċirkostanzi ambjentali
jew agrikoli speċifiċi jew fejn ma jkunx jista’ jinkiseb illivell għoli ta’ protezzjoni kemm tas-saħħa tal-bniedem u
tal-annimali kif ukoll tal-ambjent meħtieġ minn dan irRegolament. Għandu jkun possibbli wkoll li jiġu imposti
kondizzjonijiet adatti b’kont meħud tal-objettivi stabbiliti
fil-pjan ta’ azzjoni nazzjonali adottat skont id-Direttiva
2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal21 ta’ Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni
Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli tal-pestiċidi (1).

(1) Ara paġna 71 ta’ dan il-Ġurnali Uffiċjali.
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L-inċentiva ekonomika għall-industrija biex tapplika għal
awtorizzazzjoni hija limitata għal ċerti użi. Sabiex ikun
żgurat li d-diversifikazzjoni tal-agrikoltura u l-ortikultura
mhix ipperikolata min-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, għandhom jiġu stab
biliti regoli speċifiċi għal użu minuri.

(31)

Fejn jiġu awtorizzati prodotti identiċi għall-protezzjoni
tal-pjanti fi Stati Membri differenti, f’dan ir-Regolament
għandha tiġi prevista proċedura simplifikata biex jingħata
permess kummerċjali parallel, sabiex jiġi ffaċilitat ilkummerċ ta’ tali prodotti bejn l-Istati Membri.

(32)

F’każijiet eċċezzjonali, l-Istati Membri għandhom
jingħataw permess jawtorizzaw prodotti għall-protezzjoni
tal-pjanti li ma jikkonformawx mal-kondizzjonijiet
previsti f’dan ir-Regolament, fejn dan ikun meħtieġ
minħabba periklu jew theddida għall-produzzjoni talpjanti jew għall-ekosistemi li ma tistax tiġi mrażżna bi
kwalunkwe mezz raġonevoli ieħor. Tali awtorizzazzjoni
jiet temporanji għandhom ikunu riveduti fil-livell Komu
nitarju.

(33)

Il-leġislazzjoni tal-Komunità dwar iż-żrieragħ tipprevedi lmoviment liberu taż-żrieragħ fil-Komunità iżda ma fihiex
dispożizzjoni speċifika rigward iż-żrieragħ trattati bi
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti. Tali dispożizzjoni
għandha għaldaqstant tiġi inkluża f’dan ir-Regolament.
Jekk iż-żrieragħ trattati huma riskju serju għas-saħħa
tal-bniedem jew tal-annimali jew għall-ambjent, l-Istati
Membri għandu jkollhom il-possibbiltà li jieħdu miżuri
protettivi.

(34)

Sabiex tiġi promossal-innovazzjoni, għandhom jiġu stab
biliti regoli speċjali li jippermettu l-użu ta’ prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti f’esperimenti anki fejn dawn
għadhom ma ġewx awtorizzati.

(35)

Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa talbniedem u tal-annimali u tal-ambjent, il-prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti għandhom jintużaw kif xieraq,
skont l-awtorizzazzjoni mogħtija lilhom, billi jitqiesu,
fejn ikun possibbli, il-prinċipji ta’ ġestjoni integrata talorganiżmi ta’ ħsara waqt li tingħata prijorità lill-alternat
tivi mhux kimiċi jew naturali kull fejn dan ikun possibbli.
Il-Kunsill għandu jinkludi fil-kondizzjoni statutarja ta’
amministrazzjoni msemmija fl-Anness III għar-Regola
ment tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-29 ta’
Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal
skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola
komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għallbdiewa (1), il-prinċipji ta’ kontroll integrat ta’ organiżmi
ta’ ħsara, inkluża prassi tajba ta’ protezzjoni tal-pjanti u
metodi mhux kimiċi għall-protezzjoni tal-pjanti u
mmaniġġjar tal-organiżmi ta’ ħsara u tal-uċuħ tar-raba’.

(36)

Minbarra dan ir-Regolament u d-Direttiva 2009/128/KE,
ġiet adottata strateġija tematika dwar l-użu sostenibbli
tal-pestiċidi. Sabiex tinkiseb koerenza bejn dawn l-istru

(1) ĠU L 270, 21.10.2003, p. 1.
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menti, l-utent għandu jkun jaf mit-tikketta tal-prodott
fejn, meta u taħt liema ċirkostanzi jista’ jintuża prodott
għall-protezzjoni tal-pjanti.

(37)

Għandha tiġi stabbilita sistema ta’ skambju ta’ informaz
zjoni. L-Istati Membri għandhom iqiegħdu għad-dispożiz
zjoni ta’ xulxin, tal-Kummissjoni u tal-Awtorità d-dettalji
u d-dokumentazzjoni xjentifika ppreżentati b’rabta malapplikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti.

(38)

Jistgħu jintużaw aġġuvanti biex iżidu l-effikaċja ta’
prodott għall-protezzjoni tal-pjanti. It-tqegħid tagħhom
fis-suq jew l-użu tagħhom għandu jkun projbit fejn
ikun fihom ko-formulant li jkun ġie projbit. Għandhom
jiġu stabbiliti r-regoli tekniċi meħtieġa għall-awtorizzazz
joni.

(39)

L-istudji jirrappreżentaw investiment kbir. Dan l-investi
ment għandu jiġi protett sabiex jistimola r-riċerka. Għal
din ir-raġuni, it-testijiet u l-istudji, minbarra dawk li
jinvolvu testijiet fuq l-annimali vertebrati, li ser ikunu
soġġetti għal qsim obligatorju ta’ data, depożitati ma’
Stat Membru minn applikant wieħed għandhom jiġu
protetti mill-użu minn applikant ieħor. Din il-protezzjoni
għandha, madankollu, tkun limitata fiż-żmien biex
tippermetti l-kompetizzjoni. Din għandha tkun limitata
wkoll għall-istudji li huma ġenwinament meħtieġa għal
finijiet regolatorji, biex jiġi evitat li l-applikanti jestendu
b’mod artifiċjali l-perijodu ta’ protezzjoni billi jippre
żentaw studji ġodda li mhumiex meħtieġa. L-operaturi
tan-negozju, b’mod partikolari l-intrapriżi żgħar u
medji, għandu jkollhom l-istess opportunitajiet firrigward tal-aċċess għas-suq.

(40)

L-użu ta’ metodi ta’ ttestjar li ma jinvolvux annimali u
strateġiji oħrajn tal-valutazzjoni tar-riskju għandhom jiġu
promossi. It-testijiet fuq l-annimali, għall-finijiet ta’ dan
ir-Regolament, għandhom jiġu minimizzati u t-testijiet
fuq il-vertebrati għandhom isiru biss bħala l-aħħar għażla.
Skont id-Direttiva tal-Kunsill 86/609/KEE tal-24 ta’
Novembru 1986 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, irregolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati
Membri dwar il-protezzjoni tal-annimali użati għallgħanijiet sperimentali u għanijiet oħra xjentifiċi (2), ittestijiet fuq l-annimali vertebrati għandhom jinbidlu,
jiġu limitati jew jiġu mtejba. Għalhekk, għandhom jiġu
stabbiliti regoli biex jiġu evitati ttestjar doppju u d-dupli
kazzjoni ta’ testijiet u studji fuq il-vertebrati għandhom
jiġu pprojbiti. Għall-għan li jiġu żviluppati prodotti ġodda
li jipproteġu l-pjanti, għandu jkun hemm obbligu li jkun
permess l-aċċess għal studji fuq il-vertebrati skont termini
raġonevoli, u r-riżultati u l-ispejjeż tat-testijiet u l-istudji
fuq l-annimali għandhom jiġu kondiviżi. Sabiex l-opera
turi jitħallew ikunu jafu liema studji twettqu minn oħrajn,
l-Istati Membri għandhom iżommu lista ta’ studji bħal
dawn anki meta ma jkunux koperti mis-sistema ta’ aċċess
obbligatorju msemmija hawn fuq.

(2) ĠU L 358, 18.12.1986, p. 1.
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Peress li jiġu applikati regoli differenti mill-Istati Membri,
mill-Kummissjoni u mill-Awtorità b’rabta mal-aċċess
għad-dokumenti u l-kunfidenzjalità tagħhom, huwa
xieraq li jiġu ċċarati d-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw
l-aċċess għall-informazzjoni li tinsab fid-dokumenti filpussess ta’ dawn l-awtoritajiet u l-kunfidenzjalità ta’
dawn id-dokumenti.

Id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill tal-31 ta’ Mejju 1999 li tirrigwarda l-approssimaz
zjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet
amministrattivi tal-Istati Membri dwar il-klassifikazzjoni,
l-imballaġġ u t-tikkettar tal-preparazzjonijiet perikolużi (1)
tapplika għall-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u t-tikkettar
tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti. Madankollu,
biex tittejjeb aktar il-protezzjoni tal-utenti tal-prodotti
għall-protezzjoni tal-pjanti, tal-konsumaturi tal-pjanti u
tal-prodotti tal-pjanti u tal-ambjent, huma xierqa iktar
regoli speċifiċi li jqisu l-kondizzjonijiet speċifiċi tal-użu
tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti.

(43)

Sabiex ikun żgurat li r-reklami ma jqarrqux bl-utenti ta’
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jew bil-pubbliku,
huwa xieraq li jkunu stabbiliti regoli dwar ir-reklamar
ta’ dawk il-prodotti.

(44)

Għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet dwar iżżamma tar-rekords u l-informazzjoni dwar l-użu talprodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, sabiex jiżdied il-livell
ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u talambjent billi tkun żgurata t-traċċabbiltà tal-espożizzjoni
potenzjali, tiżdied l-effiċjenza tal-monitoraġġ u l-kontroll
u jitnaqqsu l-ispejjeż tal-monitoraġġ tal-kwalità tal-ilma.

(45)

(46)

Id-dispożizzjonijiet dwar l-arranġamenti għall-kontroll u
l-ispezzjoni fir-rigward tal-kummerċjalizzazzjoni u l-użu
tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti għandhom
jiżguraw l-implimentazzjoni korretta, sigura u armoniz
zata tar-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament sabiex
jintlaħaq livell għoli ta’ protezzjoni kemm għas-saħħa
tal-bniedem u tal-annimali kif ukoll għall-ambjent.

Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar ilkontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifika
tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa talannimali u mar-regoli dwar il-welfare tal-annimali (2)
jipprevedi miżuri ta’ kontroll għall-użu tal-prodotti
għall-protezzjoni tal-pjanti fl-istadji kollha tal-produz
zjoni tal-ikel, inkluż iż-żamma tar-rekords dwar l-użu
tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti. Regoli simili
dwar il-monitoraġġ u l-kontrolli rigward il-ħżin u l-użu
ta’ prodotti għall-protezzjoni ta’ pjanti li mhumiex
koperti bir-Regolament (KE) Nru 882/2004 għandhom

(1) ĠU L 200, 30.7.1999, p. 1.
(2) ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1.
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jiġu adottati mill-Kummissjoni. Il-piż burokratiku fuq ilbdiewa għandu jkun limitat kemm jista’ jkun.
(47)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament għandhom
japplikaw mingħajr preġudizzju għal-leġislazzjoni Komu
nitarja oħra, b’mod partikolari d-Direttiva 2009/128/KE,
id-Direttiva 2000/60/KE, ir-Regolament (KE) Nru
396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat23 ta’ Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta’ residwu ta’
pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u
annimali (3) u leġislazzjoni Komunitarja dwar il-protez
zjoni tal-ħaddiema u ta’ kulmin huwa kkonċernat millużu mrażżan u r-rilaxx volontarju ta’ organiżmi modifi
kati ġenetikament.

(48)

Jeħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri għall-adozzjoni ta’
miżuri ta’ emerġenza f’sitwazzjonijiet fejn huwa
probabbli li sustanza attiva, aġenti protettiv, sinerġist
jew prodott għall-protezzjoni tal-pjanti approvati jikkos
titwixxu riskju serju għas-saħħa tal-bniedem jew tal-anni
mali jew għall-ambjent.

(49)

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar pieni
applikabbli għall-ksur ta’ dan ir-Regolament u għandhom
jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu impli
mentati.

(50)

Għandha tibqa’ tapplika r-responsabbiltà ċivili u kriminali
ġenerali fl-Istat Membru tal-manifattur u, fejn applikabbli,
tal-persuna responsabbli għat-tqegħid fis-suq jew għallużu tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti.

(51)

L-Istati Membri għandu jkollhom il-possibbiltà li jirku
praw l-ispejjeż tal-proċeduri assoċjati mal-applikazzjoni
ta’ dan ir-Regolament mingħand dawk li jippruvaw
iqiegħdu, jew li qed iqiegħdu, il-prodotti għall-protezzjoni
tal-pjanti jew l-aġġuvanti fis-suq u mingħand dawk li
japplikaw għall-approvazzjoni ta’ sustanzi attivi, aġenti
protettivi jew sinerġisti.

(52)

L-Istati Membri għandhom jaħtru l-awtoritajiet nazzjonali
kompetenti meħtieġa.

(53)

Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-applikazzjoni ta’ dan
ir-Regolament. Għalhekk, huwa xieraq li jiġu previsti rriżorsi finanzjarji meħtieġa u l-possibbiltà li jiġu emendati
ċerti dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament fid-dawl talesperjenza jew tal-iżvilupp ta’ noti tekniċi bħala gwida.

(54)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan irRegolament għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni
tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li
tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-im
plimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (4).

(3) ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.
(4) ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.
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B’mod partikolari, il-Kummissjoni għandu jkollha ssetgħa li tadotta metodi armonizzati għall-istabbiliment
tan-natura u l-kwantità tas-sustanzi attivi, l-aġenti protet
tivi u s-sinerġisti, u fejn xieraq tal-impuritajiet u l-koformulanti rilevanti, u l-kwantitajiet massimi ta’ prodotti
għall-protezzjoni tal-pjanti li għandhom jiġu rrilaxxati, u
li tadotta Regolamenti dwar rekwiżiti ta’ tikkettar,
kontrolli u regoli għall-aġġuvanti, li jistabbilixxu
programm ta’ ħidma għall-aġenti protettivi u s-sinerġisti,
inkluż ir-rekwiżiti tagħhom tad-data, li jipposponu l-iska
denza tal-perijodu ta’ approvazzjoni, li jestendu d-data
għall-awtorizzazzjonijiet proviżorji, li jistabbilixxu rrekwiżiti ta’ informazzjoni għall-kummerċ parallel u
dwar l-inklużjoni ta’ ko-formulanti, kif ukoll emendi
għar-Regolamenti dwar ir-rekwiżiti tad-data u dwar prin
ċipji uniformi għall-evalwazzjoni u l-awtorizzazzjoni u
għall-Annessi. Peress li dawk il-miżuri huma ta’ kamp
ta’ applikazzjoni ġenerali u huma mfassla biex jemendaw
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, inter alia
billi jew jissupplimentawh b’elementi ġodda mhux
essenzjali, dawn għandhom jiġu adottati skont il-proċe
dura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tadDeċiżjoni 1999/468/KE.
Għal raġunijiet ta’ effiċjenza, il-limitu taż-żmien normali
għall-proċedura regolatorja bi skrutinju għandu jitqassar
għall-adozzjoni ta’ Regolament li jipposponi l-iskadenza
tal-perijodu ta’ approvazzjoni għal żmien suffiċjenti biex
tiġi eżaminata l-applikazzjoni.
Barra minn hekk, huwa xieraq li ċerti dispożizzjonijiet
attwali stabbiliti fl-Annessi għad-Direttiva 91/414/KEE
jiġu trasferiti fi strumenti ġuridiċi separati li għandhom
jiġu adottati mill-Kummissjoni fi żmien 18-il xahar wara
d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Peress li dawn iddispożizzjonijiet attwali għandhom, bħala l-ewwel pass,
jiġu ttrasferiti fi strumenti ġuridiċi ġodda u b’hekk jiġu
adottati mingħajr modifika sostanzjali, il-proċedura
konsultattiva hija l-aktar xierqa.
Huwa xieraq ukoll li tintuża l-proċedura konsultattiva
biex jiġu adottati xi miżuri purament tekniċi, b’mod
partikolari linji gwida tekniċi minħabba n-natura nonvinkolanti tagħhom.
Ċerti
dispożizzjonijiet
tad-Direttiva
91/414/KEE
għandhom jibqgħu japplikaw matul il-perijodu tranżi
torju,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I
DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1
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2.
Dan ir-Regolament jistabbilixxi kemm regoli għall-appro
vazzjoni ta’ sustanzi attivi, aġenti protettivi u sinerġisti, li jkunu
fi jew li jikkostitwixxu prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u
regoli għall-aġġuvanti u għall-ko-formulanti.

3.
L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li jiżgura livell għoli ta’
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u tal-ambjent u
li jtejjeb it-tħaddim tas-suq intern permezz tal-armonizzazzjoni
tar-regoli fuq it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni talpjanti, filwaqt li jtejjeb il-produzzjoni agrikola.

4.
Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament huma msejsa fuq
il-prinċipju tal-prekawzjoni sabiex ikun żgurat li s-sustanzi attivi
jew il-prodotti mqiegħda fis-suq ma jagħmlux ħsara lis-saħħa
tal-bniedem jew tal-annimali jew lill-ambjent. B’mod partikolari,
l-Istati Membri m’għandhomx jitwaqqfu milli japplikaw il-prin
ċipju tal-prekawzjoni fejn ikun hemm inċertezza xjentifika firrigward tar-riskji għas-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew
għall-ambjent li jkunu ppreżentati mill-prodotti għall-protez
zjoni tal-pjanti li jkunu ser jiġu awtorizzati fit-territorju
tagħhom.

Artikolu 2
Kamp ta’ applikazzjoni
1.
Dan ir-Regolament għandu japplika għall-prodotti, filforma li fiha jiġu forniti lill-utent, li jikkonsistu fi jew li fihom
sustanzi attivi, aġenti protettivi jew sinerġisti, u li huma
maħsuba għal wieħed mill-użi li ġejjin:

(a) il-protezzjoni tal-pjanti jew tal-prodotti tal-pjanti mill-orga
niżmi li jagħmlu l-ħsara, jew il-prevenzjoni tal-azzjoni ta’
organiżmi bħal dawn, ħlief meta l-iskop prinċipali ta’
dawn il-prodotti jitqies li huwa għal raġunijiet ta’ iġjene
pjuttost milli għall-protezzjoni tal-pjanti jew tal-prodotti
tal-pjanti;

(b) l-influwenza fuq il-proċessi vitali tal-pjanti, bħal sustanzi li
jinfluwenzaw it-tkabbir tagħhom, iżda mhux bħala nutrijent;

(c) il-preservazzjoni ta’ prodotti tal-pjanti, sakemm sustanzi jew
prodotti bħal dawn ma jkunux soġġetti għal dispożizzjoni
jiet Komunitarji speċjali dwar il-preservattivi;

(d) il-qerda ta’ pjanti jew ta’ partijiet ta’ pjanti mhux mixtieqa,
ħlief l-alki sakemm il-prodotti ma jiġux applikati fil-ħamrija
jew fl-ilma biex jiġu protetti l-pjanti;

Suġġett u għan
1.
Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli għall-awtorizzazzjo
ni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti f’forma kummerċjali u
għat-tqegħid fis-suq, l-użu u l-kontroll tagħhom fil-Komunità.

(e) il-kontroll jew il-prevenzjoni tat-tkabbir mhux mixtieq ta’
pjanti ħlief l-alki sakemm il-prodotti ma jiġux applikati filħamrija jew fl-ilma biex jiġu protetti l-pjanti.
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Dawn il-prodotti huma msejħa “prodotti għall-protezzjoni talpjanti”.
2.
Dan ir-Regolament għandu japplika għas-sustanzi, inklużi
l-mikro-organiżmi li jkollhom azzjoni ġenerali jew speċifika
kontra organiżmi li jagħmlu l-ħsara jew fuq pjanti, partijiet ta’
pjanti jew prodotti li ġejjin mill-pjanti, imsejħa “sustanzi attivi”.
3.

Dan ir-Regolament għandu japplika għal dawn li ġejjin:

(a) sustanzi jew preparazzjonijiet li jiġu miżjuda ma’ prodott
għall-protezzjoni tal-pjanti biex jiġu eliminati jew
imnaqqsal-effetti fitotossiċi tal-prodott għall-protezzjoni talpjanti, imsejħa “aġenti protettivi”;
(b) sustanzi jew preparazzjonijiet li, filwaqt li ma juru l-ebda
attività jew li juru biss attività dgħajfa kif imsemmi fil-para
grafu 1, jistgħu jagħtu attività mtejba lis-sustanza/i attiva/i fi
prodott għall-protezzjoni tal-pjanti, imsejħa “sinerġisti”;
(c) sustanzi jew preparazzjonijiet li jintużaw jew li huma
maħsuba biex jintużaw fi prodott għall-protezzjoni tal-pjanti
jew aġġuvant, iżda li la huma sustanzi attivi u lanqas aġenti
protettivi jew sinerġisti, imsejħa “ko-formulanti”;
(d) sustanzi jew preparazzjonijiet li jikkonsistu minn ko-formu
lanti jew preparazzjonijiet li fihom ko-formulant wieħed jew
iktar, fil-forma li fiha jiġu forniti lill-utent u mqiegħda fissuq biex jiġu mħalltin mill-utent ma’ prodott għall-protez
zjoni tal-pjanti u li ttejjeb l-effikaċja tiegħu jew proprjetajiet
pestiċidali oħra, imsejħa “aġġuvanti”.
Artikolu 3
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il-bnedmin, l-annimali jew l-ambjent u li hija preżenti
jew tiġi prodotta fi prodott għall-protezzjoni tal-pjanti
f’konċentrazzjoni suffiċjenti biex tippreżenta riskji ta’ effett
bħal dan.
Sustanzi bħal dawn jinkludu, iżda mhumiex limitati għal,
sustanzi li jissodisfaw il-kriterji biex jiġu kklassifikati bħala
perikolużi skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 talParlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru
2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ
tas-sustanzi u t-taħlitiet (1), u li huma preżenti fil-prodott
għall-protezzjoni tal-pjanti f’konċentrazzjoni li twassal biex
dak il-prodott jitqies bħala perikoluż fis-sens tal-Artikolu 3
tad-Direttiva 1999/45/KE;
(5) “pjanti” tfisser pjanti ħajjin u partijiet ħajjin minn pjanti,
inkluż frott frisk, ħxejjex u żrieragħ;
(6) “prodotti tal-pjanti” tfisser prodotti li joriġinaw mill-pjanti
fi stat mhux ipproċessat jew li għaddew biss minn prepa
razzjoni sempliċi, bħal tħin, tnixxif jew ippressar, iżda
teskludi l-pjanti;
(7) “organiżmi li jagħmlu ħsara” tfisser kwalunkwe speċi,
varjant jew bijotip li jappartjenu għar-renju tal-annimali
jew tal-pjanti jew kwalunkwe aġent patoġeniku li jagħmel
ħsara lill-pjanti jew lill-prodotti tal-pjanti;
(8) “metodi mhux kimiċi” tfisser metodi alternattivi għall-pesti
ċidi kimiċi għall-protezzjoni tal-pjanti u għall-ġestjoni talorganiżmi ta’ ħsara, ibbażati fuq tekniċi agronomiċi bħal
dawk imsemmija fil-punt 1 tal-Anness III tad-Direttiva
2009/128/KE, jew metodi fiżiċi, mekkaniċi jew bijoloġiċi
tal-kontroll tal-organiżmi li jagħmlu l-ħsara;

Definizzjonijiet
Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, id-definizzjonijiet li ġejjin
għandhom japplikaw:
(1) “residwi” tfisser sustanza waħda jew aktar preżenti fi jew
fuq pjanti jew prodotti tal-pjanti, prodotti tajbin għall-ikel
li joriġinaw mill-annimali, ilma tax-xorb jew fi bnadi oħra
fl-ambjent u li jirriżultaw mill-użu ta’ prodott għall-protez
zjoni tal-pjanti, inklużi l-metaboliti tagħhom, il-prodotti ta’
diżintegrazzjoni jew ta’ reazzjoni;
(2) “sustanzi” tfisser elementi kimiċi u l-komposti tagħhom, kif
jeżistu b’mod naturali jew minħabba li ġew manifatturati,
inkluża kwalunkwe impurità li inevitabbilment tirriżulta
mill-proċess ta’ manifattura;
(3) “preparazzjonijiet” tfisser taħlitiet jew soluzzjonijiet magħ
mula minn żewġ sustanzi jew aktar maħsuba biex jintużaw
bħala prodott għall-protezzjoni tal-pjanti jew bħala aġġu
vant;
(4) “sustanza ta’ tħassib” tfisser kwalunkwe sustanza li
għandha kapaċità inerenti li tikkawża effett negattiv fuq

(9) “tqegħid fis-suq” tfisser iż-żamma bl-iskop ta’ bejgħ filKomunità, inkluża l-offerta għall-bejgħ jew kwalunkwe
forma oħra ta’ trasferiment, sew jekk bla ħlas u sew jekk
le, u l-bejgħ, id-distribuzzjoni, u forom oħra ta’ trasferi
ment infushom, iżda mhux l-għoti lura lill-bejjiegħ preċe
denti. Ir-rilaxx għaql ċirkolazzjoni ħielsa fit-territorju talKomunità għandu jikkostitwixxi tqegħid fis-suq għall-fini
jiet ta’ dan ir-Regolament;
(10) “awtorizzazzjoni ta’ prodott għall-protezzjoni tal-pjanti”
tfisser att amministrattiv li permezz tiegħu l-awtorità
kompetenti ta’ Stat Membru tawtorizza t-tqegħid fis-suq
ta’ prodott għall-protezzjoni tal-pjanti fit-territorju tagħha;
(11) “produttur” tfisser persuna li timmanifattura prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti, sustanzi attivi, aġenti protettivi,
sinerġisti, ko-formulanti jew aġġuvanti waħidha, jew li
tagħti b’kuntratt din il-manifattura lil parti oħra, jew
persuna magħżula mill-manifattur bħala r-rappreżentant
uniku tiegħu bil-għan ta’ konformità ma’ dan ir-Regola
ment;
(1) ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.
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(12) “ittra ta’ aċċess” tfisser dokument oriġinali li permezz
tiegħu s-sid tad-data protetta taħt dan ir-Regolament jaqbel
li data bħal din tintuża mill-awtorità kompetenti taħt
termini u kondizzjonijiet speċifiċi bl-għan li tingħata aw
torizzazzjoni ta’ prodott għall-protezzjoni tal-pjanti jew
approvazzjoni ta’ sustanza attiva, sinerġist jew aġent
protettiv għall-benefiċċju ta’ applikant ieħor;

(13) “ambjent” tfisser ilmijiet (inklużi dawk tal-art, tal-wiċċ,
dawk transitorji, tal-kosta u tal-baħar), sediment, ħamrija,
arja, art, speċi slavaġ ta’ fawna u ta’ flora, u kwalunkwe
interrelazzjoni bejniethom, kif ukoll kwalunkwe relazzjoni
ma’ organiżmi ħajjin oħra;

(14) “gruppi vulnerabbli” tfisser persuni li għandhom bżonn
konsiderazzjoni speċifika meta jiġu vvalutati l-effetti akuti
u kroniċi fuq is-saħħa ta’ prodotti għall-protezzjoni talpjanti. Dawn jinkludu nisa tqal u li qed ireddgħu, trabi
fil-ġuf, trabi u tfal, xjuħ u ħaddiema u residenti soġġetti
li jkunu esposti ħafna għall-pestiċidi għal żmien twil;

(15) “mikro-organiżmi” tfisser kwalunkwe entità mikrobijolo
ġika, inklużi fungi fi stadju bikri tal-evoluzzjoni u virus,
ċellulari jew mhux ċellulari, li hija kapaċi tirreplika lilha
nnifisha jew titrasferixxi materjal ġenetiku;

(16) “organiżmi modifikati ġenetikament” tfisser organiżmi li
fihom il-materjal ġenetiku ġie alterat fis-sens tal-Arti
kolu 2(2) tad-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill tat-12 ta’ Marzu 2001 dwar ir-rilaxx intenz
jonat fl-ambjent ta’ organiżmi modifikati ġenetikament (1);

24.11.2009

applikazzjoni tal-prinċipji ta’ prattika tajba tal-laboratorju u
l-verifika tal-applikazzjonijiet tagħhom għal provi fuq
sustanzi kimiċi (2);
(20) “prattika sperimentali tajba” tfisser prattika skont id-dispo
żizzjonijiet tal-Linji Gwida tal-Organizzazzjoni Ewropea u
Mediterranja dwar il-Protezzjoni tal-Pjanti (EPPO) 181 u
152;
(21) “protezzjoni tad-data” tfisser id-dritt temporanju tas-sid ta’
rapport ta’ ttestjar jew ta’ studju biex ma jħallieħx jintuża
għall-benefiċċju ta’ applikant ieħor;
(22) “Stat Membru relatur” tfisser l-Istat Membru li jidħol għallkompitu li jevalwa sustanza attiva, aġent protettiv jew
sinerġist;
(23) “testijiet u studji” tfisser l-investigazzjonijiet jew l-esperi
menti li l-għan tagħhom huwa li jiġu determinati l-propr
jetajiet u l-imġiba ta’ sustanza attiva jew ta’ prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti, ibassru l-espożizzjoni għas-sustanzi
attivi u/jew il-metaboliti rilevanti tagħhom, jiġu determinati
l-livelli sikuri ta’ espożizzjoni u jiġu stabbiliti l-kondizzjo
nijiet għall-użu sikur tal-prodotti għall-protezzjoni talpjanti;
(24) “detentur ta’ awtorizzazzjoni” tfisser kwalunkwe persuna
fiżika jew ġuridika li jkollha awtorizzazzjoni ta’ prodott
għall-protezzjoni tal-pjanti;
(25) “utent professjonali” tfisser utent professjonali kif definit flArtikolu 3(1) tad-Direttiva 2009/128/KE;

(17) “żona” tfisser grupp ta’ Stati Membri kif definit fl-Anness I;

Għall-għan tal-użu f’serer, bħala trattament ta’ wara l-ħsad,
għat-trattament ta’ mħażen vojta u għat-trattament ta’ żrie
ragħ iż-żona tfisser iż-żoni kollha definiti fl-Anness I;

(18) “prattika tal-protezzjoni tal-pjanti tajba” tfisser prattika li
permezz tagħha t-trattamenti bi prodotti għall-protezzjoni
tal-pjanti applikati fuq pjanti jew prodotti tal-pjanti parti
kolari, f’konformità mal-kondizzjonijiet tal-użi awtorizzati
tagħhom, jiġu magħżula, iddożati u ttajmjati sabiex tkun
żgurata effikaċja aċċettabbli bil-kwantità minima meħtieġa,
b’kont dovut meħud tal-kondizzjonijiet lokali u tal-possib
biltajiet għall-kontroll kulturali u bijoloġiku;

(19) “prattika tal-laboratorju tajba” tfisser prattika kif iddefinita
fil-punt 2.1 tal-Anness I tad-Direttiva 2004/10/KE talParlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Frar 2004
dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispo
żizzjonijiet amministrattivi li għandhom x’jaqsmu ma l(1) ĠU L 106, 17.4.2001, p. 1.

(26) “użu minuri” tfisser l-użu ta’ prodott għall-protezzjoni talpjanti fi Stat Membru partikolari fuq pjanti jew prodotti
tal-pjanti li:
(a) ma jitkabbrux daqstant f’dak l-Istat Membru, jew
(b) jitkabbru ħafna biex tiġi sodisfatta ħtieġa eċċezzjonali
ta’ protezzjoni tal-pjanti;
(27) “serra” tfisser post li tista’ timxi ġo fih, statiku u magħluq
għall-produzzjoni tal-uċuħ tar-raba’ b’qoxra ta’ barra tras
luċida, li jippermetti skambju kkontrollat ta’ materjal u
enerġija mal-ambjent madwaru u jipprevjeni r-rilaxx ta’
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fl-ambjent.
Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, postijiet magħluqa ta’
produzzjoni tal-pjanti fejn il-qoxra ta’ barra mhix traslu
ċida (per eżempju, għall-produzzjoni tal-faqqiegħ jew talindivja Belġjana (witloof)) jitqiesu wkoll bħala serer;
(2) ĠU L 50, 20.2.2004, p. 44.
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(28) “trattament ta’ wara l-ħsad” tfisser it-trattament ta’ pjanti
jew prodotti tal-pjanti wara l-ħsad fi spazju iżolat fejn
m’hu possibbli l-ebda ħruġ aċċidentali, per eżempju
f’maħżen;

attwali, li, meta jitqiesu l-kriterji għall-approvazzjoni li ġew stab
biliti fil-punti 2 u 3 ta’ dak l-Anness, il-prodotti għall-protez
zjoni tal-pjanti li fihom dik is-sustanza attiva jissodisfaw irrekwiżiti previsti fil-paragrafi 2 u 3.

(29) “bijodiversità” tfisser il-varjabbiltà fost organiżmi ħajjin
mis-sorsi kollha, inklużi ekosistemi terrestri, marini u
ekosistemi akkwatiċi oħrajn u l-kumplessi ekoloġiċi li
minnhom jagħmlu parti; din il-varjabbiltà tista’ tinkludi
diversità fost l-ispeċi, bejn l-ispeċi u tal-ekosistemi;

Il-valutazzjoni tas-sustanza attiva għandha l-ewwel tistabbilixxi
jekk il-kriterji ta’ approvazzjoni mniżżla fil-punti 3.6.2 sa 3.6.4
u 3.7 tal-Anness II humiex sodisfatti. Jekk dawn il-kriterji huma
sodisfatti l-valutazzjoni għandha tkompli tistabbilixxi jekk ilkriterji l-oħra ta’ approvazzjoni mniżżla fil-punti 2 u 3 talAnness II humiex sodisfatti.

(30) “awtorità kompetenti” tfisser kwalunkwe awtorità jew
awtoritajiet ta’ Stat Membru responsabbli biex iwettaq ilkompiti stabbiliti f’dan ir-Regolament;
(31) “reklam” tfisser mezz li bih issir promozzjoni tal-bejgħ jew
l-użu ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (lil xi ħadd
barra d-detentur tal-awtorizzazzjoni, il-persuna li tqiegħed
il-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti fis-suq u l-aġenti
tagħhom) b’mezzi tax-xandir stampat jew elettroniċi;
(32) “metabolita” tfisser kwalunkwe metabolita jew prodott ta’
degradazzjoni ta’ sustanza attiva, aġent protettiv jew siner
ġista ffurmati f’organiżmi jew fl-ambjent.
Metabolita huwa meqjus rilevanti jekk ikun hemm raġuni
biex wieħed jassumi li għandu proprjetajiet intrinsiċi
kumparabbli bħas-sustanza prinċipali f’termini tal-attività
ta’ mira bijoloġika tiegħu, jew li huwa ta’ riskju ogħla
jew kumparabbli għall-organiżmi minn dak tas-sustanza
ewlenija jew li għandu ċerti proprjetajiet tossikoloġiċi li
huma kkunsidrati inaċċettabbli. Tali metabolita huwa rile
vanti għad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni ġenerali jew għaddefinizzjoni ta’ miżuri ta’ tnaqqis tar-riskju;
(33) “impurità” tfisser kwalunkwe komponent minbarra ssustanza attiva pura u/jew il-varjant li jkun preżenti filmaterjal tekniku (inklużi komponenti li joriġinaw millproċess ta’ manifattura jew mid-degradazzjoni matul ilħażna).

KAPITOLU II
SUSTANZI ATTIVI, AĠENTI PROTETTIVI, SINERĠISTI U
KO-FORMULANTI
TAQSIMA 1

Sustanzi attivi
Subtaqsima 1
Rekwiżiti u kondizzjonijiet għallapprovazzjoni
Artikolu 4

2.
Ir-residwi tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, b’konse
gwenza għall-applikazzjoni li hija konsistenti ma’ prattika talprotezzjoni tal-pjanti tajba u meta jitqiesu l-kondizzjonijiet
realistiċi tal-użu, għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin:
(a) m’għandu jkollhom l-ebda effett ta’ ħsara fuq is-saħħa talbniedem, inklużi dawk fuq gruppi vulnerabbli, jew fuq issaħħa tal-annimali, meta jitqiesu l-effetti kumulattivi u siner
ġistiċi magħrufa fejn il-metodi xjentifiċi aċċettati mill-Awto
rità biex issir valutazzjoni ta’ effetti bħal dawn ikunu dispo
nibbli, jew fuq l-ilma ta’ taħt l-art;
(b) m’għandu jkollhom l-ebda effett inaċċettabbli fuq l-ambjent.
Għar-residwi li għandhom rilevanza tossikoloġika, ekotossikolo
ġika, ambjentali jew għall-ilma għax-xorb, għandu jkun hemm
metodi ta’ użu ġenerali sabiex dawn jitkejlu. Standards analitiċi
għandhom ikunu disponibbli b’mod komuni.
3.
Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti, b’konsegwenza għallapplikazzjoni li hija konsistenti ma’ prattika tal-protezzjoni talpjanti tajba u meta jitqiesu l-kondizzjonijiet realistiċi għall-użu,
għandu jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:
(a) għandu jkun effettiv b’mod suffiċjenti;
(b) m’għandu jkollu l-ebda effett ta’ ħsara immedjata jew ittard
jata fuq is-saħħa tal-bniedem, inklużi dawk fuq is-saħħa talgruppi vulnerabbli, jew fuq is-saħħa tal-annimali, b’mod
dirett jew permezz tal-ilma tax-xorb (meta jitqiesu s-sustanzi
li jirriżultaw mit-trattament tal-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 il-metodi xjentifiċi aċċettati millAwtorità biex issir valutazzjoni ta’ effetti bħal dawn ikunu
disponibbli; jew fuq ilma li jkun hemm taħt l-art;
(c) m’għandu jkollu l-ebda effetti inaċċettabbli fuq pjanti jew
prodotti tal-pjanti;

Kriterji għall-approvazzjoni tas-sustanzi attivi
1.
Sustanza attiva għandha tkun approvata skont l-Anness II
jekk jista’ jkun mistenni, fid-dawl tat-tagħrif xjentifiku u tekniku

(d) m’għandu jikkawża l-ebda tbatija u uġigħ bla bżonn lillvertebrati li jridu jiġu kkontrollati;
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(e) m’għandu jkollu l-ebda effett inaċċettabbli fuq l-ambjent,
meta jitqiesu b’mod partikolari l-konsiderazzjonijiet li ġejjin
fejn il-metodi xjentifiċi aċċettati mill-Awtorità biex issir valu
tazzjoni ta’ effetti bħal dawn ikunu disponibbli:

(i) dak li jista’ jseħħ minnu u d-distribuzzjoni tiegħu flambjent, partikolarment il-kontaminazzjoni tal-ilmijiet
tal-wiċċ, inklużi l-ilmijiet tal-estwarji u tal-kosta, l-ilma
ta’ taħt l-art, l-arja u l-ħamrija, waqt li jitqiesu postijiet
imbiegħda mill-użu tiegħu wara trasport ambjentali fittul;

(ii) l-impatt tiegħu fuq l-ispeċijiet li mhumiex immirati,
inkluż fuq l-imġiba kurrenti ta’ dawk l-ispeċi;
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jiġi kkontrollat dak il-periklu serju għas-saħħa tal-pjanti fit-terri
torju tagħhom.
Fl-istess waqt, l-Istati Membri għandhom iħejju pjan ta’ tneħħija
gradwali li jikkontrolla l-periklu serju b’mezzi oħrajn, inklużi lmetodi mhux kimiċi, u għandhom jgħaddu dak il-pjan lillKummissjoni minnufih.
Artikolu 5
L-ewwel approvazzjoni
L-ewwel approvazzjoni għandha tkun għal perijodu ta’ mhux
iktar minn għaxar snin.
Artikolu 6

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

Kondizzjonijiet u ristrizzjonijiet
L-approvazzjoni tista’ tkun soġġetta għal kondizzjonjiiet u
restrizzjonijiet li jinkludu:

4.
Ir-rekwiżiti tal-paragrafi 2 u 3 għandhom jiġu evalwati fiddawl tal-prinċipji uniformi kif imsemmi fl-Artikolu 29(6).

5.
Għall-approvazzjoni ta’ sustanza attiva, il-paragrafi 1, 2 u
3 għandhom jitqiesu li ġew sodisfatti meta dan ġie stabbilit firrigward ta’ wieħed jew iktar mill-użi rappreżentattivi ta’ millinqas prodott wieħed għall-protezzjoni tal-pjanti li jkun fih dik
is-sustanza attiva.

6.
Fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem, l-ebda data miġbura
dwar il-bnedmin m’għandha tintuża biex jitnaqqsu l-marġnijiet
ta’ sigurtà li jirriżultaw minn testijiet jew minn studji fuq lannimali.

(a) il-grad minimu ta’ purità tas-sustanza attiva;
(b) in-natura u l-kontenut massimu ta’ ċerti impuritajiet;
(c) ir-restrizzjonijiet li jirriżultaw mill-evalwazzjoni tal-infor
mazzjoni msemmija fl-Artikolu 8 meta jitqiesu l-kondizzjo
nijiet agrikoli, tas-saħħa tal-pjanti u ambjentali, inklużi dawk
klimatiċi, ikkonċernati;
(d) it-tip ta’ preparazzjoni;
(e) il-mod u l-kondizzjonijiet tal-applikazzjoni;

7.
B’deroga mill-paragrafu 1, fejn abbażi ta’ evidenza ddoku
mentata li tkun inkluża fl-applikazzjoni sustanza attiva tkun
meħtieġa biex jiġi kkontrollat periklu serju għas-saħħa tal-pjanti
li ma jkunx jista’ jinżamm b’mezzi disponibbli oħrajn, inklużi
dawk mhux kimiċi, tali sustanza attiva tista’ tiġi approvata għal
perijodu limitat li jkun meħtieġ biex jiġi kkontrollat dak ilperiklu serju iżda li ma jaqbiżx il-ħames snin anke jekk ma
tissodisfax il-kriterji mniżżlin fil-punti 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 jew
3.8.2 tal-Anness II, bil-kondizzjoni li l-użu tas-sustanza attiva
jkun soġġett għal miżuri ta’ trażżin tar-riskju biex ikun żgurat li
l-espożizzjoni tal-bnedmin u tal-ambjent tkun minimizzata.
Għal tali sustanzi l-livelli massimi ta’ residwi għandhom jiġu
stabbiliti skont ir-Regolament (KE) Nru 396/2005.

Din id-deroga m’għandhiex tapplika għal sustanzi attivi li huma
kklassifikati jew li għandhom jkunu kklasifikati skont ir-Rego
lament (KE) Nru 1272/2008, bħala karċinoġeniku tal-kategorija
1 A, karċinoġeniku tal-kategorija 1B mingħajr livell minimu, jew
tossiku għar-riproduzzjoni tal-kategorija 1 A.

L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw il-prodotti għall-protezzjoni
tal-pjanti li jkun fihom sustanzi attivi u li jkunu approvati
b’konformità ma’ dan il-paragrafu biss meta jkun meħtieġ li

(f) il-preżentazzjoni ta’ iktar informazzjoni ta’ konferma lillIstati Membri, lill-Kummissjoni u lill-Awtorità Ewropea
dwar is-Sigurtà fl-Ikel, (l-Awtorità), fejn jiġu stabbiliti rekwi
żiti ġodda matul il-proċess ta’ evalwazzjoni jew bħala
riżultat tat-tagħrif xjentifiku u tekniku ġdid;
(g) l-għażla ta’ kategoriji ta’ utenti, bħal professjonali u mhux
professjonali;
(h) l-għażla ta’ żoni fejn l-użu ta’ prodotti għall-protezzjoni talpjanti, inklużi l-prodotti li jittrattaw il-ħamrija, li fihom issustanza attiva tista’ ma tkunx awtorizzata jew fejn l-użu
jista’ jiġi awtorizzat taħt kondizzjonijiet speċifiċi;
(i) il-ħtieġa li jiġu imposti miżuri ta’ tnaqqis tar-riskju u għal
monitoraġġ wara l-użu;
(j) kwalunkwe kondizzjoni partikolari oħra li tirriżulta millevalwazzjoni tal-informazzjoni li saret disponibbli fil-kuntest
ta’ dan ir-Regolament.
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Subtaqsima 2
Proċedura ta’ Approvazzjoni
Artikolu 7
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(b) għal kull punt tar-rekwiżiti tad-data għas-sustanza attiva, issommarji u r-riżultati tat-testijiet u tal-istudji, l-isem talproprjetarju tagħhom u tal-persuna jew tal-istitut li wettqu
t-testijiet u l-istudji;

Applikazzjoni
1.
L-applikazzjoni għall-approvazzjoni ta’ sustanza attiva jew
għal emenda għall-kondizzjonijiet ta’ approvazzjoni għandha
titressaq mill-produttur tas-sustanza attiva lill-Istat Membru, (lIstat Membru relatur), flimkien ma’ sommarju u dossier komplet
kif previst fl-Artikolu 8(1) u (2) jew ġustifikazzjoni rraġunata
xjentifikament għalfejn ma ġewx previsti ċerti partijiet minn
dawk id-dossiers, fejn jintwera li s-sustanza attiva tissodisfa lkriterji ta’ approvazzjoni previsti fl-Artikolu 4.
Tista’ titressaq applikazzjoni konġunta minn assoċjazzjoni ta’
produtturi indikata mill-produtturi għall-iskop ta’ konformità
ma’ dan ir-Regolament.
L-applikazzjoni għandha tiġi eżaminata mill-Istat Membru
propost mill-applikant, sakemm Stat Membru ieħor ma jaqbilx
li jeżaminaha.

(c) għal kull punt tar-rekwiżiti tad-data għall-prodott għallprotezzjoni tal-pjanti, is-sommarji u r-riżultati tat-testijiet u
tal-istudji, l-isem tal-proprjetarju tagħhom u tal-persuna jew
tal-istitut li wettaq it-testijiet u l-istudji, rilevanti għall-valu
tazzjoni tal-kriterji previsti fl-Artikolu 4(2) u (3) għal
prodott wieħed jew iktar għall-protezzjoni tal-pjanti, li
huma rappreżentattivi tal-użi msemmija fil-punt (a), meta
jitqies il-fatt li l-lakuni fid-data fid-dossier, kif previst filparagrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, li jirriżultaw mill-medda limi
tata proposta ta’ użi rappreżentattivi tas-sustanza attiva,
jistgħu jwasslu għal restrizzjonijiet fl-approvazzjoni;
(d) għal kull test jew studju li jinvolvi annimali vertebrati, ġusti
fikazzjoni tal-passi li ttieħdu biex jiġi evitat l-ittestjar fuq lannimali u d-duplikazzjoni tat-testijiet u l-istudji fuq l-anni
mali vertebrati;

2.
Il-valutazzjoni ta’ applikazzjoni tista’ ssir minn diversi Stati
Membri flimkien li jaġixxu bħala sistema ta’ ko-relaturi.

(e) lista ta’ kontroll li turi li d-dossier previst fil-paragrafu 2 ta’
dan l-Artikolu huwa komplut fid-dawl tal-użi li saret appli
kazzjoni għalihom;

3.
Meta jippreżenta l-applikazzjoni, l-applikant jista’ jitlob,
skont l-Artikolu 63, biex ċerta informazzjoni, inklużi ċerti parti
jiet mid-dossier, tinżamm kunfidenzjali u għandu jissepara fiżi
kament dik l-informazzjoni.

(f) ir-raġunijiet għaliex ir-rapporti ta’ ttestjar u ta’ studju
mressqa huma neċessarji għall-ewwel approvazzjoni tassustanza attiva jew għal emendi għall-kondizzjonijiet ta’
approvazzjoni;

L-Istati Membri għandhom jivvalutaw it-talbiet għall-kunfidenz
jalità. Meta ssir talba għal aċċess għall-informazzjoni, l-Istat
Membru relatur għandu jiddeċiedi liema informazzjoni għandha
tinżamm kunfidenzjali.

(g) fejn rilevanti, kopja ta’ applikazzjoni għal livelli massimi ta’
residwi kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru
396/2005 jew ġustifikazzjoni għan-nuqqas ta’ forniment ta’
tali informazzjoni;

4.
Meta jippreżenta l-applikazzjoni l-applikant għandu flistess ħin iżid lista kompleta ta’ testijiet u ta’ studji ppreżentati
skont l-Artikolu 8(2) u lista ta’ kwalunkwe talba għall-protez
zjoni tad-data skont l-Artikolu 59.

(h) valutazzjoni tal-informazzjoni kollha mressqa.

5.
L-Istat Membru relatur jista’ jikkonsulta lill-Awtorità fi
kwalunkwe ħin matul il-valutazzjoni tal-applikazzjoni.

2.
Id-dossier komplut għandu jkun fih it-test sħiħ tarrapporti individwali ta’ ttestjar u ta’ studju li jikkonċernaw linformazzjoni kollha msemmija fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu
1. M’għandu jkun fih l-ebda rapport ta’ testijiet jew ta’ studji li
jinvolvu l-amministrazzjoni deliberata tas-sustanza attiva jew
tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti lill-bnedmin.

Artikolu 8
Id-dossier sommarju għandu jinkludi dawn li ġejjin:

3.
Il-format tad-dossier sommarju u tad-dossier komplut
għandu jkun stabbilit skont il-proċedura konsultattiva msem
mija fl-Artikolu 79(2).

(a) informazzjoni rigward użu rappreżentattiv wieħed jew iktar
dwar wiċċ tar-raba’ li jitkabbar ħafna f’kull żona ta’ millinqas prodott wieħed għall-protezzjoni tal-pjanti li fih issustanza attiva, li turi li l-kriterji għall-approvazzjoni previsti
fl-Artikolu 4 ġew sodisfatti; fejn l-informazzjoni ppreżentata
ma tkoprix iż-żoni kollha jew ma tikkonċernax wiċċ tarraba’ li ma jitkabbarx ħafna, għandha tingħata ġustifikaz
zjoni għal dan il-metodu;

4.
Ir-rekwiżiti tad-data msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandu
jkun fihom ir-rekwiżiti għas-sustanzi attivi u għall-prodotti
għall-protezzjoni tal-pjanti kif imniżżla fl-Annessi II u III
għad-Direttiva 91/414/KEE u stabbiliti fir-Regolamenti li ġew
adottati skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Arti
kolu 79(2) mingħajr l-ebda modifika sostanzjali. Emendi susse
gwenti għal dawn ir-Regolamenti għandhom jiġu adottati skont
l-Artikolu 78(1)(b).

Dossiers
1.
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5.
Għandha tiżdied mad-dossier mill-applikant letteratura
miftuħa xjentifika reveduta minn esperti, kif determinata millAwtorità, fuq is-sustanza attiva u l-metaboliti rilevanti tagħha li
tittratta l-effetti li jħallu fuq is-saħħa, l-ambjent u l-ispeċi mhux
immirati u liema litteratura tkun ppubblikata fl-aħħar għaxar
snin qabel id-data tal-preżentazzjoni tad-dossier.

Artikolu 9
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Artikolu 11
Abbozz ta’ rapport ta’ valutazzjoni
1.
Fi żmien tnax-il xahar mid-data tan-notifika prevista flewwel subparagrafu tal-Artikolu 9(3), l-Istat Membru relatur
għandu jipprepara u jippreżenta lill-Kummissjoni, b’kopja lillAwtorità, rapport, imsejjaħ l-“abbozz tar-rapport ta’ valutaz
zjoni”, li jivvaluta jekk jistax jiġi mistenni li s-sustanza attiva
tissodisfa l-kriterji għall-approvazzjoni previsti fl-Artikolu 4.

Ammissibbiltà tal-applikazzjoni
1.
Fi żmien 45 jum minn meta tasal l-applikazzjoni, l-Istat
Membru relatur għandu jibgħat lill-applikant rikonoxximent bilmiktub, fejn jiddikjara d-data meta rċeviha u jivverifika jekk iddossier li ntbagħat mal-applikazzjoni fihx l-elementi kollha
previsti fl-Artikolu 8, billi juża l-lista ta’ kontroll imsemmija
fil-punt (e) tal-Artikolu 8(1). Huwa għandu wkoll jivverifika ttalbiet għal kunfidenzjalità msemmijin fl-Artikolu 7(3) u l-listi
kompleti ta’ testijiet u studji ppreżentati skont l-Artikolu 8(2).

2.
Fejn wieħed jew iktar mill-elementi previsti fl-Artikolu 8
jkunu neqsin, l-Istat Membru relatur għandu jinforma lill-appli
kant, fejn jiffissa perijodu biex dawn jitressqu. Tali perijodu
għandu jkun ta’ massimu ta’ tliet xhur.

Fejn fi tmiem dak il-perijodu, l-applikant ma jkunx ressaq lelementi neqsin, l-Istat Membru relatur għandu jinforma lillapplikant, lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni li l-appli
kazzjoni hija inammissibbli.

Tista’ titressaq applikazzjoni ġdida għall-istess sustanza fi
kwalunkwe ħin.

3.
Fejn id-dossiers li tressqu mal-applikazzjoni jkun fihom lelementi kollha previsti fl-Artikolu 8, l-Istat Membru relatur
għandu jinnotifika lill-applikant, lill-Istati Membri l-oħra u lillKummissjoni u lill-Awtorità bl-ammissibbiltà tal-applikazzjoni u
għandu jibda l-valutazzjoni tas-sustanza attiva.

2.
L-abbozz ta’ rapport ta’ valutazzjoni għandu jinkludi wkoll
fejn rilevanti, proposta biex jiġu stabbiliti limiti massimi ta’
residwi.

L-Istat Membru relatur għandu jagħmel valutazzjoni indipen
denti, oġġettiva u trasparenti fid-dawl tat-tagħrif xjentifiku u
tekniku attwali.

Fejn, skont l-Artikolu 4(1), il-valutazzjoni tistabbilixxi li l-kriterji
ta’ approvazzjoni mniżżla fil-punti 3.6.2 sa 3.6.4 u 3.7 talAnness II mhumiex sodisfatti, l-abbozz ta’ rapport ta’ valutaz
zjoni għandu jkun limitat għal dawn il-partijiet tal-valutazzjoni.

3.
Fejn l-Istat Membru relatur jeħtieġ studji jew informaz
zjoni addizzjonali, għandu jiffissa perijodu li fih l-applikant
għandu jipprovdi dawk l-istudji jew dik l-informazzjoni. F’dak
il-każ, il-perijodu ta’ tnax-il xahar għandu jiġi estiż bil-perijodu
ta’ żmien addizzjonali mogħti mill-Istat Membru relatur. Il-peri
jodu ta’ żmien addizzjonali għandu jkun ta’ massimu ta’ 6 xhur
u għandu jieqaf fil-mument meta l-Istat Membru relatur jirċievi
l-informazzjoni addizzjonali. Huwa għandu jinforma lillKummissjoni u lill-Awtorità kif meħtieġ.

Fejn fit-tmiem tal-perijodu addizzjonali, l-applikant ma jkunx
ippreżenta l-istudji jew l-informazzjoni addizzjonali, l-Istat
Membru relatur għandu jinforma lill-applikant, lill-Kummissjoni
u lill-Awtorità u għandu jiddikjara l-elementi neqsin fil-valutaz
zjoni, inkluż fl-abbozz ta’ rapport ta’ valutazzjoni.

Wara li jirċievi dik in-notifika, l-applikant għandu jibgħat
immedjatament id-dossiers lill-Istati Membri l-oħra, lillKummissjoni u lill-Awtorità, kif previst fl-Artikolu 8, inkluża
l-informazzjoni rigward dawk il-partijiet mid-dossiers li
għalihom ntalbet il-kunfidenzjalità kif imsemmi fl-Artikolu 7(3).

4.
Il-format tal-abbozz ta’ rapport ta’ valutazzjoni għandu jiġi
stabbilit skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Arti
kolu 79(2).

Artikolu 10

Artikolu 12

Aċċess għad-dossier sommarju

Konklużjoni tal-Awtorità

L-Awtorità għandha bla dewmien tqiegħed għad-dispożizzjoni
tal-pubbliku d-dossier sommarju msemmi fl-Artikolu 8(1), blesklużjoni ta’ kwalunkwe informazzjoni li għaliha ntalab tratta
ment ta’ kunfidenzjalità u ġustifikat skont l-Artikolu 63,
sakemm ma jkunx hemm interess pubbliku prevalenti fl-iżvelar
tagħha.

1.
L-Awtorità għandha tiċċirkola l-abbozz ta’ rapport ta’
valutazzjoni li rċeviet mingħand l-Istat Membru relatur lill-appli
kant u lill-Istati Membri l-oħra mhux iżjed tard minn 30 jum
wara li tkun irċevietu. Hija għandha titlob lill-applikant jiċċir
kola aġġornament tad-dossier fejn applikabbli lill-Istati Membri,
lill-Kummissjoni u lill-Awtorità.
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L-Awtorità għandha tqiegħed l-abbozz ta’ rapport ta’ valutaz
zjoni għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, wara li tagħti ġimagħtejn
lill-applikant biex jitlob, skont l-Artikolu 63, li ċerti partijiet
mill-abbozz ta’ rapport ta’ valutazzjoni jinżammu kunfidenzjali.

L 309/13

6.
Il-limiti ta’ żmien għall-opinjoni tal-Awtorità dwar appli
kazzjonijiet rigward il-livelli massimi ta’ residwi stabbiliti fl-Arti
kolu 11 u għad-deċiżjonijiet dwar applikazzjonijiet li jikkon
ċernaw il-livelli massimi ta’ residwi stabbiliti fl-Artikolu 14
tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 għandhom ikunu mingħajr
preġudizzju għal-limiti ta’ żmien stabbiliti f’dan ir-Regolament.

L-Awtorità għandha tħalli perijodu ta’ 60 jum biex jitressqu lkummenti bil-miktub.

2.
Fejn xieraq, l-Awtorità għandha torganizza konsultazzjoni
mal-esperti, inklużi l-esperti mill-Istat Membru relatur.

Fi żmien 120 jum mit-tmiem tal-perijodu previst għall-preżen
tazzjoni ta’ kummenti bil-miktub, l-Awtorità għandha tadotta
konklużjoni fid-dawl ta’ tagħrif xjentifiku u tekniku attwali blużu ta’ dokumenti ta’ gwida disponibbli fiż-żmien tal-applikazz
joni dwar jekk hux mistenni li s-sustanza attiva tissodisfa lkriterji għall-approvazzjoni previsti fl-Artikolu 4 u għandha
tikkomunikaha lill-applikant, lill-Istati Membri u lill-Kummiss
joni u tagħmilha disponibbli għall-pubbliku. Fil-każ li tkun orga
nizzata konsultazzjoni kif previst f’dan il-paragrafu, il-perjodu
ta’ 120 jum għandu jiġi estiż bi 30 jum.

7.
Meta tiġi adottata l-konklużjoni tal-Awtorità fil-limitu ta’
żmien stabbilit fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, estiż b’perijodu
addizzjonali stabbilit fil-paragrafu 3, id-dispożizzjonijiet tal-Arti
kolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 m’għandhomx
japplikaw u d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 14 ta’ dak ir-Rego
lament għandhom japplikaw bla dewmien.

8.
Meta l-konklużjoni tal-Awtorità ma tkunx adottata fillimitu ta’ żmien stabbilit fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu,
estiż bi kwalunkwe perijodu stabbilit fil-paragrafu 3, id-dispo
żizzjonijiet tal-Artikoli 11 u 14 tar-Regolament (KE) Nru
396/2005 għandhom japplikaw mingħajr dewmien.

Artikolu 13
Regolament ta’ Approvazzjoni

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

3.
Fejn l-Awtorità teħtieġ informazzjoni addizzjonali, hi
għandha tistabbilixxi perijodu ta’ massimu ta’ 90 jum għallapplikant biex iforniha lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni u
lill-Awtorità.

L-Istat Membru relatur għandu jivvaluta l-informazzjoni addizz
jonali u jippreżentaha lill-Awtorità mingħajr dewmien u mhux
iżjed tard minn 60 jum wara l-irċevuta tal-informazzjoni ad
dizzjonali. F’dan il-każ il-perijodu ta’ 120 jum previst fil-para
grafu 2 għandu jiġi estiż b’perijodu li għandu jintemm filmument meta l-Awtorità tirċievi l-valutazzjoni addizzjonali.

L-Awtorità tista’ titlob lill-Kummissjoni biex tikkonsulta labora
torju ta’ referenza Komunitarju, magħżul skont ir-Regolament
(KE) Nru 882/2004 sabiex jiġi vverifikat jekk il-metodu analitiku
propost mill-applikant għad-determinazzjoni tar-residwi huwiex
sodisfaċenti u jissodisfax ir-rekwiżiti tal-punt (g) tal-Arti
kolu 29(1) ta’ dan ir-Regolament. L-applikant għandu, jekk
mitlub mil-laboratorju ta’ referenza Komunitarju, jipprovdi
kampjuni u standards analitiċi.

4.
Il-konklużjoni tal-Awtorità għandha tinkludi dettalji dwar
il-proċedura tal-evalwazzjoni u l-proprjetajiet tas-sustanza attiva
kkonċernata.

5.
L-Awtorità għandha tistabbilixxi l-format għall-konkluż
joni tagħha li għandu jinkludi dettalji dwar il-proċedura ta’
evalwazzjoni u l-proprjetajiet tas-sustanza attiva kkonċernata.

1.
Fi żmien sitt xhur minn meta tirċievi l-konklużjoni millAwtorità, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport, imsejjaħ
“ir-rapport ta’ reviżjoni”, u abbozz ta’ Regolament lill-Kumitat
imsemmi fl-Artikolu 79(1), fejn tqis l-abbozz tar-rapport ta’
valutazzjoni tal-Istat Membru relatur u l-konklużjoni tal-Awto
rità.

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

2.
Abbażi tar-rapport ta’ reviżjoni, fatturi oħra li huma leġit
timi 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 Rego
lament skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Arti
kolu 79(3), li jipprovdi li:

(a) sustanza attiva ġiet approvata, soġġett għall-kondizzjonijiet
u għar-restrizzjonijiet, kif imsemmija fl-Artikolu 6, fejn
xieraq;

(b) sustanza attiva ma ġietx approvata; jew

(c) il-kondizzjonijiet tal-approvazzjoni ġew emendati.

3.
Fejn l-approvazzjoni tipprevedi l-preżentazzjoni ta’ infor
mazzjoni konfermatorja oħra kif imsemmi fil-punt (f) tal-Arti
kolu 6, ir-Regolament għandu jipprevedi l-limitu ta’ żmien biex
l-informazzjoni tiġi ppreżentata lill-Istati Membri, lill-Kummiss
joni u lill-Awtorità.
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L-Istat Membru relatur għandu jivvaluta l-informazzjoni addizz
jonali u jippreżenta l-valutazzjoni tagħha lill-Istati Membri loħra, lill-Kummissjoni u lill-Awtorità mingħajr dewmien u
mhux iżjed tard minn sitt xhur wara li jkun irċieva l-informaz
zjoni addizzjonali.

24.11.2009

jinżammu kunfidenzjali skont l-Artikolu 63 u fl-istess ħin
kwalunkwe talba għall-protezzjoni tad-data skont l-Artikolu 59.

Artikolu 16
Aċċess għall-informazzjoni għal tiġdid

4.
Is-sustanzi attivi approvati għandhom jiġu inklużi firRegolament imsemmi fl-Artikolu 78(3) li fih il-lista tas-sustanzi
attivi diġà approvati. Il-Kummissjoni għandha żżomm lista tassustanzi attivi approvati li tkun disponibbli elettronikament
għall-pubbliku.

Subtaqsima 3
Tiġdid u reviżjoni
Artikolu 14
Tiġdid tal-approvazzjoni
1.
Mal-applikazzjoni, l-approvazzjoni ta’ sustanza attiva
għandha tiġi mġedda fejn jiġi stabbilit li l-kriterji għall-appro
vazzjoni previsti fl-Artikolu 4 ġew sodisfatti.

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

Tiġdid tal-approvazzjoni bħal dan jistà jinkludi kondizzjonijiet u
restrizzjonijiet, kif imsemmija fl-Artikolu 6.

2.
It-tiġdid tal-approvazzjoni għandu jkun għal perijodu ta’
mhux iktar minn ħmistax-il sena. It-tiġdid tal-approvazzjoni ta’
sustanzi attivi koperti mill-Artikolu 4(7) għandu jkun perijodu
ta’ mhux aktar minn ħames snin.

L-Awtorità għandha, bla dewmien, tqiegħed għad-dispożizzjoni
tal-pubbliku l-informazzjoni pprovduta mill-applikant skont lArtikolu 15, bl-esklużjoni ta’ kwalunkwe informazzjoni li
għaliha ntalab trattament ta’ kunfidenzjalità u ġustifikat skont
l-Artikolu 63, sakemm ma jkunx hemm interess pubbliku
prevalenti fl-iżvelar tagħha.

Artikolu 17
Estensjoni tal-perijodu ta’ approvazzjoni għat-tul ta’ żmien
tal-proċedura
Fejn għal raġunijiet li mhumiex fil-kontroll tal-applikant jidher li
l-approvazzjoni x’aktarx tiskadi qabel ma’ tittieħed deċiżjoni
dwar it-tiġdid, għandha tiġi adottata deċiżjoni skont il-proċedura
regolatorja msemmija fl-Artikolu 79(3), li tipposponi l-iska
denza tal-perijodu għall-approvazzjoni għal dak l-applikant
għal perijodu suffiċjenti biex tiġi eżaminata l-applikazzjoni.

Regolament li jipposponi l-iskadenza għal perijodu suffiċjenti
biex tiġi eżaminata l-applikazzjoni għandu jiġi adottat skont
il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 79(5)
fejn applikant ma setax jagħti l-avviż ta’ tliet snin meħtieġ skont
l-Artikolu 15(1) billi s-sustanza attiva kienet inkluża fl-Anness I
tad-Direttiva 91/414/KEE għal tul ta’ żmien li skada qabel l14 ta’ Ġunju 2014.

It-tul ta’ dak il-perijodu għandu jiġi stabbilit abbażi ta’ dawn li
ġejjin:

(a) iż-żmien meħtieġ biex tkun provduta l-informazzjoni
mitluba;
Artikolu 15
Applikazzjoni għat-tiġdid
1.
L-applikazzjoni prevista fl-Artikolu 14 għandha titressaq
minn produttur tas-sustanza attiva quddiem Stat Membru, flim
kien ma’ kopja għall-Istati Membri l-oħra, għall-Kummissjoni u
għall-Awtorità, mhux iktar tard minn tliet snin qabel l-iskadenza
tal-approvazzjoni.

2.
Meta japplika għat-tiġdid, l-applikant għandu jidentifika ddata l-ġdida li bi ħsiebu jressaq u għandu juri li hija meħtieġa,
minħabba r-rekwiżiti jew il-kriterji tad-data li ma kinux
japplikaw fil-ħin tal-aħħar approvazzjoni tas-sustanza attiva
jew minħabba li t-talba tiegħu hija għal approvazzjoni emen
data. Fl-istess ħin l-applikant għandu jressaq programm ta’
kwalunkwe studju ġdid u li jkun għaddej.

L-applikant għandu jidentifika, filwaqt li jagħti raġunijiet, ilpartijiet tal-informazzjoni ppreżentata li huwa jitlob li

(b) iż-żmien meħtieġ biex tkun ikkompletata l-proċedura;

(c) fejn xieraq, il-ħtieġa li jiġi żgurat l-istabbiliment ta’
programm ta’ ħidma koerenti, kif previst fl-Artikolu 18.

Artikolu 18
Programm ta’ ħidma
Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi programm ta’ ħidma li jirra
gruppa flimkien sustanzi attivi simili filwaqt li jistabbilixxi lprijoritajiet abbażi ta’ tħassib dwar is-sigurtà għas-saħħa talbniedem u tal-annimali jew għall-ambjent u b’kont meħud, sa
fejn hu possibbli, tal-ħtieġa għal kontroll effettiv u ġestjoni tarreżistenza tal-organiżmi ta’ ħsara mmirati. Il-programm jista’
jeħtieġ li l-partijiet interessati jressqu d-data kollha meħtieġa
lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni u lill-Awtorità f’perijodu
previst fil-programm.
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Il-programm għandu jinkludi dawn li ġejjin:
(a) il-proċeduri li jikkonċernaw il-preżentazzjoni u l-valutaz
zjoni tal-applikazzjonijiet għat-tiġdid tal-approvazzjonijiet;
(b) id-data meħtieġa li għandha titressaq inklużi l-miżuri biex
jitnaqqsu kemm jista’ jkun it-testijiet fuq l-annimali, partiko
larment l-użu ta’ metodi fejn ma jsirux testijiet fuq l-anni
mali u strateġiji ta’ ttestjar intelliġenti;
(c) il-perijodi għall-preżentazzjoni ta’ data bħal din;
(d) ir-regoli dwar il-preżentazzjoni ta’ informazzjoni ġdida;
(e) il-perijodu għall-valutazzjoni u t-teħid ta’ deċiżjoni;
(f) l-allokazzjoni ta’ evalwazzjoni tas-sustanzi attivi lill-Istati
Membri, b’kont meħud ta’ bilanċ fir-responsabbiltajiet u lħidma li trid issir fost l-Istati Membri li jaġixxu bħala rela
turi.
Artikolu 19
Miżuri implimentattivi
Regolament, li ġie adottat skont il-proċedura regolatorja msem
mija fl-Artikolu 79(3), għandu jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet
meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-proċedura ta’ tiġdid, inkluż,
fejn rilevanti, l-implimentazzjoni ta’ programm ta’ ħidma, kif
previst fl-Artikolu 18.
Artikolu 20
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għall-protezzjoni tal-pjanti kkonċernati għandhom jiġu rtirati
mis-suq minnufih.

3.

L-Artikolu 13(4) għandu japplika.

Artikolu 21
Reviżjoni tal-approvazzjoni
1.
Il-Kummissjoni tista’ tirrevedi l-approvazzjoni ta’ sustanza
attiva fi kwalunkwe ħin. Hija għandha tqis it-talba ta’ Stat
Membru li jirrevedi, fid-dawl tal-għarfien xjentifiku u tekniku
u tad-data ta’ monitoraġġ, l-approvazzjoni tas-sustanza attiva,
inkluż meta, wara r-reviżjoni tal-awtorizzazzjonijiet skont lArtikolu 44(1), ikun hemm indikazzjonijiet li l-kisba tal-objettivi
stabbiliti skont l-Artikolu Article 4(1)(a)(iv) u (b)(i) u l-Arti
kolu 7(2) u (3) tad-Direttiva 2000/60/KE jkunu f’periklu.

Fejn, fid-dawl ta’ tagħrif xjentifiku u tekniku ġdid hija tqis li
hemm indikazzjonijiet li s-sustanza m’għadhiex tissodisfa lkriterji għall-approvazzjoni previsti fl-Artikolu 4, jew fejn ma
ġietx provduta aktar informazzjoni meħtieġa skont il-punt (f)
tal-Artikolu 6, hija għandha tinforma lill-Istati Membri, lillAwtorità u lill-produttur tas-sustanza attiva, filwaqt li tiffissa
perijodu għall-produttur biex iressaq il-kummenti tiegħu.

2.
Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-Istati Membri u lill-Awtorità
għal opinjoni, jew għal assistenza xjentifika jew teknika. L-Istati
Membri jistgħu jipprovdu l-kummenti tagħhom lill-Kummissjoni
fi żmien 3 xhur mid-data tat-talba. L-Awtorità għandha tagħti lopinjoni tagħha jew ir-riżultati tal-ħidma tagħha lill-Kummiss
joni fi żmien tliet xhur mid-data tat-talba.

Regolament ta’ Tiġdid
1.
Għandu jiġi adottat Regolament skont il-proċedura rego
latorja msemmija fl-Artikolu 79(3), li jipprovdi li:
(a) l-approvazzjoni ta’ sustanza attiva tiġġedded, soġġett għallkondizzjonijiet u għar-restrizzjonijiet fejn xieraq; jew
(b) l-approvazzjoni ta’ sustanza attiva ma tiġix imġedda.
2.
Fejn ir-raġunijiet biex l-approvazzjoni ma tiġġeddidx ma
jkunux jirrigwardaw il-protezzjoni tas-saħħa jew tal-ambjent, irRegolament imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jipprevedi għal
perijodu ta’ grazzja li ma jisboqx is-sitt xhur għall-bejgħ u ddistribuzzjoni, u barra minn dan massimu ta’ sena għar-rimi, ilħażna, u l-użu ta’ ħażniet eżistenti tal-prodotti għall-protezzjoni
tal-pjanti kkonċernati. Il-perijodu ta’ grazzja għall-bejgħ u ddistribuzzjoni għandu jqis il-perijodu normali tal-użu tal-prodott
għall-protezzjoni tal-pjanti, iżda l-perijodu totali ta’ grazzja
m’għandux jisboq it-18-il xahar.
F’każ li tiġi rtirata l-approvazzjoni jew jekk l-approvazzjoni ma
tiġix imġedda minħabba tħassib immedjat għas-saħħa talbniedem jew għas-saħħa tal-annimali jew tal-ambjent, il-prodotti

3.
Fejn il-Kummissjoni tikkonkludi li l-kriterji għall-approvaz
zjoni previsti fl-Artikolu 4 m’għadx għadhom jiġu sodisfatti, jew
li ma ġietx provduta aktar informazzjoni meħtieġa skont il-punt
(f) tal-Artikolu 6, għandu jiġi adottat Regolament għall-irtirar
jew għall-emenda tal-approvazzjoni skont il-proċedura regola
torja msemmija fl-Artikolu 79(3).

Għandhom japplikaw l-Artikolu 13(4) u l-Artikolu 20(2).

Subtaqsima 4
Derogi
Artikolu 22
Sustanzi attivi b’riskju baxx
1.
Sustanza attiva li tikkonforma mal-kriterji previsti fl-Arti
kolu 4 għandha tiġi approvata għal perijodu li ma jisboqx il-15il sena b’deroga mill-Artikolu 5, fejn hija kkunsidrata bħala
sustanza attiva b’riskju baxx u fejn jista’ jiġi mistenni li lprodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom dik is-sustanza
ser joħolqu biss riskju baxx għas-saħħa tal-bniedem u tal-anni
mali u għall-ambjent, kif previst fl-Artikolu 47(1).
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2.
Għandhom japplikaw l-Artikoli 4 u 6 sa 21 u l-punt 5 talAnness II. Is-sustanzi attivi b’riskju baxx għandhom jiġu elenkati
separatament fir-Regolament imsemmi fl-Artikolu 13(4).
3.
Il-Kummissjoni tista’ tirrevedi u jekk meħtieġ tispeċifika lkriterji l-ġodda għall-approvazzjoni ta’ sustanza attiva bħala
sustanza attiva b’riskju baxx skont l-Artikolu 78(1)(a).
Artikolu 23
Kriterji ta’ approvazzjoni għas-sustanzi bażiċi
1.
Is-sustanzi bażiċi għandhom jiġu approvati skont il-para
grafi 2 sa 6. B’deroga mill-Artikolu 5, l-approvazzjoni għandha
tkun għal perijodu illimitat.
Għall-finijiet tal-paragrafi 2 sa 6, sustanza bażika hija sustanza
attiva li:
(a) mhix sustanza ta’ tħassib; u
(b) m’għandhiex il-kapaċità inerenti li tikkawża effetti endokrini
li jfixklu, effetti newrotossiċi jew effetti immunotossiċi; u
(c) mhix predominantement użata għall-finijiet ta’ protezzjoni
tal-pjanti iżda madankollu għandha użu fil-protezzjoni talpjanti jew b’mod dirett jew fi prodott li jikkonsisti missustanza u minn dilwent sempliċi; u
(d) ma titqigħedx fis-suq direttament bħala prodott għallprotezzjoni tal-pjanti.
Għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, sustanza attiva li tissodisfa
l-kriterji ta’ “prodott tal-ikel” kif definit fl-Artikolu 2 tar-Rego
lament (KE) Nru 178/2002 għandha titqies bħala sustanza
bażika.
2.
B’deroga mill-Artikolu 4, sustanza bażika għandha tiġi
approvata fejn kwalunkwe evalwazzjoni rilevanti, li titwettaq
skont leġislazzjoni Komunitarja oħra li tirregola l-użu ta’ dik
is-sustanza għal finijiet oħra li mhumiex għal prodott għallprotezzjoni tal-pjanti, turi li s-sustanza la għandha effett ta’
ħsara immedjat u lanqas ittardjat fuq is-saħħa tal-bniedem jew
tal-annimali u lanqas effett inaċċettabbli fuq l-ambjent.
3.
B’deroga mill-Artikolu 7, applikazzjoni għall-approvaz
zjoni ta’ sustanza bażika għandha tiġi ppreżentata minn Stat
Membru jew minn kwalunkwe parti interessata lill-Kummissjoni.

24.11.2009

(b) informazzjoni oħra rilevanti dwar l-effetti possibbli tagħha
fuq is-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew l-ambjent.
4.
Il-Kummissjoni għandha titlob lill-Awtorità għal opinjoni,
jew għal għajnuna xjentifika jew teknika. L-Awtorità għandha
tagħti l-opinjoni tagħha jew ir-riżultati tal-ħidma tagħha lillKummissjoni fi żmien tliet xhur mid-data tat-talba.
5.
Għandhom japplikaw l-Artikoli 6 u 13. Is-sustanzi bażiċi
għandhom jiġu elenkati separatament fir-Regolament imsemmi
fl-Artikolu 13(4).
6.
Il-Kummissjoni tista’ tirrevedi l-approvazzjoni ta’ sustanza
bażika fi kwalunkwe ħin. Hija tista’ tieħu kont tat-talba ta’ Stat
Membru biex tiġi riveduta l-approvazzjoni.
Fejn il-Kummissjoni tqis li hemm indikazzjonijiet li dik issustanza m’għadhiex tissodisfa l-kriterji previsti fil-paragrafi 1
sa 3 għandha tinforma lill-Istati Membri, lill-Awtorità u lillparti interessata, filwaqt li tiffissa perijodu li matulu jitressqu
l-kummenti tagħhom.
Il-Kummissjoni għandha titlob lill-Awtorità għal opinjoni jew
għal għajnuna xjentifika jew teknika. L-Awtorità għandha tagħti
l-opinjoni tagħha jew ir-riżultati tal-ħidma tagħha lill-Kummiss
joni fi żmien tliet xhur mid-data tat-talba.
Fejn il-Kummissjoni tikkonkludi li l-kriterji msemmija fil-para
grafu 1 m’għadhomx jiġu ssodisfati, għandu jiġi adottat Rego
lament għall-irtirar jew għall-emenda tal-approvazzjoni, skont ilproċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 79(3).
Artikolu 24
Kandidati għal sostituzzjoni
1.
Sustanza attiva li tikkonforma mal-kriterji previsti fl-Arti
kolu 4 għandha tiġi approvata, għal perijodu ta’ mhux aktar
minn seba’ snin, bħala kandidata għal sostituzzjoni jekk hija
tissodisfa wieħed jew aktar mill-kriterji addizzjonali stabbiliti
fil-punt 4 tal-Anness II. B’deroga mill-Artikolu 14(2), l-appro
vazzjoni tista’ tiġġedded darba jew iżjed għal perijodi li ma
jisbqux is-seba’ snin.
2.
Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1, għandhom
japplikaw l-Artikoli 4 sa 21. Il-kandidati għal sostituzzjoni
għandhom jiġu elenkati separatament fir-Regolament imsemmi
fl-Artikolu 13(4).
TAQSIMA 2

Mal-applikazzjoni għandu jkun hemm l-informazzjoni li ġejja:

Aġenti protettivi u sinerġisti
Artikolu 25

(a) kwalunkwe evalwazzjoni tal-effetti possibbli tagħha fuq issaħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew l-ambjent imwettqa
skont leġislazzjoni oħra tal-Komunità li terregola l-użu tassustanza; u

Approvazzjoni ta’ aġenti protettivi u ta’ sinerġisti
1.
Aġent protettiv jew sinerġist għandu jiġi approvat, meta
jikkonforma mal-Artikolu 4.
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L-Artikoli 5 sa 21 għandhom japplikaw.

3.
Rekwiżiti tad-data simili għal dawk imsemmija fl-Arti
kolu 8(4) għandhom jiġu definiti għall-aġenti protettivi u ssinerġisti skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija
fl-Artikolu 79(4).
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5.
Ir-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu
jistgħu jiġu stabbiliti skont il-proċedura regolatorja msemmija flArtikolu 79(3).
KAPITOLU III
PRODOTTI GĦALL-PROTEZZJONI TAL-PJANTI
TAQSIMA 1

Artikolu 26

Awtorizzazzjoni

Aġenti protettivi u sinerġisti diġà fis-suq

Subtaqsima 1

Sal-14 ta’ Diċembru 2014, għandu jiġi adottat Regolament
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Arti
kolu 79(4) li jistabbilixxi programm ta’ ħidma għar-reviżjoni
gradwali tas-sinerġisti u tal-aġenti protettivi fis-suq meta jidħol
fis-seħħ dak ir-Regolament. Ir-Regolament għandu jinkludi listabbiliment tar-rekwiżiti tad-data, inklużi miżuri biex jonqsu
kemm jista’ jkun it-testijiet fuq l-annimali, in-notifika, l-evalwaz
zjoni, il-valutazzjoni u l-proċeduri ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet.
Huwa għandu jitlob lill-partijiet interessati jissottomettu d-data
kollha meħtieġa lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni u lill-Awto
rità f’perijodu speċifiku.

Rekwiżiti u kontenut
Artikolu 28
Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u għall-użu
1.
Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti m’għandux jitqiegħed
fis-suq jew jintuża ħlief jekk ikun ġie awtorizzat fl-Istat Membru
kkonċernat skont dan ir-Regolament.
2.
B’deroga mill-paragrafu 1, l-ebda awtorizzazzjoni
m’għandha tkun meħtieġa fil-każijiet li ġejjin:

TAQSIMA 3

KO-Formulanti inaċċettabbli

(a) l-użu ta’ prodotti li fihom esklużivament sustanza bażika
waħda jew iktar;

Artikolu 27
Ko-formulanti
1.
Ko-formulant m’għandux jiġi aċċettat għall-inklużjoni fi
prodott għall-protezzjoni tal-pjanti fejn ġie stabbilit li:

(a) ir-residwi tiegħu, b’konsegwenza għal applikazzjoni li hija
konsistenti ma’ prattika tal-protezzjoni tal-pjanti tajba, u
b’kont meħud ta’ kondizzjonijiet realistiċi tal-użu,
għandhom effett ta’ ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem jew
tal-annimali jew fuq l-ilma ta’ taħt l-art jew effett inaċċet
tabbli fuq l-ambjent; jew

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

2.
Il-ko-formulanti li mhumiex aċċettati għall-inklużjoni fi
prodott għall-protezzjoni tal-pjanti skont il-paragrafu 1
għandhom jiġu inklużi fl-Anness III skont il-proċedura regola
torja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 79(4).

3.
Il-Kummissjoni tista’ tirrevedi l-ko-formulanti fi
kwalunkwe ħin. Hija tista’ tieħu kont ta’ informazzjoni rilevanti
mogħtija mill-Istati Membri.

4.

L-Artikolu 81(2) għandu japplika.

(b) it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prodotti għall-protezzjoni talpjanti għall-finijiet ta’ riċerka jew ta’ żvilupp skont l-Arti
kolu 54;
(c) il-produzzjoni, il-ħażna, jew il-moviment ta’ prodott għallprotezzjoni tal-pjanti maħsub biex jintuża fi Stat Membru
ieħor, bil-kondizzjoni li dak il-prodott ikun awtorizzat f’dak
l-Istat Membru u li l-Istat Membru tal-produzzjoni, ħażna
jew moviment ikun stabilixxa rekwiżiti ta’ spezzjoni sabiex
ikun żgurat li l-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti ma
jintużax fit-territorju tiegħu;
(d) il-produzzjoni, il-ħażna, jew il-moviment ta’ prodott għallprotezzjoni tal-pjanti li huwa maħsub biex jintuża f’pajjiż
terz bil-kondizzjoni li l-Istat Membru tal-produzzjoni, talħażna jew tal-moviment stabbilixxa rekwiżiti ta’ spezzjoni
biex ikun żgurat li l-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti jiġi
esportat mit-territorju tiegħu;
(e) it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti għall-protezzjoni talpjanti li għalihom ingħata permess kummerċjali parallel
skont l-Artikolu 52.
Artikolu 29
Rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq
1.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 50 prodott għallprotezzjoni tal-pjanti għandu jiġi awtorizzat biss meta skont
il-prinċipji uniformi msemmija fil-paragrafu 6 dan jikkonforma
mar-rekwiżiti li ġejjin:
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(a) is-sustanzi attivi, l-aġenti protettivi u s-sinerġisti tiegħu ġew
approvati;
(b) meta s-sustanza attiva tiegħu, l-aġent protettiv jew is-siner
ġist jiġu prodotti minn sors differenti, jew mill-istess sors
b’bidla fil-proċess ta’ manifattura u/jew tal-post tal-manifat
tura:
(i) l-ispeċifikazzjoni, skont l-Artikolu 38, ma tiddevjax
b’mod sinifikanti mill-ispeċifikazzjoni inkluża fir-Regola
ment li japprova dik is-sustanza, dak l-aġent protettiv
jew dak is-sinerġist; u
(ii) is-sustanza attiva, l-aġent protettiv jew is-sinerġist
m’għandhomx aktar effetti ta’ ħsara fis-sens tal-Arti
kolu 4(2) u (3) minħabba l-impuritajiet tagħha, milli
kieku kienu prodotti skont il-proċess ta’ manifattura
speċifikat fid-dossier li appoġġa l-approvazzjoni;
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testijiet u analiżi uffiċjali jew rikonoxxuti uffiċjalment, imwettqa
f’kondizzjonijiet agrikoli, tas-saħħa tal-pjanti u ambjentali rile
vanti għall-użu tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti kkon
ċernat u li jirrappreżentaw il-kondizzjonijiet prevalenti fiżżona fejn il-prodott mistenni jintuża.
4.
Fir-rigward tal-punt (f) tal-paragrafu 1, jistgħu jiġu adottati
metodi armonizzati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju
msemmija fl-Artikolu 79(4).
5.

L-Artikolu 81 għandu japplika.

6.
Il-prinċipji uniformi għall-evalwazzjoni u l-awtorizzazzjoni
ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti għandu jkun fihom irrekwiżiti mniżżla fl-Anness VI għad-Direttiva 91/414/KEE u
għandhom ikunu stabbiliti fir-Regolamenti adottati skont ilproċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 79(2) mingħajr
l-ebda modifika sostanzjali. Emendi sussegwenti għal dawn irRegolamenti għandhom jiġu adottati skont l-Artikolu 78(1)(c).

(c) il-ko-formulanti tiegħu mhumiex inklużi fl-Anness III;
(d) il-formulazzjoni teknika tiegħu hija tali li l-espożizzjoni talutent jew riskji oħrajn ikunu limitati kemm jista’ jkun
mingħajr ma jikkompromettu l-iffunzjonar tal-prodott;

Skont dawn il-prinċipji, l-interazzjoni bejn is-sustanza attiva, laġenti protettivi u sinerġisti u l-ko-formulantigħandha titqies flevalwazzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti.
Artikolu 30

(e) fid-dawl tat-tagħrif xjentifiku u tekniku attwali, dan jikkon
forma mar-rekwiżiti previsti fl-Artikolu 4(3);
(f) in-natura u l-kwantità tas-sustanzi attivi, tal-aġenti protettivi
u tas-sinerġisti tiegħu u, fejn huwa xieraq, kwalunkwe impu
rità u ko-formulant ta’ rilevanza tossikoloġika, ekotossiko
loġika jew ambjentali jistgħu jiġu determinati b’metodi
addattati;
(g) ir-residwi tiegħu, li jirriżultaw minn użi awtorizzati, u li
huma ta’ rilevanza tossikoloġika, ekotossikoloġika jew
ambjentali, jistgħu jiġu determinati b’metodi xierqa fl-użu
ġenerali fl-Istati Membri kollha, b’limiti xierqa ta’ determi
nazzjoni fuq kampjuni rilevanti;
(h) il-proprjetajiet fiżiċi u kimiċi tiegħu kienu determinati u
meqjusa aċċettabbli għall-finijiet tal-użu u tal-ħażna xierqa
tal-prodott;
(i) għall-pjanti jew il-prodotti tal-pjanti li għandhom jintużaw
bħala għalf jew ikel, fejn huwa xieraq, il-livelli massimi tarresidwi għall-prodotti agrikoli affettwati mill-użu msemmi
fl-awtorizzazzjoni ġew iffissati jew immodifikati skont irRegolament (KE) Nru 396/2005.
2.
L-applikant għandu juri li r-rekwiżiti previsti fil-punti (a)
sa (h) tal-paragrafu 1 ġew sodisfatti.
3.
Il-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-punt (b) u fil-punti
(e) sa (h) tal-paragrafu 1 għandha tiġi stabbilita permezz ta’

Awtorizzazzjonijiet proviżorji
1.
B’deroga mill-Artikolu 29(1)(a), l-Istati Membri jistgħu
jawtorizzaw għal perijodu proviżorju li ma jisboqx it-tliet
snin, it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti
li fihom sustanza attiva li għadha mhix approvata, bil-kondiz
zjoni li:
(a) id-deċiżjoni dwar l-approvazzjoni ma setgħetx tiġi ffinaliz
zata f’perijodu ta’ 30 xahar mid-data tal-ammissibbiltà talapplikazzjoni, estiża bi kwalunkwe perijodu addizzjonali
stabbilit skont l-Artikolu 9(2), l-Artikolu 11(3) jew l-Arti
kolu 12(2) jew (3); u
(b) skont l-Artikolu 9 d-dossier dwar is-sustanza attiva huwa
ammissibbli fir-rigward tal-użi proposti; u
(c) l-Istat Membru jikkonkludi li s-sustanza attiva tista’ tissodisfa
r-rekwiżiti tal-Artikolu 4(2) u (3) u li l-prodott għall-protez
zjoni tal-pjanti jista’ jkun mistenni li jissodisfa r-rekwiżiti talpunti (b) sa (h) tal-Artikolu 29 (1); u
(d) livelli massimi ta’ residwi ġew stabbiliti skont ir-Regolament
(KE) Nru 396/2005.
2.
F’każijiet bħal dawn, l-Istat Membru għandu immedjata
ment jinforma lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni
dwar l-evalwazzjoni tad-dokument u bit-termini tal-awtorizz
azzjoni, billi jagħti mill-anqas l-informazzjoni prevista fl-Arti
kolu 57(1).
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3.
Id-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 għandhom
japplikaw sal-14 ta’ Ġunju 2016. Jekk ikun meħtieġ, dan illimitu ta’ żmien jista’ jiġi estiż skont il-proċedura regolatorja
bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 79(4).

Artikolu 31
Kontenut tal-awtorizzazzjonijiet
1.
L-awtorizzazzjoni għandha tiddefinixxi l-pjanti jew ilprodotti tal-pjanti u ż-żoni non-agrikoli (per eżempju ferroviji,
żoni pubbliċi, imħażen) fejn jista’ jintuża l-prodott għall-protez
zjoni tal-pjanti u l-finijiet ta’ dan.

2.
L-awtorizzazzjoni għandha tistabbilixxi r-rekwiżiti relatati
mat-tqegħid fis-suq u mal-użu tal-prodott għall-protezzjoni talpjanti. Dawk ir-rekwiżiti għandhom mill-inqas jinkludu lkondizzjonijiet għall-użu meħtieġa sabiex ikun hemm konfor
mità mal-kondizzjonijiet u mar-rekwiżiti previsti fir-Regolament
li japprova s-sustanzi attivi, l-aġenti protettivi u s-sinerġisti.

L-awtorizzazzjoni għandha tinkludi klassifikazzjoni tal-prodott
għall-protezzjoni tal-pjanti għall-fini tad-Direttiva 1999/45/KE.
L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li d-detenturi ta’ awtorizzazz
joni għandhom jikklassifikaw jew jaġġornaw it-tikketta mingħajr
dewmien żejjed wara kwalunkwe bidla fil-klassifikazzjoni u ttikkettar tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti skont id-Diret
tiva 1999/45/KE. F’każijiet bħal dawn, huma għandhom
jinfurmaw minnufih lill-awtorità kompetenti b’dan.

3.
Ir-rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 2 għandhom jinkludu
wkoll fejn ikun applikabbli:
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(c) indikazzjonijiet għal użu xieraq skont il-prinċipji tal-Ġestjoni
Integrata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara kif imsemmija fl-Artikoli
14 u l-Anness III tad-Direttiva 2009/128/KE;
(d) l-għażla ta’ kategoriji ta’ utenti, bħal professjonali u mhux
professjonali;
(e) it-tikketta approvata;
(f) l-intervall bejn l-applikazzjonijiet;
(g) il-perijodu bejn l-aħħar applikazzjoni u l-konsum tal-prodott
tal-pjanti fejn applikabbli;
(h) l-intervall ta’ dħul mill-ġdid;
(i) id-daqs u l-materjal tal-imballaġġ.
Artikolu 32
Tul ta’ żmien
1.
Il-perijodu tal-awtorizzazzjoni għandu jkun stabbilit fl-aw
torizzazzjoni.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 44, it-tul ta’ żmien ta’ aw
torizzazzjoni għandu jiġi stabbilit għal perijodu li ma jeċċedix
sena mid-data ta’ skadenza tal-approvazzjoni tas-sustanzi attivi,
l-aġenti protettivi u s-sinerġisti fil-prodott għall-protezzjoni talpjanti u wara dan sakemm jiġu approvati s-sustanzi attivi, laġenti protettivi u s-sinerġisti li jkun hemm fil-prodott għallprotezzjoni tal-pjanti.

(a) id-doża massima għal kull ettaru f’kull applikazzjoni;

(b) il-perijodu bejn l-aħħar applikazzjoni u l-ħsad;

(c) in-numru massimu ta’ applikazzjonijiet fis-sena.

Dan il-perijodu għandu jippermetti li jitwettaq l-eżami kif
previst fl-Artikolu 43.
2.
Jistgħu jingħataw awtorizzazzjonijet għal perijodi iqsar
sabiex tiġi sinkronizzata l-evalwazzjoni mill-ġdid ta’ prodotti
simili għall-finijiet ta’ valutazzjoni komparattiva tal-prodotti li
fihom kandidati għal sostituzzjoni kif previst fl-Artikolu 50.

4.
Ir-rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 2 jistgħu jinkludu dan
li ġej:

Subtaqsima 2
Proċedura

(a) restrizzjoni fir-rigward tad-distribuzzjoni u l-użu tal-prodott
għall-protezzjoni tal-pjanti sabiex tiġi protetta s-saħħa taddistributuri, l-utenti, il-persuni fil-qrib, ir-residenti, il-konsu
maturi jew il-ħaddiema kkonċernati jew l-ambjent, filwaqt li
jitqiesu r-rekwiżiti imposti permezz ta’ dispożizzjonijiet
Komunitarji oħrajn; tali restrizzjoni għandha tiġi indikata
fuq it-tikketta;

(b) l-obbligu, qabel ma jintuża l-prodott, li jiġi infurmat
kwalunkwe ġar li jista’ jkun espost għal spray drift u li
talab li jiġi infurmat;

Artikolu 33
Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni jew emenda ta’
awtorizzazzjoni
1.
Applikant li jixtieq iqiegħed fis-suq prodott għall-protez
zjoni tal-pjanti għandu japplika għal awtorizzazzjoni jew
emenda ta’ awtorizzazzjoni huwa stess jew permezz ta’ rappre
żentant, għand kull Stat Membru fejn hemm il-ħsieb li dak ilprodott għall-protezzjoni tal-pjanti jitqiegħed fis-suq.
2.

L-applikazzjoni għandha tinkludi dan li ġej:

L 309/20

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

(a) lista tal-użi intenzjonati f’kull żona kif indikat fl-Anness I u
tal-Istati Membri fejn l-applikant għamel jew għandu l-ħsieb
jagħmel applikazzjoni;
(b) proposta dwar liema Stat Membru l-applikant jistenna li
jevalwa l-applikazzjoni fiż-żona kkonċernata. Fil-każ ta’ app
likazzjoni għall-użu f’serer, bħala trattament ta’ wara l-ħsad,
għal trattament ta’ imħażen vojta u għat-trattament ta’ żrie
ragħ Stat Membru wieħed biss għandu jiġi propost, li
jevalwa l-applikazzjoni b’kont meħud taż-żoni kollha.
F’dan il-każ l-applikant għandu jibgħat is-sommarju jew
id-dossier sħiħ kif imsemmi fl-Artikolu 8 lil Stati Membri
oħra fuq talba;
(c) fejn rilevanti, kopja ta’ kwalunkwe awtorizzazzjoni li
ngħatat diġà għal dak il-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti
fi Stat Membru;
(d) fejn rilevanti, kopja ta’ kwalunkwe konklużjoni tal-Istat
Membru li tivvaluta l-ekwivalenza kif imsemmi fl-Arti
kolu 38(2).
3.

Flimkien mal-applikazzjoni għandu jkun hemm dan li ġej:

(a) għall-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti kkonċernat, dossier
komplut u dossier sommarju għal kull punt tar-rekwiżiti
tad-data tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti;
(b) għal kull sustanza attiva, aġent protettiv u sinerġist li jinsab
fil-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti, dossier komplut u
dossier sommarju għal kull punt tar-rekwiżiti tad-data tassustanza attiva, tal-aġent protettiv u tas-sinerġist;
(c) għal kull test jew studju li jinvolvi annimali vertebrati, ġusti
fikazzjoni tal-passi li ttieħdu biex jiġi evitat l-ittestjar fuq lannimali u d-duplikazzjoni tat-testijiet u l-istudji fuq l-anni
mali vertebrati;
(d) ir-raġunijiet għaliex ir-rapporti ta’ ttestjar u ta’ studju
mressqa huma meħtieġa għall-ewwel awtorizzazzjoni jew
għal emendi għall-kondizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni;
(e) fejn rilevanti kopja tal-applikazzjoni għal limitu massimu ta’
residwi kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru
396/2005 jew ġustifikazzjoni għaliex ma ngħatatx tali infor
mazzjoni;
(f) fejn rilevanti għal emenda ta’ awtorizzazzjoni, valutazzjoni
tal-informazzjoni kollha ppreżentata skont il-punt (h) talArtikolu 8(1);
(g) abbozz ta’ tikketta.
4.
Meta jippreżenta l-applikazzjoni, l-applikant jista’ jitlob,
skont l-Artikolu 63, biex ċerta informazzjoni, inklużi ċerti parti
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jiet mid-dossier, tinżamm kunfidenzjali u għandu jissepara fiżi
kament dik l-informazzjoni.
Fl-istess ħin l-applikant għandu jippreżenta lista kompleta ta’
studji ppreżentati skont l-Artikolu 8(2) u lista ta’ rapporti ta’
ttestjar u ta’ studji li għalihom saret kwalunkwe talba għallprotezzjoni tad-data skont l-Artikolu 59.
Fuq talba għal aċċess għall-informazzjoni, l-Istat Membru li
jeżamina l-applikazzjoni għandu jiddeċiedi liema informazzjoni
għandha tinżamm kunfidenzjali.
5.
Fejn mitlub mill-Istat Membru, l-applikant għandu jressaq
l-applikazzjoni tiegħu bil-lingwi nazzjonali jew uffiċjali ta’ dak lIstat Membru jew b’waħda minn dawk il-lingwi.
6.
Meta jintalab jagħmel dan, l-applikant għandu jipprovdi
lill-Istat Membru b’kampjuni tal-prodott għall-protezzjoni talpjanti u bi standards analitiċi tal-ingredjenti tiegħu.
Artikolu 34
Eżenzjoni mill-preżentazzjoni ta’ studji
1.
L-applikanti għandhom jiġu eżentati milli jfornu r-rapporti
ta’ ttestjar u ta’ studju msemmija fl-Artikolu 33(3) fejn l-Istat
Membru li saret applikazzjoni lilu għandu r-rapporti ta’ ttestjar
u ta’ studju kkonċernati u l-applikanti juru li ngħataw aċċess
skont l-Artikolu 59, 61 jew 62 jew li kwalunkwe perijodu ta’
protezzjoni tad-data skada.
2.
Madankollu, l-applikanti li għalihom japplika l-paragrafu 1
għandhom jipprovdu l-informazzjoni li ġejja:
(a) id-data kollha meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-prodott
għall-protezzjoni inkluż il-kompożizzjoni kompleta tiegħu
kif ukoll dikjarazzjoni li ma ntuża l-ebda ko-formulant inaċ
ċettabbli;
(b) l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi identifikata s-sustanza
attiva, l-aġent protettiv jew is-sinerġist, meta dawn ġew
approvati, u biex jiġi stabbilit jekk il-kondizzjonijiet għallapprovazzjoni ġewx sodisfatti u humiex konformi mal-punt
(b) tal-Artikolu 29(1), fejn huwa xieraq;
(c) fuq it-talba tal-Istat Membru kkonċernat, id-data meħtieġa
biex jintwera li l-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti għandu
effetti komparabbli għall-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti
li għalih juru l-aċċess għad-data protetta.
Artikolu 35
L-Istat Membru li jeżamina l-applikazzjoni
L-applikazzjoni għandha tiġi eżaminata mill-Istat Membru
propost mill-applikant, sakemm Stat Membru ieħor fl-istess
żona ma jaqbilx li jeżaminaha. L-Istat Membru li jeżamina lapplikazzjoni għandu jinforma lill-applikant.
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Fuq it-talba tal-Istat Membru li jkun qed jeżamina l-applikazz
joni, l-Istati Membri l-oħra fl-istess żona li quddiemhom tressqet
applikazzjoni għandhom jikkooperaw biex tkun żgurata diviż
joni ġusta tal-ammont ta’ xogħol.

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

Fejn applikazzjoni tkun saret f’iżjed minn żona waħda, l-Istati
Membri li jkunu qed jevalwaw l-applikazzjoni għandhom jaqblu
dwar l-evalwazzjoni ta’ data li mhijiex relatata mal-kondizzjoni
jiet ambjentali u agrikoli.
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ewwel subparagrafu, Stat Membru jista’ jirrifjuta l-awtorizzazz
joni tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti fit-territorju tiegħu
jekk, minħabba ċ-ċirkostanzi ambjentali jew agrikoli speċifiċi
tiegħu, huwa għandu raġunijiet sostanzjati biex iqis li l-prodott
in kwistjoni għadu joħloq riskju serju jew inaċċettabbli għassaħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew tal-ambjent.

Dak l-Istat Membru għandu jinforma minnufih lill-applikant u
lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni tiegħu u jagħti ġustifikazzjoni
teknika jew xjentifika għaliha.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu possibbiltà li tiġi sfidata
deċiżjoni li tirrifjuta l-awtorizzazzjoni ta’ tali prodott quddiem
il-qrati nazzjonli jew istanzi oħra ta’ appell.

Artikolu 36
Eżami għall-awtorizzazzjoni

Artikolu 37

1.
L-Istat Membru li jkun qed jeżamina l-applikazzjoni
għandu jagħmel valutazzjoni indipendenti, oġġettiva u traspa
renti fid-dawl tat-tagħrif xjentifiku u tekniku attwali bl-użu taddokumenti ta’ gwida disponibbli fiż-żmien tal-applikazzjoni.
Huwa għandu jagħti lill-Istati Membri kollha fl-istess żona lopportunità li jippreżentaw kummenti li għandhom jitqiesu
waqt il-valutazzjoni.

Perijodu għall-eżami

Huwa għandu japplika l-prinċipji uniformi għall-evalwazzjoni u
għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti,
imsemmija fl-Artikolu 29(6), biex jistabbilixxi, safejn ikun
possibbli, jekk il-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti jissodisfax
ir-rekwiżiti previsti fl-Artikolu 29 fl-istess żona, fejn intuża
skont l-Artikolu 55, u f’kondizzjonijiet realistiċi tal-użu.

L-Istat Membru li jkun qed jeżamina l-applikazzjoni għandu
jqiegħed il-valutazzjoni tiegħu għad-dispożizzjoni tal-Istati
Membri l-oħrajn fl-istess żona. Il-format tar-rapport ta’ valutaz
zjoni għandu jiġi stabbilit skont il-proċedura konsultattiva
msemmija fl-Artikolu 79(2).

2.
L-Istati Membri kkonċernati għandhom jagħtu jew jirrif
jutaw awtorizzazzjonijiet kif meħtieġ abbażi tal-konklużjonijiet
tal-valutazzjoni tal-Istat Membru li jeżamina l-applikazzjoni kif
previst fl-Artikoli 31 u 32.

3.
B’deroga mill-paragrafu 2 u soġġett għal-liġi Komunitarja,
jistgħu jiġu imposti kondizzjonijiet adatti fir-rigward tar-rekwi
żiti msemmija fl-Artikolu 31 (3) u (4) u miżuri oħra ta’ tnaqqis
tar-riskju li joħorġu minn kondizzjonijiet speċifiċi tal-użu.

Meta t-tħassib ta’ Stat Membru dwar is-saħħa tal-bniedem jew lannimali jew tal-ambjent ma jistax ikun ikkontrollat billi jiġu
stabbiliti l-miżuri nazzjonali ta’ tnaqqis tar-riskju msemmija fl-

1.
L-Istat Membru li jkun qed jeżamina l-applikazzjoni
għandu jiddeċiedi, fi żmien tnax-il xahar minn meta jirċeviha,
jekk ir-rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni humiex sodisfatti.

Fejn l-Istat Membru jeħtieġ informazzjoni addizzjonali, għandu
jiffissa perijodu għall-applikant biex jipprovdiha. F’dak il-każ, ilperijodu ta’ tnax-il xahar għandu jiġi estiż bil-perijodu addizz
jonali mogħti mill-Istat Membru. Dak il-perijodu addizzjonali
għandu jkun ta’ massimu ta’ sitt xhur u għandu jieqaf filmument meta l-Istat Membru jirċievi l-informazzjoni addizzjo
nali. Meta fi tmiem dak il-perijodu, l-applikant ma jkunx ressaq
l-elementi neqsin, l-Istat Membru għandu jinforma lill-applikant
li l-applikazzjoni hija inammissibbli.

2.
Il-limiti ta’ żmien previsti fil-paragrafu 1 għandhom jiġu
sospiżi matul l-applikazzjoni tal-proċedura stabbilita fl-Arti
kolu 38.

3.
Għal applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ prodott għallprotezzjoni tal-pjanti li fih sustanza attiva li għadha ma ġietx
approvata, l-Istat Membru li jeżamina l-applikazzjoni għandu
jibda l-evalwazzjoni hekk kif jirċievi l-abbozz ta’ rapport ta’
valutazzjoni msemmi fl-Artikolu 12(1). F’każ li l-applikazzjoni
tikkonċerna l-istess prodott għall-protezzjoni tal-pjanti u l-istess
użi li hemm fid-dossier imsemmi fl-Artikolu 8, l-Istat Membru
għandu jiddeċiedi dwar l-applikazzjoni mhux aktar tard minn
sitt xhur wara li s-sustanza attiva tkun ġiet approvata.

4.
L-Istati Membri l-oħra kkonċernati għandhom sa mhux
aktar tard minn 120 jum minn meta jkunu rċevew ir-rapport
ta’ valutazzjoni u l-kopja tal-awtorizzazzjoni tal-Istat Membru li
jeżamina l-applikazzjoni jiddeċiedu dwar l-applikazzjoni kif
imsemmi fl-Artikolu 36(2) u (3).

L 309/22

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 38
Valutazzjoni ta’ ekwivalenza skont il-punt (b) talArtikolu 29(1)
1.
Fejn ikun meħtieġ li jiġi stabbilit għal sustanza attiva,
aġent protettiv jew sinerġist jekk sors differenti jew, għall-istess
sors bidla tal-proċess ta’ manifattura u/jew fil-post tal-manifat
tura jikkonformax mal-punt (b) tal-Artikolu 29(1), dan għandu
jiġi vvalutat mill-Istat Membru li aġixxa bħala relatur għassustanza attiva, għall-aġent protettiv jew għas-sinerġist kif
imsemmi fl-Artikolu 7(1) sakemm l-Istat Membru li jkun qed
jeżamina l-applikazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 35 ma jaqbilx
li jivvaluta l-ekwivalenza. L-applikant għandu jippreżenta d-data
kollha meħtieġa lill-Istat Membru li jkun qed jivvaluta l-ekwiva
lenza.

2.
Wara li jagħti l-opportunità lill-applikant biex iressaq ilkummenti, li l-applikant għandu jgħaddi wkoll lill-Istat Membru
relatur jew lill-Istat Membru li jkun qed jeżamina l-applikazzjo
ni, skont il-każ, l-Istat Membru li jkun qed jevalwa l-ekwivalenza
għandu jħejji rapport dwar l-ekwivalenza fi żmien 60 jum minn
meta jirċievi l-applikazzjoni u għandu jikkomunika r-rapport
lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri l-oħra u lill-applikant.

3.
Fil-każ ta’ konklużjoni pożittiva dwar l-ekwivalenza u fejn
ma tkun tqajmet ebda oġġezzjoni għal din il-konklużjoni,
għandu jitqies li hemm konformità mal-punt (b) tal-Arti
kolu 29(1). Madankollu, fejn l-Istat Membru li jkun qed jeża
mina l-applikazzjoni ma jaqbilx mal-konklużjoni tal-Istat
Membru relatur jew viċe versa, huwa għandu jinforma lill-appli
kant, lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni fejn jiddikjara rraġunijiet tiegħu.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jippruvaw jilħqu qbil
dwar jekk hemmx konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 29(1).
Għandhom jagħtu opportunità lill-applikant biex iressaq ilkummenti.

4.
Fejn l-Istati Membri kkonċernati ma jilħqux qbil fi żmien
45 jum, l-Istat Membru li jkun qed jivvaluta l-ekwivalenza
għandu jressaq il-kwistjoni quddiem il-Kummissjoni. Għandha
tiġi adottata deċiżjoni dwar jekk hemmx konformità malkondizzjonijiet imsemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 29(1) skont
il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 79(3). Il-perijodu
ta’ 45 jum jibda mid-data li fiha l-Istat Membru li jkun qed
jeżamina l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni kien informa
lill-Istat Membru relatur jew viċe versa li ma jaqbilx mal-konk
lużjoni ta’ dan tal-aħħar, skont il-paragrafu 3.

Qabel ma tiġi adottata deċiżjoni bħal din, il-Kummissjoni tista’
titlob lill-Awtorità għal opinjoni, jew għal għajnuna xjentifika
jew teknika li għandha tingħata fi żmien tliet xhur mit-talba.

5.
Jistgħu jiġu stabbiliti regoli u proċeduri dettaljati għallimplimentazzjoni tal-paragrafi 1 sa 4 skont il-proċedura rego
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latorja msemmija fl-Artikolu 79(3), wara konsultazzjoni malAwtorità.
Artikolu 39
Rappurtar u skambju ta’ informazzjoni dwar
l-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni
1.
L-Istati Membri għandhom jikkompilaw fajl dwar kull
applikazzjoni. Kull fajl għandu jkun fih dan li ġej:
(a) kopja tal-applikazzjoni;
(b) rapport li jkun fih informazzjoni dwar l-evalwazzjoni ta’ u
d-deċiżjoni dwar il-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti; ilformat tar-rapport għandu jkun stabbilit skont il-proċedura
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 79(2);
(c) rekord tad-deċiżjonijiet amministrattivi meħuda mill-Istat
Membru dwar l-applikazzjoni u tad-dokumentazzjoni
prevista fl-Artikolu 33(3) u l-Artikolu 34 flimkien ma’
sommarju ta’ din tal-aħħar;
(d) it-tikketta approvata, fejn applikabbli.
2.
Fuq talba, l-Istati Membri għandhom, mingħajr dewmien,
iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri l-oħra, talKummissjoni u tal-Awtorità fajl li fih id-dokumentazzjoni
prevista fil-punti (a) sa (d) tal-paragrafu 1.
3.
Fuq talba, l-applikanti għandhom jipprovdu kopja tad-do
kumentazzjoni li għandha tiġi ppreżentata ma’ applikazzjoni
skont l-Artikoli 33(3) u 34 lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni
u lill-Awtorità.
4.
Jistgħu jiġu stabbiliti regoli dettaljati għall-implimentazzjo
ni tal-paragrafi 2 u 3 skont il-proċedura regolatorja msemmija
fl-Artikolu 79(3).
Subtaqsima 3
Rikonoxximent reċiproku ta’
awtorizzazzjonijiet
Artikolu 40
Rikonoxximent reċiproku
1.
Id-detentur ta’ awtorizzazzjoni mogħtija skont l-Arti
kolu 29 jista’ japplika għal awtorizzazzjoni għall-istess prodott
għall-protezzjoni tal-pjanti, l-istess użu u taħt il-prattiki agrikoli
komparabbli fi Stat Membru ieħor skont il-proċedura ta’ riko
noxximent reċiproku, prevista f’din is-subtaqsima, fil-każijiet li
ġejjin:
(a) l-awtorizzazzjoni ngħatat minn Stat Membru (l-Istat
Membru ta’ referenza) li jappartjeni għall-istess żona;
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(b) l-awtorizzazzjoni ngħatat minn Stat Membru (Stat Membru
ta’ referenza) li jappartjeni għal żona differenti, bil-kondiz
zjoni li l-awtorizzazzjoni li għaliha saret l-applikazzjoni ma
tintużax għall-fini ta’ Rikonoxximent Reċiproku fi Stat
Membru ieħor fl-istess żona;

(c) l-awtorizzazzjoni ngħatat minn Stat Membru għall-użu
f’serer, jew bħala trattament ta’ wara l-ħsad, jew għat-tratta
ment ta’ kmamar jew kontenituri vojta użati għall-ħażna ta’
pjanti jew prodotti tal-pjanti, jew għat-trattament taż-żrie
ragħ, irrispettivament miż-żona li għalih jappartjeni l-Istat
Membru ta’ referenza.
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Artikolu 42
Proċedura
1.

Flimkien mal-applikazzjoni għandu jkun hemm dan li ġej:

(a) kopja tal-awtorizzazzjoni mogħtija mill-Istat Membru ta’
referenza kif ukoll traduzzjoni tal-awtorizzazzjoni f’lingwa
uffiċjali tal-Istat Membru li jirċievi l-applikazzjoni;
(b) dikjarazzjoni formali li l-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti
huwa identiku għal dak li ġie awtorizzat mill-Istat Membru
ta’ referenza;

2.
Fejn prodott għall-protezzjoni tal-pjanti mhuwiex awto
rizzat fi Stat Membru peress li ma ġiet ippreżentata ebda app
likazzjoni għall-awtorizzazzjoni f’dak l-Istat Membru, il-korpi
uffiċjali jew xjentifiċi involuti f’attivitajiet agrikoli jew l-organiz
zazzjonijiet agrikoli professjonali jistgħu japplikaw, bil-kunsens
tad-detentur tal-awtorizzazzjoni, għal awtorizzazzjoni għallistess prodott għall-protezzjoni tal-pjanti, l-istess użu u taħt listess prattiki agrikoli f’dak l-Istat Membru skont il-proċedura ta’
rikonoxximent reċiproku msemmija fil-paragrafu 1. F’dak il-każ
l-applikant għandu juri li l-użu ta’ tali prodott għall-protezzjoni
tal-pjanti huwa ta’ interess ġenerali għall-Istat Membru ta’ intro
duzzjoni.

2.
L-Istat Membru li quddiemu tressqet applikazzjoni skont lArtikolu 40 għandu jiddeċiedi dwar l-applikazzjoni fi żmien
120 jum.

Fejn id-detentur ta’ awtorizzazzjoni jirrifjuta li jagħti l-kunsens
tiegħu, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat jista’
jaċċetta l-applikazzjoni, għal raġunijiet ta’ interess pubbliku.

3.
Fejn ikun mitlub mill-Istat Membru, l-applikant għandu
jressaq l-applikazzjoni tiegħu bil-lingwi nazzjonali jew uffiċjali
ta’ dak l-Istat Membru jew b’waħda minn dawk il-lingwi.

Artikolu 41
Awtorizzazzjoni
1.
L-Istat Membru li lilu tiġi ppreżentata applikazzjoni skont
l-Artikolu 40 għandu, wara li jeżamina l-applikazzjoni u ddokumenti li jakkumpanjawha msemmija fl-Artikolu 42(1), kif
inhu xieraq b’rigward għaċ-ċirkostanzi fit-territorju tiegħu,
jawtorizza il-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti kkonċernat
taħt l-istess kondizzjonijiet bħall-Istat Membru li jeżamina lapplikazzjoni, ħlief meta japplika l-Artikolu 36(3).

(c) dossier komplet jew sommarju kif meħtieġ fl-Artikolu 33(3)
meta mitlub mill-Istat Membru;
(d) rapport ta’ valutazzjoni tal-Istat Membru ta’ referenza li jkun
fih informazzjoni dwar l-evalwazzjoni u d-deċiżjoni dwar ilprodott għall-protezzjoni tal-pjanti.

Subtaqsima 4
Tiġdid, irtirar u emendar
Artikolu 43
Tiġdid tal-awtorizzazzjoni
1.
Awtorizzazzjoni għandha tiġġedded wara applikazzjoni
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni, bil-kondizzjoni li r-rekwiżiti
msemmija fl-Artikolu 29 għadhom qed jiġu ssodisfatti.

2.
B’deroga mill-paragrafu 1, l-Istat Membru jista’ jawtorizza
l-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti fejn:

2.
Fi żmien tliet xhur mit-tiġdid tal-approvazzjoni ta’
sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist li jinsabu fil-prodott
għall-protezzjoni tal-pjanti, l-applikant għandu jressaq l-infor
mazzjoni li ġejja:

(a) saret applikazzjoni għal awtorizzazzjoni skont il-punt (b)
tal-Artikolu 40(1);

(a) kopja tal-awtorizzazzjoni tal-prodott għall-protezzjoni talpjanti;

(b) fih kandidat għal sostituzzjoni;

(b) kwalunkwe informazzjoni ġdida meħtieġa bħala riżultat talemendi fir-rekwiżiti jew fil-kriterji tad-data;

(c) ikun ġie applikat l-Artikolu 30; jew

(d) ikun fih sustanza approvata skont l-Artikolu 4(7).

(c) evidenza li d-data l-ġdida ppreżentata hija r-riżultat ta’
rekwiżiti jew ta’ kriterji tad-data li ma kinux fis-seħħ meta
ngħatat l-awtorizzazzjoni tal-prodott għall-protezzjoni talpjanti jew meħtieġa biex jiġu emendati l-kondizzjonijiet
tal-approvazzjoni;
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(d) kwalunkwe informazzjoni meħtieġa biex jintwera li lprodott għall-protezzjoni tal-pjanti jissodisfa r-rekwiżiti
stabbiliti fir-Regolament dwar it-tiġdid tal-approvazzjoni
tas-sustanza attiva, tal-aġent protettiv jew tas-sinerġist li
jkun fih;
(e) rapport dwar l-informazzjoni tal-monitoraġġ, meta l-awto
rizzazzjoni kienet soġġetta għal monitoraġġ.
3.
L-Istati Membri għandhom jivverifikaw il-konformità talprodotti kollha għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom is-sustanza
attiva, l-aġent protettiv jew is-sinerġist ikkonċernati ma’
kwalunkwe kondizzjoni u restrizzjoni prevista fir-Regolament
li jġedded l-approvazzjoni skont l-Artikolu 20.
L-Istat Membru msemmi fl-Artikolu 35 f’kull żona għandu
jikkoordina t-twettiq tal-verifika ta’ konformità u valutazzjoni
tal-informazzjoni ppreżentata għall-Istati Membri kollha f’dik
iż-żona.
4.
Il-linji gwida dwar l-organizzazzjoni tal-kontrolli talkonformità jistgħu jiġu stabbiliti skont il-proċedura konsultat
tiva msemmija fl-Artikolu 79(2).
5.
L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu dwar it-tiġdid talawtorizzazzjoni ta’ prodott għall-protezzjoni tal-pjanti mhux
iktar tard minn tnax-il xahar wara t-tiġdid tal-approvazzjoni
tas-sustanza attiva, tal-aġent protettiv jew tas-sinerġist li jkun
fih.
6.
Fejn, għal raġunijiet li mhumiex fil-kontroll tad-detentur
tal-awtorizzazzjoni, ma tittieħdet l-ebda deċiżjoni dwar it-tiġdid
tal-awtorizzazzjoni qabel l-iskadenza tagħha, l-Istat Membru
kkonċernat għandu jestendi l-awtorizzazzjoni għall-perijodu
meħtieġ sabiex ikun ikkompletat l-eżami u tiġi adottata deċiż
joni dwar it-tiġdid.
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(a) ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 29 mhumiex jew m’għad
homx jiġu sodisfatti;
(b) tkun ingħatat informazzjoni falza jew qarrieqa dwar il-fatti li
abbażi tagħhom ingħatat l-awtorizzazzjoni;
(c) kondizzjoni inkluża fl-awtorizzazzjoni ma ġietx sodisfatta;
(d) fuq il-bażi tal-iżviluppi fl-għarfien xjentifiku u tekniku, ilmod kif jintużaw u l-ammonti li jintużaw jistgħu jiġu modi
fikati; jew
(e) id-detentur tal-awtorizzazzjoni jonqos milli jikkonforma
mal-obbligi li jirriżultaw minn dan ir-Regolament.
4.
Fejn Stat Membru jirtira jew jemenda awtorizzazzjoni
skont il-paragrafu 3, għandu jinforma immedjatament liddetentur tal-awtorizzazzjoni, lill-Istati Membri l-oħra, lillKummissjoni u lill-Awtorità. L-Istati Membri l-oħra li jappart
jenu għall-istess żona għandhom jirtiraw jew jemendaw l-awto
rizzazzjoni skont il-każ b’kont meħud tal-kondizzjonijiet
nazzjonali u l-miżuri ta’ tnaqqis tar-riskju ħlief għall-każijiet
fejn ikunu ġew applikati t-tieni, it-tielet jew ir-raba’ subparagrafu
tal-Artikolu 36(3). Fejn huwa xieraq għandu japplika l-Arti
kolu 46.
Artikolu 45
Irtirar jew emenda ta’ awtorizzazzjoni fuq it-talba taddetentur tal-awtorizzazzjoni
1.
Awtorizzazzjoni tista’ tiġi rtirata jew emendata fuq it-talba
tad-detentur tal-awtorizzazzjoni, li għandu jiddikjara r-raġunijiet
għat-talba tiegħu.
2.
Jistgħu jingħataw emendi biss fejn jiġi stabbilit li r-rekwi
żiti msemmija fl-Artikolu 29 għadhom qed jiġu sodisfatti.

Artikolu 44
Irtirar jew emenda ta’ awtorizzazzjoni
1.
L-Istati Membri jistgħu jirrevedu awtorizzazzjoni fi
kwalunkwe ħin fejn ikun hemm indikazzjonijiet li ħtieġa msem
mija fl-Artikolu 29 m’għadhiex sodisfatta.

3.

Fejn huwa xieraq għandu japplika l-Artikolu 46.
Artikolu 46
Perijodu ta’ grazzja

Stat Membru għandu jirrevedi awtorizzazzjoni meta jikkonkludi
li l-objettivi tal-Artikolu 4(1)(a)(iv) u b(i) u l-Artikolu 7(2) u (3)
tad-Direttiva 2000/60/KE jista’ jkun li ma jintlaħqux.
2.
Fejn Stat Membru jkollu l-ħsieb li jirtira jew jemenda aw
torizzazzjoni, għandu jinforma lid-detentur tal-awtorizzazzjoni
u jagħtih il-possibbiltà li jippreżenta kummenti jew informaz
zjoni ulterjuri.
3.
L-Istat Membru għandu jirtira jew jemenda l-awtorizzazz
joni, kif xieraq, fejn:

Fejn Stat Membru jirtira jew jemenda awtorizzazzjoni jew ma
jġeddidhiex, huwa jista’ jagħti perijodu ta’ grazzja għar-rimi,
għall-ħażna, għat-tqegħid fis-suq u għall-użu ta’ ħażniet eżis
tenti.
Fejn ir-raġunijiet għall-irtirar, l-emenda jew in-nuqqas ta’ tiġdid
tal-awtorizzazzjoni mhumiex relatati mal-protezzjoni tas-saħħa
tal-bniedem u tal-annimali jew tal-ambjent, il-perijodu ta’
grazzja għandu jkun limitat u m’ għandux jaqbeż is-sitt xhur
għall-bejgħ u d-distribuzzjoni u massimu addizzjonali ta’ sena
għar-rimi, il-ħażna u l-użu ta’ ħażniet eżistenti tal-prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti kkonċernati.
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4.
Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, id-dispożizzjoni
jiet kollha relatati ma’ awtorizzazzjonijiet skont dan ir-Regola
ment għandhom japplikaw.

Artikolu 47
Tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti
b’riskju baxx
1.
Fejn is-sustanzi attivi kollha li jinsabu fi prodott għallprotezzjoni tal-pjanti huma sustanzi attivi b’riskju baxx kif
imsemmi fl-Artikolu 22, dak il-prodott għandu jiġi awtorizzat
bħala prodott għall-protezzjoni tal-pjanti b’riskju baxx sakemm
ma tkun meħtieġa l-ebda miżura ta’ tnaqqis tar-riskju speċifika
wara valutazzjoni tar-riskju. Dan il-prodott għall-protezzjoni talpjanti għandu jissodisfa wkoll ir-rekwiżiti li ġejjin:

(a) is-sustanzi attivi, l-aġenti protettivi u s-sinerġisti b’riskju
baxx li jinsabu fih ġew approvati skont il-Kapitolu II;

Artikolu 48
Tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prodotti għall-protezzjoni talpjanti li fihom organiżmu modifikat ġenetikament
1.
Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti li jkun fih organiżmu li
jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2001/18/KE
għandu jiġi eżaminat fir-rigward tal-modifika ġenetika skont
dik id-Direttiva, flimkien mal-valutazzjoni skont dan il-Kapitolu.

Awtorizzazzjoni skont dan ir-Regolament m’għandhiex tingħata
għal prodott għall-protezzjoni tal-pjanti bħal dan ħlief jekk ikun
ingħata kunsens għalih bil-miktub, kif imsemmi fl-Artikolu 19
tad-Direttiva 2001/18/KE.

(b) ma fihx sustanza ta’ tħassib;

(c) huwa effettiv b’mod suffiċjenti;

2.
Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, id-dispożizzjoni
jiet kollha relatati ma’ awtorizzazzjonijiet skont dan ir-Regola
ment għandhom japplikaw.

(d) ma jikkawżax uġigħ u tbatija bla bżonn lill-vertebrati li
għandhom jiġu kkontrollati;

Artikolu 49
Tqegħid fis-suq ta’ żrieragħ trattati

(e) huwa konformi mal-punti (b), (c) u (f) sa (i) tal-Arti
kolu 29(1).

Dawn il-prodotti jissejħu “prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti
b’riskju baxx”.

2.
Applikant għall-awtorizzazzjoni ta’ prodott għall-protez
zjoni tal-pjanti b’riskju baxx għandu juri li r-rekwiżiti stabbiliti
fil-paragrafu 1 qed jiġu sodisfatti u għandu jippreżenta malapplikazzjoni dossier komplet u sommarju għal kull punt tarrekwiżiti tad-data tas-sustanza attiva u tal-prodott għall-protez
zjoni tal-pjanti.

3.
L-Istat Membru għandu jiddeċiedi fi żmien 120 jum jekk
għandux japprova applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’
prodott għall-protezzjoni tal-pjanti b’riskju baxx.

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

Il-perijodu addizzjonali għandu jkun ta’ massimu ta’ sitt xhur u
għandu jieqaf fil-mument meta l-Istat Membru jirċievi l-infor
mazzjoni addizzjonali. Meta fi tmiem dak il-perijodu, l-applikant
ma jkunx ressaq l-elementi neqsin, l-Istat Membru għandu
jinforma lill-applikant li l-applikazzjoni hija inammissibbli.

1.
L-Istati Membri m’għandhomx jipprojbixxu t-tqegħid fissuq u l-użu ta’ żrieragħ trattati bi prodotti għall-protezzjoni talpjanti awtorizzati għal dak l-użu f’mill-inqas Stat Membru
wieħed.

2.
Fejn ikun hemm tħassib sostanzjali li ż-żrieragħ trattati kif
imsemmija fil-paragrafu 1 x’aktarx jikkostitwixxu riskju serju
għas-saħħa tal-bniedem jew l-annimali jew għall-ambjent u li
tali riskju ma jistax jitrażżan b’mod sodisfaċenti permezz ta’
miżuri meħuda mill-Istat(i) Membru/i kkonċernat(i), għandhom
jittieħdu immedjatament miżuri biex jirrestrinġu jew jipproj
bixxu l-użu u/jew il-bejgħ ta’ tali żrieragħ trattati skont il-proċe
dura regolatorja msemmija fl-Artikolu 79(3). Qabel ma tieħu
miżuri bħal dawn il-Kummissjoni għandha teżamina l-evidenza
u tista’ titlob opinjoni mingħand l-Awtorità. Il-Kummissjoni
tista’ tiffissa limitu ta’ żmien li fih għandha tkun prevista opin
joni bħal din.

3.

Għandhom japplikaw l-Artikoli 70 u 71.

4.
Mingħajr preġudizzju għal leġislazzjoni Komunitarja oħra
dwar it-tikkettar taż-żrieragħ, it-tikketta u d-dokumenti li
jakkumpanjaw iż-żrieragħ trattati għandhom jinkludu l-isem
tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti li bih ġew trattati ż-żrie
ragħ, l-isem(ismijiet) tas-sustanza/i attiva/i f’dak il-prodott, frażi
jiet standard għall-prekawzjonijiet tas-sigurtà kif previst fidDirettiva 1999/45/KE u l-miżuri għat-tnaqqis tar-riskju mniżżla
fl-awtorizzazzjoni għal dak il-prodott fejn ikun il-każ.
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Artikolu 50
Valutazzjoni komparattiva ta’ prodotti għall-protezzjoni
tal-pjanti li fihom kandidati għal sostituzzjoni
1.
Valutazzjoni komparattiva għandha titwettaq mill-Istati
Membri meta jkunu qegħdin jevalwaw applikazzjoni għall-aw
torizzazzjoni ta’ prodott għall-protezzjoni tal-pjanti li jkun fih
sustanza attiva approvata bħala kandidat għal sostituzzjoni. LIstati Membri m’għandhomx jawtorizzaw jew għandhom jirres
trinġu l-użu ta’ prodott għall-protezzjoni tal-pjanti għall-użu fuq
uċuħ partikolari tar-raba’ li jkun fih kandidat għas-sostituzzjoni
fejn il-valutazzjoni komparattiva li tiżen ir-riskji u l-benefiċċji,
kif imniżżel fl-Anness IV, turi li:
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5.
Fejn Stat Membru jiddeċiedi li jirtira jew jemenda awto
rizzazzjoni skont il-paragrafu 4, dak l-irtirar jew dik l-emenda
għandhom jidħlu fis-seħħ tliet snin wara d-deċiżjoni tal-Istat
Membru jew fi tmiem il-perijodu ta’ approvazzjoni tal-kandidat
għal sostituzzjoni fejn dak il-perijodu jispiċċa qabel.
6.
Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, id-dispożizzjoni
jiet kollha relatati ma’ awtorizzazzjonijiet skont dan ir-Regola
ment għandhom japplikaw.
Artikolu 51
Estensjoni tal-awtorizzazzjonijiet għal użi minuri

(a) għall-użi li ġew speċifikati fl-applikazzjoni diġà jeżisti
prodott għall-protezzjoni tal-pjanti awtorizzat, jew metodu
ta’ kontroll jew ta’ prevenzjoni mhux kimiku awtorizzat, li
huwa ferm inqas perikoluż għas-saħħa tal-bniedem jew talannimali jew għall-ambjent;
(b) is-sostituzzjoni mill-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jew
minn metodi ta’ kontroll jew ta’ prevenzjoni mhux kimiċi
msemmija fil-punt (a) ma tippreżentax żvantaġġi ekonomiċi
jew prattiċi sinifikanti;
(c) id-diversità kimika tas-sustanzi attivi, fejn rilevanti, jew
metodi u prattiki ta’ ġestjoni ta’ uċuħ tar-raba’ u prevenzjoni
ta’ organiżmi ta’ ħsara huma adegwati biex tiġi mminimiz
zata l-okkorrenza tar-reżistenza fl-organiżmu mmirat; u
(d) il-konsegwenzi fuq awtorizzazzjonijiet għal użu minuri
jittieħdu f’konsiderazzjoni.

1.
Id-detentur tal-awtorizzazzjoni, il-korpi uffiċjali jew xjen
tifiċi involuti f’attivitajiet agrikoli, l-organizzazzjonijiet agrikoli
professjonali jew l-utenti professjonali jistgħu jitolbu biex l-aw
torizzazzjoni ta’ prodott għall-protezzjoni tal-pjanti li jkun diġà
ġie awtorizzat fl-Istat Membru kkonċernat tiġi estiża għal użi
minuri li għadhom mhumiex koperti minn dik l-awtorizzazzjo
ni.
2.
L-Istati Membri għandhom jestendu l-awtorizzazzjoni bilkondizzjoni li:
(a) l-użu maħsub ikun ta’ natura minuri;
(b) il-kondizzjonijiet imsemmija fil-punti (b), (d) u (e) tal-Arti
kolu 4(3) u l-punt (i) tal-Artikolu 29(1) ġew sodisfatti;
(c) l-estensjoni tkun fl-interess pubbliku; u

2.
B’deroga mill-Artikolu 36(2) l-Istati Membri jistgħu f’każi
jiet eċċezzjonali japplikaw ukoll id-dispożizzjonijiet tal-para
grafu 1 ta’ dan l-Artikolu fl-evalwazzjoni ta’ applikazzjoni
għal awtorizzazzjoni ta’ prodott għall-protezzjoni tal-pjanti li
ma jkunx fih kandidat għal sostituzzjoni jew sustanza attiva
b’riskju baxx, jekk jeżisti metodu mhux kimiku ta’ kontroll
jew ta’ prevenzjoni għall-istess użu u huwa f’użu ġenerali
f’dak l-Istat Membru.
3.
B’deroga mill-paragrafu 1, prodott għall-protezzjoni talpjanti li fih kandidat għal sostituzzjoni għandu jiġi awtorizzat
mingħajr valutazzjoni komparattiva f’każijiet fejn huwa meħtieġ
li l-ewwel tiġi akkwistata l-esperjenza permezz tal-użu ta’ dak ilprodott fil-prattika.
Awtorizzazzjonijiet bħal dawn għandhom jingħataw darba għal
perijodu li ma jisboqx il-ħames snin.
4.
Għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom
kandidat għal sostituzzjoni, l-Istati Membri għandhom jagħmlu
l-valutazzjoni komparattiva prevista fil-paragrafu 1 regolarment
u mhux aktar tard minn meta l-awtorizzazzjoni tiġi mġedda jew
emendata.
Abbażi tar-riżultati ta’ dik il-valutazzjoni komparattiva, l-Istati
Membri għandhom iżommu, jirtiraw jew jemendaw l-awtorizz
azzjoni.

(d) id-dokumentazzjoni u l-informazzjoni li tappoġġa l-estens
joni tal-użu ġiet ippreżentata mill-persuni jew il-korpi
msemmijin fil-paragrafu 1, speċjalment data dwar il-kobor
tar-residwi u fejn meħtieġ dwar il-valutazzjoni tar-riskju
għall-operatur, il-ħaddiem u għal min ikun fil-viċin.
3.
L-Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri biex jiffaċilitaw jew
jinkoraġġixxu l-preżentazzjoni ta’ applikazzjonijiet biex jestendu
l-awtorizzazzjoni ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li kienu
diġà ġew awtorizzati għal użi minuri.
4.
L-estensjoni tista’ tieħu l-forma ta’ emenda għall-awtorizz
azzjoni eżistenti jew tista’ tkun awtorizzazzjoni separata, skont
il-proċeduri amministrattivi tal-Istat Membru kkonċernat.
5.
Meta l-Istati Membri jagħtu estensjoni ta’ awtorizzazzjoni
għal użu minuri, jekk meħtieġ għandhom jinformaw liddetentur tal-awtorizzazzjoni u jitolbuh ibiddel l-ittikkettar kif
meħtieġ.
Fejn id-detentur tal-awtorizzazzjoni jirrifjuta, l-Istati Membri
għandhom jiżguraw li l-utenti jkunu informati b’mod sħiħ u
speċifikament dwar l-istruzzjonijiet għall-użu, permezz ta’
pubblikazzjoni uffiċjali jew sit web uffiċjali.
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Il-pubblikazzjoni uffiċjali jew fejn applikabbli t-tikketta għandha
tinkludi referenza għar-responsabbiltà tal-persuna li tuża lprodott għall-protezzjoni tal-pjanti fir-rigward tan-nuqqasijiet li
jikkonċernaw l-effikaċja jew tal-fitotossiċità tal-prodott li għalih
ingħata l-użu minuri. L-estensjoni tal-użu minuri għandha tkun
identifikata separatament fit-tikketta.

3.
Il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti għandhom jitqiesu
bħala identiċi għall-prodotti ta’ referenza jekk:

6.
Estensjonijiet fuq il-bażi ta’ dan l-Artikolu għandhom jiġu
identifikati separatament u għandha ssir indikazzjoni separata
għal restrizzjonijiet fir-responsabbiltà.

(b) huma identiċi fl-ispeċifikazzjoni u l-kontenut mas-sustanzi
attivi, l-aġenti protettivi u s-sinerġisti, u fit-tip ta’ formulaz
zjoni; u

7.
L-applikanti msemmijin fil-paragrafu 1 jistgħu wkoll
japplikaw għal awtorizzazzjoni ta’ prodott għall-protezzjoni
tal-pjanti għal użi minuri skont l-Artikolu 40(1) bil-kondizzjoni
li prodott għall-protezzjoni tal-pjanti kkonċernat ikun awto
rizzat f’dak l-Istat Membru. L-Istati Membri għandhom jawto
rizzaw użi bħal dawn skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 41
bil-kondizzjoni li dawk l-użi jkunu wkoll ikkunsidrati minuri
wkoll fl-Istati Membri tal-applikazzjoni.

(c) huma jew l-istess jew ekwivalenti fil-ko-formulanti preżenti
u d-daqs, il-materjal jew il-forma tal-imballaġġ, f’termini talimpatt negattiv potenzjali fuq is-sigurtà tal-prodott firrigward tas-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew talambjent.

(a) huma ġew manifatturati mill-istess kumpannija jew minn
impriża assoċjata jew taħt liċenzja skont l-istess proċess ta’
manifattura;

4.
L-applikazzjoni għal permess kummerċjali
għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

parallel

8.
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u jaġġornaw
b’mod regolari lista ta’ użi minuri.

(a) l-isem u n-numru ta’ reġistrazzjoni tal-prodott għall-protez
zjoni tal-pjanti fl-Istat Membru ta’ oriġini;

9.
Sal-14 ta’ Diċembru 2011, il-Kummissjoni għandha
tressaq rapport quddiem il-Parlament Ewropew u l-Kunsill
dwar l-istabbiliment ta’ fond Ewropew għall-użi minuri, akkum
panjat, jekk ikun xieraq, minn proposta leġislattiva.

(b) l-Istat Membru ta’ oriġini;

10.
Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, id-dispożizzjo
nijiet kollha relatati ma’ awtorizzazzjonijiet skont dan ir-Rego
lament għandhom japplikaw.

(d) it-tikketta u l-istruzzjonijiet oriġinali għall-użu li bihom ilprodott għall-protezzjoni tal-pjanti li jrid jiġi introdott huwa
distribwit fl-Istat Membru ta’ oriġini jekk huwa meqjus bħala
meħtieġ għall-eżami mill-awtorità kompetenti tal-Istat
Membru ta’ introduzzjoni. Din l-awtorità kompetenti tista’
titlob traduzzjoni tal-partijiet rilevanti tal-istruzzjonijiet għal
użu oriġinali;

Artikolu 52
Kummerċ parallel
1.
Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti li jkun awtorizzat fi
Stat Membru wieħed (Stat Membru ta’ oriġini) jista’, soġġett
għall-għoti ta’ permess kummerċjali parallel, jiġi introdott,
imqiegħed fis-suq jew użat fi Stat Membru ieħor (Stat Membru
ta’ introduzzjoni), jekk dan l-Istat Membru jiddetermina li lprodott għall-protezzjoni tal-pjanti huwa identiku fil-kompożiz
zjoni għal prodott għall-protezzjoni tal-pjanti diġà awtorizzat
fit-territorju tiegħu (prodott ta’ referenza). L-applikazzjoni
għandha tiġi ppreżentata lill-awtorità kompetenti tal-Istat
Membru ta’ introduzzjoni.
2.
Minn meta tiġi rċevuta applikazzjoni kompluta, għandu
jingħata permess kummerċjali parallel bi proċedura simplifikata
fi żmien 45 jum ta’ ħidma jekk il-prodott għall-protezzjoni talpjanti li għandu jiġi introdott huwa identiku fit-termini tal-para
grafu 3. L-Istati Membri għandhom fuq talba jipprovdu lil
xulxin bl-informazzjoni meħtieġa biex jivvalutaw jekk ilprodotti humiex identiċi fi żmien 10 ijiem ta’ ħidma minn
meta jirċievu t-talba. Il-proċedura għall-għoti ta’ permess
kummerċjali parallel hija interrotta mill-jum li fih tintbagħat
it-talba għal informazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat
Membru ta’ oriġini sakemm l-informazzjoni kompluta meħtieġa
tiġi mogħtija lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ intro
duzzjoni.

(c) l-isem u l-indirizz tad-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-Istat
Membru ta’ oriġini;

(e) l-isem u l-indirizz tal-applikant;
(f) l-isem li jrid jingħata lill-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti
li jrid jiġi distribwit fl-Istat Membru ta’ introduzzjoni;
(g) abbozz tat-tikketta għall-prodott li huwa ppjanat li jitqie
għed fis-suq;
(h) kampjun tal-prodott li huwa ppjanat li jiġi introdott jekk
ikun meqjus meħtieġ mill-awtorità kompetenti tal-Istat
Membru ta’ introduzzjoni;
(i) l-isem u n-numru ta’ reġistrazzjoni tal-prodott ta’ referenza.
Ir-rekwiżiti ta’ informazzjoni jistgħu jiġu emendati jew ikkom
pletati u għandhom jiġu stabbiliti dettalji oħra u rekwiżiti speċi
fiċi fil-każijiet ta’ applikazzjoni għal prodott għall-protezzjoni
tal-pjanti li għalih diġà ngħata permess kummerċjali parallel u
fil-każ ta’ applikazzjoni għal prodott għall-protezzjoni tal-pjanti
għal użu personali skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju
msemmija fl-Artikolu 79(4).
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5.
Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti li għalih inħareġ
permess kummerċjali parallel għandu jitqiegħed fis-suq u jiġi
użat biss skont id-dispożizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni talprodott ta’ referenza. Biex jiġu ffaċilitati l-monitoraġġ u lkontrolli, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi rekwiżiti ta’
kontroll speċifiċi għall-prodott li għandu jiġu introdott f’Rego
lament imsemmi fl-Artikolu 68.
6.
Il-permess kummerċjali parallel għandu jkun validu għattul ta’ żmien tal-awtorizzazzjoni tal-prodott ta’ referenza. Jekk
id-detentur tal-awtorizzazzjoni tal-prodott ta’ referenza japplika
għall-irtirar tal-awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 45(1) u r-rekwi
żiti tal-Artikolu 29 għadhom sodisfatti, il-validità tal-permess
kummerċjali parallel għandha tiskadi sad-data li fiha l-awtorizz
azzjoni tal-prodott ta’ referenza kellha normalment tiskadi.
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kwalunkwe miżura meħuda biex tiġi żgurata s-sikurezza talkonsumatur.
2.
Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-Awtorità għal opinjoni, jew
għal għajnuna xjentifika jew teknika.
L-Awtorità għandha tagħti l-opinjoni tagħha jew ir-riżultati talħidma tagħha lill-Kummissjoni fi żmien xahar mid-data tattalba.
3.
Jekk meħtieġ, għandha tittieħed deċiżjoni, skont il-proċe
dura regolatorja msemmija fl-Artikolu 79(3), dwar meta u taħt
liema kondizzjonijiet l-Istat Membru:

7.
Mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet speċifiċi ta’
dan l-Artikolu, l-Artikoli 44, 45, 46 u 55 u l-Artikolu 56(4)
u l-Kapitoli VI sa X għandhom japplikaw għall-prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti li huma l-oġġett ta’ kummerċ parallel
b’mod korrispondenti.

(a) jista’ jew ma jistax jestendi jew jirrepeti t-tul ta’ żmien talmiżura; jew

8.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 44, il-permess għallkummerċ parallel jista’ jiġi irtirat jekk l-awtorizzazzjoni talprodott għall-protezzjoni tal-pjanti introdott huwa rtirat flIstat Membru ta’ oriġini minħabba raġunijiet ta’ sigurtà jew ta’
effikaċja.

4.
Il-paragrafi 1 sa 3 m’għandhomx japplikaw għal prodotti
għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom jew li huma magħmulin
minn organiżmi ġenetikament modifikati, sakemm rilaxx bħal
dan ma jkunx ġie aċċettat skont id-Direttiva 2001/18/KE.

9.
Fejn il-prodott mhuwiex identiku fit-termini tal-paragrafu
3, għall-prodott ta’ referenza, l-Istat Membru ta’ introduzzjoni
jista’ jagħti biss l-awtorizzazzjoni meħtieġa għat-tqegħid fis-suq
u l-użu skont l-Artikolu 29.
10.
Id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu m’għandhomx
japplikaw għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li huma
awtorizzati fl-Istat Membru ta’ oriġini skont l-Artikolu 53 jew
54.
11.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 63, l-awtoritajiet talIstati Membri għandhom jqiegħdu għad-dispożizzjoni talpubbliku informazzjoni rigward il-permessi għal kummerċ
parallel tan-negozju.

(b) għandu jirtira jew jemenda l-miżura tiegħu.

Artikolu 54
Riċerka u żvilupp
1.
B’deroga mill-Artikolu 28, esperimenti jew testijiet għal
finijiet ta’ riċerka jew ta’ żvilupp li jinvolvu r-rilaxx fl-ambjent
ta’ prodott għall-protezzjoni tal-pjanti mhux awtorizzat jew li
jinvolvu użu mhux awtorizzat ta’ prodott għall-protezzjoni talpjanti jistgħu jitwettqu jekk l-Istat Membru li l-esperiment jew
it-test għandu jitwettaq fit-territorju tiegħu jkun ivvaluta d-data
disponibbli u jkun ta permess għall-finijiet ta’ prova. Il-permess
jista’ jillimita l-kwantitajiet li għandhom jintużaw u l-inħawi li
għandhom ikunu trattati u jista’ jimponi iktar kondizzjonijiet
biex ikun ipprevenut kwalunkwe effett ta’ ħsara fuq is-saħħa
tal-bniedem jew tal-annimali jew kwalunkwe effett negattiv inaċ
ċettabbli fuq l-ambjent, bħall-ħtieġa li jiġi pprevenut id-dħul filkatina alimentari ta’ għalf u ikel li jkun fih residwi ħlief jekk ma
tkunx diġà ġiet stabbilità dispożizzjoni rilevanti skont ir-Rego
lament (KE) Nru 396/2005.

Subtaqsima 6
Derogi
Artikolu 53

L-Istat Membru jista’ jawtorizza programm ta’ esperimenti jew
testijiet bil-quddiem jew jeħtieġ permess għal kull esperiment
jew test.

Sitwazzjonijiet ta’ emerġenza fil-protezzjoni tal-pjanti
1.
B’deroga mill-Artikolu 28, f’ċirkostanzi speċjali Stat
Membru jista’ jawtorizza, għal perijodu li ma jaqbiżx il-120
jum, it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti,
għal użu limitat u kkontrollat, fejn miżura bħal din tidher li
hija meħtieġa minħabba periklu li ma jistax jiġi mrażżan
permezz ta’ kwalunkwe mezz raġonevoli ieħor.
L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma immedjatament
lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bil-miżura li ttieħdet,
fejn jipprovdi informazzjoni dettaljata dwar is-sitwazzjoni u

2.
Għandha titressaq applikazzjoni quddiem l-Istat Membru li
fit-territorju tiegħu għandu jitwettaq l-esperiment jew it-test,
flimkien ma’ dossier li fih id-data kollha disponibbli biex tkun
permessa valutazzjoni tal-effetti possibbli fuq is-saħħa talbniedem jew tal-annimali jew l-impatt possibbli fuq l-ambjent.
3.
M’għandux jingħata permess għall-finijiet ta’ prova għal
esperimenti jew testijiet li jinvolvu r-rilaxx fl-ambjent ta’ orga
niżmu modifikat ġenetikament ħlief meta rilaxx bħal dan ikun
ġie aċċettat skont id-Direttiva 2001/18/KE.
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4.
Il-paragrafu 2 m’għandux japplika jekk l-Istat Membru
jkun ta lill-persuna interessata d-dritt li tidħol għal ċerti esperi
menti u testijiet u jkun stabbilixxa l-kondizzjonijiet li fuqhom
iridu jiġu mwettqa l-esperimenti u t-testijiet.
5.
Regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu,
b’mod partikolari l-kwantitajiet massimi ta’ prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti li jistgħu jiġu rilaxxati matul l-esperimenti
jew it-testijiet u d-data minima li għandha titressaq skont ilparagrafu 2, jistgħu jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja
bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 79(4).
TAQSIMA 2

Użu u informazzjoni
Artikolu 55
Użu tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti
Il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti għandhom jintużaw kif
suppost.
L-użu kif suppost għandu jinkludi l-applikazzjoni tal-prinċipji
tal-prattika tal-protezzjoni tal-pjanti tajba u konformità malkondizzjonijiet stabbiliti skont l-Artikolu 31 u speċifikati fuq
it-tikkettar. Huwa għandu jikkonforma wkoll mad-dispożizzjo
nijiet tad-Direttiva 2009/128/KE u b’mod partikolari, mal-prin
ċipji ġenerali ta’ ġestjoni integrata tal-organiżmi ta’ ħsara kif
imsemmi fl-Artikolu 14 tal-Anness III għal dik id-Direttiva li
għandhom japplikaw mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2014.
Artikolu 56
Informazzjoni dwar l-effetti potenzjalment ta’ ħsara jew
effetti inaċċettabbli
1.
Id-detentur ta’ awtorizzazzjoni għal prodott għall-protez
zjoni tal-pjanti għandu jinnotifika immedjatament lill-Istati
Membri li taw awtorizzazzjoni bi kwalunkwe informazzjoni
ġdida li tikkonċerna dak il-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti,
is-sustanza attiva, il-metaboliti tiegħu, aġent protettiv, sinerġist
jew ko-formulant li jinsab fil-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti,
li tissuġġerixxi li l-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti m’għadux
konformi mal-kriterji mniżżla fl-Artikoli 29 u 4 rispettivament.
B’mod partikolari, għandhom jiġu notifikati effetti potenzjal
ment ta’ ħsara ta’ dak il-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti,
jew ta’ residwi ta’ sustanza attiva, il-metaboliti tiegħu, aġent
protettiv, sinerġist jew ko-formulant li jinsabu fih, fuq is-saħħa
tal-bniedem jew tal-annimali jew fuq l-ilma ta’ taħt l-art, jew leffetti potenzjalment inaċċettabbli tagħhom fuq pjanti jew
prodotti tal-pjanti jew fuq l-ambjent.
Għal dan il-għan, id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jżomm
rekord u jirrapporta r-reazzjonijiet negattivi suspettati kollha filbnedmin, fl-annimali u fl-ambjent li għandhom x’jaqsmu malużu tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti.
L-obbligu tan-notifika għandu jinkludi informazzjoni rilevanti
dwar deċiżjonijiet jew evalwazzjonijiet minn organizzazzjonijiet

L 309/29

internazzjonali jew minn korpi pubbliċi li jawtorizzaw ilprodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jew is-sustanzi attivi f’pajjiżi
terzi.
2.
In-notifika għandha tinkludi valutazzjoni ta’ jekk u kif linformazzjoni l-ġdida tirriżulta li l-prodott għall-protezzjoni talpjanti jew is-sustanza attiva, il-metaboliti tiegħu, aġent protettiv,
jew sinerġist jew ko-formulant m’għadhomx konformi marrekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 29 u fl-Artikolu 4 jew, l-Arti
kolu 27 rispettivament.
3.
Mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li
jadottaw miżuri protettivi interim, l-ewwel Stat Membru li
jkun ta awtorizzazzjoni ġewwa kull żona għandu jevalwa linformazzjoni li rċieva u għandu jinforma lill-Istati Membri loħra, li jappartjenu għall-istess żona, fejn jiddeċiedi li jirtira jew
jemenda l-awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 44.
Dak l-Istat Membru għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u
lill-Kummissjoni fejn iqis li l-kondizzjonijiet tal-approvazzjoni
tas-sustanza attiva, tal-aġent protettiv jew is-sinerġist li jinsabu
fil-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti m’għadhomx jiġu sodis
fatti jew jekk fil-każ ta’ ko-formulant ġiex meqjus inaċċettabbli u
għandu jipproponi li l-approvazzjoni tiġi rtirata jew li l-kondiz
zjonijiet jiġu emendati.
4.
Id-detentur ta’ awtorizzazzjoni ta’ prodott għall-protez
zjoni tal-pjanti għandu jirrapporta kull sena lill-awtoritajiet
kompetenti tal-Istati Membri li jawtorizzaw il-prodott tiegħu
għall-protezzjoni tal-pjanti jekk għandu kwalunkwe informaz
zjoni disponibbli li tirrelata man-nuqqas tal-effikaċja mistennija,
mal-iżvilupp ta’ reżistenza u ma’ kwalunkwe effett mhux
mistenni fuq il-pjanti, il-prodotti tal-pjanti jew l-ambjent.
Artikolu 57
Obbligu li l-informazzjoni tinżamm disponibbli
1.
L-Istati Membri għandhom iżommu informazzjoni dwar
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li ġew awtorizzati jew irti
rati għad-dispożizzjoni tal-pubbliku b’mod elettroniku skont
dan ir-Regolament, li għandha tinkludi mill-inqas:
(a) l-isem jew l-isem kummerċjali tad-detentur tal-awtorizzazz
joni, u n-numru tal-awtorizzazzjoni;
(b) l-isem kummerċjali tal-prodott;
(c) it-tip ta’ preparazzjoni;
(d) l-isem u l-ammont ta’ kull sustanza attiva, aġent protettiv
jew sinerġist li jkun fih;
(e) il-klassifikazzjoni, il-frażijiet ta’ riskju u sigurtà skont idDirettiva 1999/45/KE u r-Regolament imsemmi fl-Arti
kolu 65;
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(f) l-użu jew l-użi li għalihom huwa awtorizzat;
(g) ir-raġunijiet għall-irtirar ta’ awtorizzazzjoni jekk huma rela
tati ma’ tħassib dwar sikurezza;
(h) il-lista ta’ użi minuri kif imsemmija fl-Artikolu 51(8).
2.
L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun
aċċessibbli fil-pront u għandha tiġi aġġornata mill-inqas darba
kull tliet xhur.
3.
Skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 79(3),
tista’ tiġi stabbilita sistema ta’ informazzjoni dwar l-awtorizzazz
joni biex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni tal-paragrafi 1 u 2 ta’ dan
l-Artikolu.
KAPITOLU IV
AĠĠUVANTI

Artikolu 58
Tqegħid fis-suq u użu ta’ aġġuvanti
1.
Aġġuvant m’għandux jitqiegħed fis-suq jew jintuża ħlief
jekk ikun ġie awtorizzat fl-Istat Membru kkonċernat
skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament imsemmi
fil-paragrafu 2.
2.
Regoli dettaljati għall-awtorizzazzjoni tal-aġġuvanti inklużi
r-rekwiżiti tad-data, in-notifika, l-evalwazzjoni, il-valutazzjoni u
l-proċeduri ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet għandhom jiġu stabbiliti
f’Regolament li għandu jiġi adottat skont il-proċedura regola
torja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 79(4).
3.

L-Artikolu 81(3) għandu japplika.
KAPITOLU V
PROTEZZJONI TAD-DATA U KONDIVIŻJONI TAD-DATA

Artikolu 59
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(b) ċertifikati bħala konformi mal-prinċipji ta’ prattika tal-labo
ratorju tajba jew prattika sperimentali tajba.
Fejn rapport ikun protett, ma jistax jintuża, mill-Istat Membru li
rċevieh għall-benefiċċju ta’ applikanti oħra għall-awtorizzazzjoni
ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, aġenti protettivi jew
sinerġisti u aġġuvanti, ħlief kif previst fil-paragrafu 2 ta’ dan lArtikolu, fl-Artikolu 62 jew fl-Artikolu 80.
Il-perijodu tal-protezzjoni tad-data huwa ta’ għaxar snin li jibda
mid-data tal-ewwel awtorizzazzjoni f’dak l-Istat Membru, ħlief
kif previst fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu jew fl-Artikolu 62.
Dak il-perijodu huwa estiż għal 13-il sena għal prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti koperti bl-Artikolu 47.
Dawk il-perijodi huma estiżi bi tliet xhur għal kull estensjoni ta’
awtorizzazzjoni għal użi minuri kif definit fl-Artikolu 51(1),
ħlief fejn l-estensjoni ta’ awtorizzazzjoni tkun ibbażata fuq
estrapolazzjoni, jekk l-applikazzjonijiet għal tali awtorizzazzjo
nijiet isiru mid-detentur tal-awtorizzazzjoni sa mhux aktar tard
minn ħames snin mid-data tal-ewwel awtorizzazzjoni f’dak lIstat Membru. Il-perijodu totali ta’ protezzjoni ta’ data ma jista’
bl-ebda mod jisboq it-13-il sena. Għall-prodotti għall-protez
zjoni tal-pjanti koperti bl-Artikolu 47 il-perijodu totali ta’
protezzjoni ta’ data ma jista’ bl-ebda mod jisboq il-15-il sena.
L-istess regoli għall-protezzjoni tad-data bħal fil-każ tal-ewwel
awtorizzazzjoni għandhom japplikaw ukoll għal rapporti ta’
ttestjar u ta’ studju ppreżentati minn partijiet terzi għall-fini
ta’ estensjoni ta’ awtorizzazzjoni għall-użi minuri kif imsemmi
fl-Artikolu 51(1).
Studju għandu jiġi protett ukoll jekk kien meħtieġ għat-tiġdid
jew għar-reviżjoni ta’ awtorizzazzjoni. Il-perijodu għall-protez
zjoni tad-data għandu jkun ta’ 30 xahar. L-ewwel sar-raba’
subparagrafi għandhom japplikaw mutatis mutandis.
2.

Il-paragrafu 1 m’għandux japplika:

(a) għal rapporti ta’ ttestjar u ta’ studju li għalihom l-applikant
ippreżenta ittra ta’ aċċess; jew

Protezzjoni tad-data
1.
Ir-rapporti ta’ ttestjar u ta’ studju għandhom jibbenefikaw
mill-protezzjoni tad-data skont il-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan
l-Artikolu.
Il-protezzjoni għandha tapplika għal rapporti ta’ ttestjar u ta’
studju li jikkonċernaw is-sustanza attiva, l-aġent protettiv jew
is-sinerġist, l-aġġuvanti u l-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti
kif imsemmi fl-Artikolu 8(2) meta huma ppreżentati lil Stat
Membru minn applikant għal awtorizzazzjoni skont dan irRegolament, (l-ewwel applikant), bil-kondizzjoni li dawk irrapporti ta’ ttestjar u ta’ studju kienu:
(a) meħtieġa għall-awtorizzazzjoni jew għall-emenda ta’ awto
rizzazzjoni sabiex jiġi permess l-użu fuq wiċċ tar-raba’ ieħor,
u

(b) fejn kwalunkwe perijodu ta’ protezzjoni tad-data mogħti
għar-rapporti dwar it-testijiet u l-istudji kkonċernati firrigward ta’ prodott ieħor għall-protezzjoni tal-pjanti jkun
skada.
3.
Il-protezzjoni tad-data skont il-paragrafu 1 għandha
tingħata biss fejn l-ewwel applikant ikun talab il-protezzjoni
tad-data għal rapporti ta’ ttestjar u ta’ studju dwar is-sustanza
attiva, l-aġent protettiv jew is-sinerġist, l-aġġuvant u l-prodott
għall-protezzjoni tal-pjanti fil-mument tal-preżentazzjoni taddossier u jkun ipprovda lill-Istat Membru kkonċernat għal kull
rapport ta’ ttestjar jew ta’ studju l-informazzjoni msemmija filpunt (f) tal-Artikolu 8(1) u fil-punt (d) tal-Artikolu 33(3) kif
ukoll konferma li qatt ma ngħata perijodu ta’ protezzjoni taddata għar-rapport ta’ ttestjar jew ta’ studju jew li kwalunkwe
perijodu mogħti ma skadiex.
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Artikolu 60
Lista ta’ rapporti ta’ ttestjar u ta’ studju
1.
Għal kull sustanza attiva, aġent protettiv u sinerġist u
aġġuvant, l-Istati Membri relaturi għandhom iħejju lista tarrapporti ta’ ttestjar u ta’ studju meħtieġa għall-ewwel approvaz
zjoni, l-emenda tal-kondizzjonijiet ta’ approvazzjoni jew għattiġdid tal-approvazzjoni u jagħmluha disponibbli lill-Istati
Membri u lill-Kummissjoni.

2.
Għal kull prodott għall-protezzjoni tal-pjanti li jawto
rizzaw, l-Istati Membri għandhom iżommu u jqiegħdu għaddispożizzjoni ta’ kwalunkwe parti interessata meta jintalbu
jagħmlu dan:

(a) lista tar-rapporti ta’ ttestjar u ta’ studju li tikkonċerna ssustanza attiva, l-aġent protettiv jew is-sinerġist, l-aġġuvant
u l-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti meħtieġa għall-ewwel
awtorizzazzjoni, għall-emenda tal-kondizzjonijiet tal-awto
rizzazzjoni jew għat-tiġdid tal-awtorizzazzjoni; u

(b) lista tar-rapporti ta’ ttestjar u ta’ studju li għalihom l-appli
kant talab protezzjoni tad-data skont l-Artikolu 59 u
kwalunkwe raġuni ppreżentata skont dak l-Artikolu.

3.
Il-listi previsti fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jinkludu infor
mazzjoni dwar jekk dawk ir-rapporti ta’ ttestjar u ta’ studju
kinux iċċertifikati bħala konformi mal-prinċipji ta’ prattika tallaboratorju tajba jew ta’ prattika sperimentali tajba.

Artikolu 61
Regoli ġenerali biex tiġi evitata d-duplikazzjoni tat-testijiet
1.
Sabiex jiġi evitat ittestjar doppju, kwalunkwe persuna li bi
ħsiebha tfittex awtorizzazzjoni għal prodott għall-protezzjoni
tal-pjanti, qabel ma twettaq testijiet jew studji, għandha tikkon
sulta l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 57 biex jaċċertaw
irwieħhom jekk ingħatatx diġà u lil min ingħatat awtorizzazz
joni għal prodott għall-protezzjoni tal-pjanti li fih l-istess
sutanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist jew għal aġġuvant.
L-awtorità kompetenti, fuq talba mill-applikant prospettiv,
għandha tagħtih il-lista tar-rapporti ta’ ttestjar u ta’ studju mħej
jija skont l-Artikolu 60 għal dak il-prodott.

L-applikant prospettiv għandu jippreżenta d-data kollha rigward
l-identità u l-impuritajiet tas-sustanza attiva li hu qed jipproponi
li juża. L-istħarriġ għandu jiġi appoġġat mill-evidenza li l-appli
kant prospettiv bi ħsiebu japplika għal awtorizzazzjoni.

2.
L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru, fejn tkun sodis
fatta li l-applikant prospettiv bi ħsiebu japplika għal awtorizz
azzjoni, jew it-tiġdid jew ir-reviżjoni tagħha, għandha tagħtih lisem u l-indirizz tad-detentur jew tad-detenturi tal-awtorizzaz
zjonijiet rilevanti preċedenti u għandha fl-istess ħin tinforma liddetenturi tal-awtorizzazzjonijiet bl-isem u l-indirizz tal-appli
kant.
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3.
L-applikant prospettiv għall-awtorizzazzjoni, jew it-tiġdid
jew ir-reviżjoni tagħha, u d-detentur jew id-detenturi tal-awto
rizzazzjonijiet rilevanti għandhom jieħdu l-passi raġonevoli
kollha biex jilħqu qbil dwar il-kondiviżjoni ta’ kwalunkwe
rapport ta’ ttestjar u ta’ studju protett skont l-Artikolu 59,
b’mod ġust, trasparenti u mhux diskriminatorju.

Artikolu 62
Kondiviżjoni ta’ testijiet u ta’ studji li jinvolvu l-annimali
vertebrati
1.
L-ittestjar fuq annimali vertebrati għall-finijiet ta’ dan irRegolament għandhom isiru biss meta l-ebda metodu ieħor ma
jkun disponibbli. Id-duplikazzjoni tat-testijiet u l-istudji fuq
vertebrati li jsiru għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament għandha
tiġi evitata skont il-paragrafi 2 sa 6.

2.
L-Istati Membri m’għandhomx jaċċettaw id-duplikazzjoni
ta’ testijiet u studji fuq l-annimali vertebrati jew dawk mibdija
fejn setgħu jintużaw raġonevolment il-metodi konvenzjonali
deskritti fl-Anness II għad-Direttiva 1999/45/KE, bħala appoġġ
għall-awtorizzazzjonijiet. Kwalunkwe persuna li bi ħsiebha
twettaq testijiet u studji li jinvolvu annimali vertebrati għandha
tieħu l-miżuri meħtieġa biex tivverifika li dawk it-testijiet u listudji ma twettqux jew ma nbdewx diġà.

3.
L-applikant prospettiv u d-detentur jew id-detenturi talawtorizzazzjonijiet rilevanti għandhom jagħmlu kull sforz biex
jiżguraw irwieħhom li jikkondividu t-testijiet u l-istudji li
jinvolvu l-annimali vertebrati. L-ispejjeż tal-kondiviżjoni tarrapporti ta’ ttestjar u ta’ studju għandhom ikunu determinati
b’mod ġust, trasparenti u mhux diskriminatorju. L-applikant
prospettiv huwa meħtieġ biss li jikkondividi fl-ispejjeż tal-infor
mazzjoni li huwa meħtieġ iressaq sabiex jissodisfa r-rekwiżiti
tal-awtorizzazzjoni.

4.
Fejn l-applikant prospettiv u d-detentur jew id-detenturi
tal-awtorizzazzjonijiet rilevanti ta’ prodotti għall-protezzjoni
tal-pjanti li jkun fihom l-istess sustanza attiva, aġent protettiv
jew sinerġist, jew ta’ aġġuvanti ma jkunux jistgħu jilħqu qbil
dwar il-kondiviżjoni tar-rapporti ta’ ttestjar u ta’ studju li
jinvolvu annimali vertebrati, l-applikant prospettiv għandu
jinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru msemmija
fl-Artikolu 61(1).

In-nuqqas ta’ ftehim, kif previst fil-paragrafu 3, m’għandux
jipprevjeni lill-awtorità kompetenti ta’ dak l-Istat Membru milli
tuża r-rapporti dwar testijiet u studji li jinvolvu annimali verte
brati għall-fini tal-applikazzjoni tal-applikant prospettiv.

5.
Sal-14 ta’ Diċembru 2016, il-Kummissjoni għandha tirrap
porta dwar l-effetti tad-dispożizzjonijiet f’dan ir-Regolament li
jikkonċernaw il-protezzjoni tat-testijiet u l-istudji li jinvolvu
annimali vertebrati. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta dan
ir-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bi proposta leġis
lattiva adatta meħmuża miegħu, jekk ikun meħtieġ.
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6.
Id-detentur jew id-detenturi tal-awtorizzazzjoni rilevanti
għandu jkollhom talba fuq l-applikant prospettiv għal sehem
xieraq tal-ispejjeż li kellu. L-awtorità kompetenti tal-Istat
Membru tista’ tidderieġi l-partijiet involuti biex isolvu l-kwistjoni
permezz ta’ arbitraġġ formali u vinkolanti amministrat skont illiġi nazzjonali. Altrimenti l-partijiet jistgħu jsolvu l-kwistjoni
permezz ta’ kawża fil-qrati tal-Istati Membri. Għotjiet minn
arbitraġġ jew kawżi għandhom iqisu l-prinċipji determinati filparagrafu 3 u għandhom ikunu jistgħu jiġu infurzati fil-qrati talIstati Membri.

24.11.2009

KAPITOLU VII
IMBALLAĠĠ, TIKKETTAR U REKLAMAR TAL-PRODOTTI
GĦALL-PROTEZZJONI TAL-PJANTI U TAL-AĠĠUVANTI

Artikolu 64
Imballaġġ u preżentazzjoni
1.
Il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u l-aġġuvanti li bi
żball wieħed jista’ jaħsibhom ikel, xorb jew għalf għandhom
ikunu imballati b’tali mod li tiġi mminimizzata l-probabbiltà li
jsir żball bħal dan.

KAPITOLU VI
AĊĊESS PUBBLIKU GĦALL-INFORMAZZJONI

Artikolu 63
Kunfidenzjalità
1.
Persuna li titlob li l-informazzjoni ppreżentata skont dan
ir-Regolament tiġi ttrattata bħala kunfidenzjali għandha
tipprovdi evidenza verifikabbli biex turi li l-iżvelar tal-informaz
zjoni jista’ jqiegħed f’periklu l-interessi kummerċjali tagħha, jew
il-protezzjoni tal-privatezza u l-integrità tal-individwu.
2.
L-iżvelar tal-informazzjoni li ġejja għandha normalment
titqies bħala li tqiegħed f’periklu l-protezzjoni tal-interessi
kummerċjali jew tal-privatezza u l-integrità tal-individwi kkon
ċernati:
(a) il-metodu tal-manifattura;
(b) l-ispeċifikazzjoni tal-impurità tas-sustanza attiva ħlief għallimpuritajiet ikkunsidrati tossikoloġikament, ekotossikoloġi
kament jew ambjentalment rilevanti;
(c) ir-riżultati ta’ gruppi ta’ produzzjoni tas-sustanza attiva
inkluż impuritajiet;
(d) il-metodi ta’ analiżi għal impuritajiet fis-sustanza attiva kif
manifatturata ħlief għal metodi għal impuritajiet ikkunsidrati
tossikoloġikament, ekotossikoloġikament jew ambjental
ment rilevanti;

2.
Il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u l-aġġuvanti li
huma disponibbli għall-pubbliku ġenerali li bi żball wieħed
jista’ jaħsibhom ikel, xorb jew għalf għandu jkun fihom kompo
nenti li jiskoraġġixxu jew jipprevjenu l-konsum tagħhom.

3.
L-Artikolu 9 tad-Direttiva 1999/45/KE għandu japplika
wkoll għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u għall-aġġu
vanti li mhumiex koperti minn dik id-Direttiva.

Artikolu 65
Tikkettar
1.
It-tikkettar tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti għandu
jinkludi r-rekwiżiti ta’ klassifikazzjoni, tikkettar u imballaġġ tadDirettiva 1999/45/KE u għandu jikkonforma mar-rekwiżiti stab
biliti f’Regolament adottat skont il-proċedura regolatorja bi
skrutinju msemmija fl-Artikolu 79(4).

Dak ir-Regolament għandu jkun fih ukoll frażijiet standard għal
riskji speċjali u prekawzjonijiet ta’ sikurezza li jissupplementaw
il-frażijiet previsti mid-Direttiva 1999/45/KE. Huwa għandu
jinkorpora t-test tal-Artikolu 16 u t-test tal-Annessi IV u V
għad-Direttiva 91/414/KEE bi kwalunkwe modifika meħtieġa.

2.
L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu kampjuni jew provi talimballaġġ u abbozzi tat-tikketti u tal-fuljetti li għandhom jiġu
ppreżentati qabel ma tingħata l-awtorizzazzjoni.

(e) ir-rabtiet bejn produttur jew importatur u l-applikant jew iddetentur ta’ awtorizzazzjoni;
(f) l-informazzjoni dwar il-kompożizzjoni kompleta ta’ prodott
għall-protezzjoni tal-pjanti;

3.
Fejn Stat Membru jqis li huma meħtieġa frażijiet addizz
jonali biex tiġi protetta s-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew
l-ambjent, għandu jinnotifika lill-Istati Membri l-oħra u lillKummissjoni immedjatament u għandu jgħaddilhom il-frażi
jew il-frażijiet addizzjonali u r-raġunijiet għal dawn ir-rekwiżiti.

(g) l-ismijiet u l-indirizzi ta’ persuni involuti fl-ittestjar fuq anni
mali vertebrati.
3.
Dan l-Artikolu huwa mingħajr preġudizzju għad-Direttiva
2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar
2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali (1).
(1) ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26.

Frażijiet bħal dawn għandhom jiġu kkunsidrati għal inklużjoni
fir-Regolament imsemmi fil-paragrafu 1.

Sakemm issir dik l-inklużjoni, l-Istat Membru jista’ jeħtieġ l-użu
tal-frażi jew tal-frażijiet addizzjonali.

24.11.2009

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 66
Reklamar
1.
Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li mhumiex awtoriz
zati m’għandhomx jiġu reklamati. Kull reklam għal prodott
għall-protezzjoni tal-pjanti għandu jkun akkumpanjat missentenzi “Uża l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti mingħajr
periklu. Għandek dejjem taqra t-tikketta u l-informazzjoni
dwar il-prodott qabel ma tużah”. Dawn is-sentenzi għandhom
ikunu jistgħu jinqraw faċilment u jingħarfu b’mod ċar f’relaz
zjoni mar-reklam kollu. Il-kliem “prodotti għall-protezzjoni talpjanti” jistgħu jiġu sostitwiti b’deskrizzjoni iktar preċiża tat-tip
ta’ prodott, bħal fungiċida, insettiċida jew erbiċida.
2.
Ir-reklam m’għandux jinkludi informazzjoni f’forma ta’
test jew grafiku li tista’ tkun qarrieqa fir-rigward tar-riskji
possibbli għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u għall-ambjent,
bħat-termini “riskju baxx”, “mhux tossiku” jew “li ma jagħmilx
ħsara”.
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Huma għandhom iqiegħdu l-informazzjoni rilevanti li tinsab
f’dawn ir-rekords għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti
meta jintalbu jagħmlu dan. Partijiet terzi bħall-industrija talilma tax-xorb, bejjiegħa bl-imnut u residenti jistgħu jitolbu
aċċess għal din l-informazzjoni billi jindirizzaw lill-awtorità
kompetenti.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu aċċess għal din
l-informazzjoni b’konformità mal-liġi nazzjonali jew Komuni
tarja applikabbli.

Sal-14 ta’ Diċembru 2012, il-Kummissjoni għandha tippreżenta
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-ispejjeż u lbenefiċċji tat-traċċjabilità tal-informazzjoni minn utenti għallbejjiegħa bl-imnut rigward l-applikazzjonijiet ta’ prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti fuq prodotti agrikoli, flimkien, jekk ikun
meħtieġ, mal-proposti leġislattivi xierqa.

It-terminu “awtorizzat bħala prodott għall-protezzjoni tal-pjanti
b’riskju baxx skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009” għandu
jkun permess fir-reklam fil-każ ta’ prodotti għall-protezzjoni talpjanti b’riskju baxx biss. Ma jistax jintuża bħala indikazzjoni fuq
it-tikketta tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti.

2.
Il-manifatturi ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti
għandhom jagħmlu monitoraġġ ta’ wara l-awtorizzazzjoni fuq
talba tal-awtoritajiet kompetenti. Huma għandhom jinnotifikaw
lill-awtoritajiet kompetenti dwar ir-riżultati rilevanti.

3.
L-Istati Membri jistgħu jipprojbixxu jew jillimitaw irriklamar ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti f’ċerti midja,
suġġett għal-liġi Komunitarja.

3.
Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għandhom jagħtu lillawtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri d-data kollha relatata
mal-volum tal-bejgħ tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti
skont il-leġislazzjoni Komunitarja dwar l-istatistika dwar ilprodotti għall-protezzjoni tal-pjanti.

4.
Kull dikjarazzjoni użata fir-reklamar għandha tkun tekni
kament ġustifikabbli.
5.
Ir-reklami m’għandux ikun fihom rappreżentazzjoni viżiva
ta’ prattiki potenzjalment dannużi, bħat-taħlit jew l-applikazzjo
ni mingħajr ħwejjeġ protettivi suffiċjenti, l-ebda użu ħdejn l-ikel
jew użu ħdejn jew fil-viċinanza tat-tfal.

4.
Il-miżuri implimentattivi li jiżguraw l-applikazzjoni
uniformi tal-paragrafi 1, 2 u 3 jistgħu jiġu adottati skont ilproċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 79(3).

Artikolu 68
Monitoraġġ u kontrolli

6.
Ir-reklamar jew il-materjal promozzjonali għandu jiġbed lattenzjoni għall-frażijiet ta’ twissija u s-simboli adegwati kif
imniżżel fit-tikkettar.
KAPITOLU VIII

L-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli uffiċjali sabiex
jinfurzaw il-konformità ma’ dan ir-Regolament. Huma
għandhom jiffinalizzaw u jittrasmettu 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.

KONTROLLI

Żamma tar-rekords

L-esperti tal-Kummissjoni għandhom iwettqu verifiki ġenerali u
speċifiċi fl-Istati Membri sabiex jiġu vverifikati l-kontrolli uffiċjali
mwettqa mill-Istati Membri.

1.
Produtturi, fornituri, distributuri, importaturi, u esportaturi
ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti għandhom iżommu
rekords tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li jipproduċu,
jimportaw, jesportaw, jaħżnu jew iqiegħdu fis-suq għal millinqas ħames snin. Utenti professjonali ta’ prodotti għall-protez
zjoni tal-pjanti għandhom, għal mill-anqas tliet snin, iżommu
rekords tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li jużaw, li jink
ludu l-isem tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti, il-mument u
d-doża tal-applikazzjoni, iż-żona u l-uċuħ fejn intuża l-prodott
għall-protezzjoni tal-pjanti.

Regolament, adottat skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju
msemmija fl-Artikolu 79(4), għandu jistabbilixxi d-dispożizzjo
nijiet għall-kontrolli, b’mod partikolari fuq il-produzzjoni, limballaġġ, it-tikkettar, il-ħażna, it-trasport, il-kummerċjalizzaz
zjoni, il-formulazzjoni, il-kummerċ parallel u l-użu tal-prodotti
għall-protezzjoni tal-pjanti. Huwa għandu jinkludi wkoll dispo
żizzjonijiet li jikkonċernaw il-ġabra ta’ informazzjoni u rrappurtar ta’ avvelenamenti suspettati.

Artikolu 67
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KAPITOLU IX

KAPITOLU X

EMERĠENZI

DISPOŻIZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI U FINANZJARJI

Artikolu 69

Artikolu 72

Miżuri ta’ emerġenza

Pieni

Fejn ikun ċar li sustanza attiva approvata, aġent protettiv, siner
ġist jew ko-formulant jew prodott għall-protezzjoni tal-pjanti li
kien awtorizzat skont dan ir-Regolament huwa probabbli li
jikkostitwixxi riskju serju għas-saħħa tal-bniedem jew tal-anni
mali jew għall-ambjent, u li riskju bħal dan ma jistax jitrażżan
b’mod sodisfaċenti permezz tal-miżuri meħuda mill-Istat(i)
Membru/i kkonċernat(i), għandhom jittieħdu immedjatament
miżuri biex jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-użu u/jew il-bejgħ
ta’ dik is-sustanza jew ta’ dak il-prodott skont il-proċedura rego
latorja msemmija fl-Artikolu 79(3), jew fuq l-inizjattiva talKummissjoni stess jew fuq it-talba ta’ Stat Membru. Qabel ma
tieħu miżuri bħal dawn il-Kummissjoni għandha teżamina levidenza u tista’ titlob opinjoni mingħand l-Awtorità. IlKummissjoni tista’ tiffissa limitu ta’ żmien li fih għandha
tingħata opinjoni bħal din.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-pieni li
japplikaw għall-ksur ta’ dan ir-Regolament u għandhom jieħdu
l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Ilpieni previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u disswa
żivi.

Artikolu 70
Miżuri ta’ emerġenza f’każijiet ta’ urġenza estrema
B’deroga mill-Artikolu 69, f’każijiet ta’ urġenza estrema lKummissjoni tista’ tadotta b’mod proviżorju miżuri ta’ emer
ġenza wara li tikkonsulta lill-Istat Membru kkonċernat jew lillIstati Membri kkonċernati u wara li tinforma lill-Istati Membri loħra.

Malajr kemm jista’ jkun, u mhux iktar tard minn wara għaxart
ijiem ta’ xogħol, dawk il-miżuri għandhom jiġu kkonfermati,
emendati, revokati jew estiżi skont il-proċedura regolatorja
msemmija fl-Artikolu 79(3).

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawn ir-regoli u
kwalunkwe emenda sussegwenti lill-Kummissjoni mingħajr
dewmien.
Artikolu 73
Responsabbiltà ċivili u kriminali
L-għotja ta’ awtorizzazzjoni u kwalunkwe miżura oħra skont
dan ir-Regolament għandha tkun bla preġudizzju għar-respon
sabbiltà ċivili u kriminali ġenerali fl-Istati Membri tal-produttur
u, fejn japplika, tal-persuna responsabbli mit-tqegħid fis-suq talprodott għall-protezzjoni tal-pjanti jew mill-użu tiegħu.
Artikolu 74
Imposti u ħlasijiet
1.
L-Istati Membri jistgħu jirkupraw l-ispejjeż assoċjati ma’
kwalunkwe xogħol li jwettqu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan
ir-Regolament, permezz ta’ imposti jew ħlasijiet.
2.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-imposti jew ilħlasijiet imsemmija fil-paragrafu 1:
(a) jiġu stabbiliti b’mod trasparenti; u

Artikolu 71
Miżuri oħra ta’ emerġenza
1.
Fejn Stat Membru jinforma uffiċjalment lill-Kummissjoni
bil-ħtieġa għal miżuri ta’ emerġenza, u ma tittieħdet l-ebda
azzjoni skont l-Artikoli 69 jew 70, l-Istat Membru jista’ jadotta
miżuri interim ta’ protezzjoni. F’dan il-każ, huwa għandu
jinforma immedjatament lill-Istati Membri l-oħra u lillKummissjoni.

(b) jikkorrispondu għall-ispiża totali tax-xogħol involut ħlief
jekk ikun fl-interess pubbliku li jitbaxxew l-imposti jew ilħlasijiet.
L-imposti jew il-ħlasijiet jistgħu jinkludu skala ta’ ħlasijiet
fissi bbażati fuq l-ispejjeż medji għax-xogħol imsemmi
fil-paragrafu 1.
Artikolu 75

2.
Fi żmien 30 jum ta’ xogħol, il-Kummissjoni għandha
tressaq il-kwistjoni quddiem il-Kumitat imsemmi fl-Arti
kolu 79(1) skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Arti
kolu 79(3) bil-ħsieb tal-estensjoni, l-emenda jew it-tħassir talmiżura interim nazzjonali ta’ protezzjoni.

1.
Kull Stat Membru għandu jaħtar awtorità jew awtoritajiet
kompetenti biex iwettqu l-obbligi tal-Istati Membri kif stabbiliti
f’dan ir-Regolament.

3.
L-Istat Membru jista’ jżomm il-miżuri interim nazzjonali
ta’ protezzjoni tiegħu sakemm jiġu adottati l-miżuri Komuni
tarji.

2.
Kull Stat Membru għandu jaħtar awtorità nazzjonali ta’
koordinazzjoni biex tikkoordina u tiżgura ruħha mill-kuntatti
kollha meħtieġa mal-applikanti, mal-Istati Membri l-oħra, malKummissjoni u mal-Awtorità.

Awtorità kompetenti
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3.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet
kompetenti jkollhom numru suffiċjenti ta’ persunal kwalifikat
u espert adegwat biex l-obbligi kif stabbiliti f’dan ir-Regolament
ikunu jistgħu jitwettqu b’mod effiċjenti u effettiv.
4.
Kull Stat Membru għandu jagħti d-dettalji dwar l-awtorità
jew l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tiegħu lill-Kummissjoni,
lill-Awtorità u lill-awtoritajiet nazzjonali ta’ koordinazzjoni talIstati Membri l-oħra u għandu jinformahom bi kwalunkwe
modifika tagħhom.
5.
Il-Kummissjoni għandha tippubblika u żżomm aġġornata
fuq is-sit web tagħha lista tal-awtoritajiet msemmija fil-paragrafi
1 u 2.
Artikolu 76
Nefqa tal-Kummissjoni
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(i) il-finanzjament ta’ miżuri oħra meħtieġa biex tkun żgurata lapplikazzjoni tar-Regolament adottat skont l-Artikolu 68.
2.
L-approprjazzjonijiet meħtieġa skont il-paragrafu 1
għandhom ikunu soġġetti għal awtorizzazzjoni mill-awtorità
baġitarja kull sena finanzjarja.
Artikolu 77
Dokumenti ta’ gwida
Il-Kummissjoni tista’, skont il-proċedura konsultattiva msemmija
fl-Artikolu 79(2), tadotta jew temenda dokumenti ta’ gwida
tekniċi jew oħrajn bħan-noti ta’ spjegazzjoni jew id-dokumenti
ta’ gwida dwar il-kontenut tal-applikazzjoni rigward il-mikroorganiżmi, il-feromoni u l-prodotti bijoloġiċi, għall-impliment
azzjoni ta’ dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni tista’ titlob lillAwtorità biex tipprepara jew tikkontribwixxi għal dokumenti ta’
gwida bħal dawn.

1.
Il-Kummissjoni tista’ tidħol f’nefqa għall-attivitajiet li
jikkontribwixxu għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament inkluża lorganizzazzjoni ta’ dawn li ġejjin:

Artikolu 78
Emendi u miżuri implimentattivi

(a) l-iżvilupp ta’ sistema armonizzata, inkluż database xierqa,
għall-ġbir u għaż-żamma tal-informazzjoni kollha dwar
sustanzi attivi, aġenti protettivi, sinerġisti, ko-formulanti,
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u aġġuvanti u biex
informazzjoni bħal din titqiegħed għad-dispożizzjoni talIstati Membri, tal-produtturi u ta’ partijiet interessati oħrajn;
(b) it-twettiq ta’ studji meħtieġa biex tiġi ppreparata u żvilup
pata iktar leġislazzjoni dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu talprodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u tal-aġġuvanti;
(c) it-twettiq ta’ studji meħtieġa biex jiġu armonizzati proċeduri,
kriterji għat-teħid tad-deċiżjonijiet u rekwiżiti tad-data;
(d) il-koordinazzjoni, jekk ikun meħtieġ permezz ta’ mezzi elet
troniċi, tal-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, il-Kummiss
joni u l-Awtorità u miżuri li jiffaċilitaw il-kondiviżjoni taxxogħol;
(e) l-iżvilupp u ż-żamma ta’ sistema elettronika kkoordinata
għall-preżentazzjoni u għall-evalwazzjoni bil-għan li tagħti
spinta lill-iskambju elettroniku tad-dokumenti u l-kondiviż
joni tax-xogħol bejn l-applikanti, l-Istati Membri, ilKummissjoni u l-Awtorità;

1.
Il-miżuri li ġejjin imfassla biex jemendaw elementi mhux
essenzjali ta’ dan ir-Regolament inter alia billi jissupplimentawh
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skru
tinju msemmija fl-Artikolu 79(4):
(a) l-emendi għall-Annessi, fejn jitqies l-għarfien xjentifiku u
tekniku attwali;
(b) l-emendi għar-Regolamenti dwar ir-rekwiżiti tad-data għassustanzi attivi u għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti,
kif imsemmi fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu 8(1), fejn jitqies
l-għarfien xjentifiku u tekniku attwali;
(c) l-emendi għar-Regolament dwar il-prinċipji uniformi għallevalwazzjoni u għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti, kif imsemmi fl-Artikolu 29(6), fejn
jitqies l-għarfien xjentifiku u tekniku attwali;
(d) Regolament li jipposponi l-iskadenza tal-perijodu ta’ appro
vazzjoni msemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 17;
(e) Regolament dwar ir-rekwiżiti tad-data għall-aġenti protettivi
u s-sinerġisti msemmija fl-Artikolu 25(3);

(f) l-iżvilupp ta’ gwida għall-iffaċilitar tal-applikazzjoni ta’
kuljum ta’ dan ir-Regolament;

(f)

(g) l-ispejjeż tal-ivjaġġar u tas-sussistenza li jidħlu għalihom lesperti tal-Istati Membri bħala riżultat tal-ħatra tagħhom
mill-Kummissjoni biex jgħinu lill-esperti tagħha fil-qafas
tal-attivitajiet ta’ kontroll stabbiliti skont l-Artikolu 68;

(g) l-adazzjoni tal-metodi armonizzati
kolu 29(4);

(h) it-taħriġ ta’ persunal ta’ kontroll;

Regolament li jistabbilixxi programm ta’ ħidma għall-aġenti
protettivi u s-sinerġisti msemmija fl-Artikolu 26;
msemmija fl-Arti

(h) l-inklużjoni ta’ ko-formulanti fl-Anness III, kif imsemmija
fl-Artikolu 27(2);

L 309/36

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

(i)

l-estensjoni tad-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament
għall-awtoritajiet proviżorji, kif imsemmija fl-Artikolu 30(3);

(j)

ir-rekwiżiti tal-informazzjoni għal-kummerċ parallel, kif
imsemmija fl-Artikolu 52(4);

(k) ir-regoli għall-applikazzjoni tal-Artikolu 54, b’mod partiko
lari l-kwantitajiet massimi għall-prodotti għall-protezzjoni
tal-pjanti li għandhom jinħarġu;
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5.
Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikolu 5a(1)
sa (4) u (5)(b) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE
għandhom japplikaw, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet talArtikolu 8 tagħha.
Il-limiti taż-żmien stabbiliti fl-Artikolu 5a(3)(c) u (4)(b) u (e) tadDeċiżjoni 1999/468/KE għandhom ikunu ta’ xahrejn, xahar u
xahrejn rispettivament.
KAPITOLU XI
DISPOŻIZZJONIJIET TRANSITORJI U FINALI

(l)

ir-regoli dettaljati għall-aġġuvanti, kif imsemmija fl-Arti
kolu 58(2);

(m) Regolament li fih ir-rekwiżiti tat-tikkettar ta’ prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti, kif imsemmija fl-Artikolu 65(1);
(n) Regolament dwar il-kontrolli, kif imsemmija fit-tielet
subparagrafu tal-Artikolu 68.
2.
Kwalunkwe miżura oħra meħtieġa għall-implimentazzjoni
ta’ dan ir-Regolament tista’ tiġi adottata skont il-proċedura rego
latorja msemmija fl-Artikolu 79(3).
3.
Skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Arti
kolu 79(2), għandu jiġi adottat Regolament, li fih il-lista tassustanzi attivi inklużi fl-Anness I għad-Direttiva 91/414/KEE.
Dawk is-sustanzi għandhom jitqiesu li ġew approvati skont
dan ir-Regolament.

Artikolu 80
Miżuri tranżitorji
1.
Id-Direttiva 91/414/KEE għandha tkompli tapplika, firrigward tal-proċedura u l-kondizzjonijiet għall-approvazzjoni:
(a) għas-sustanzi attivi li għalihom ġiet adottata deċiżjoni skont
l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 91/414/KEE qabel l-14 ta’
Ġunju 2011;
(b) għas-sustanzi attivi elenkati fl-Anness I għar-Regolament talKummissjoni (KE) Nru 737/2007 (1);
(c) għas-sustanzi attivi li għalihom ġiet stabbiliti kompletezza
skont l-Artikolu 16 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE)
Nru 33/2008 (2);
(d) għas-sustanzi attivi li għalihom ġiet stabbiliti kompletezza
skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 33/2008 qabel
l-14 ta’ Ġunju 2011.

Artikolu 79
Proċedura ta’ kumitat
1.
Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejuna mill-Kumitat
Permanenti dwar il-Katina tal-Ikel u s-Saħħa tal-Annimali, kif
stabbilit mill-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002.
2.
Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 3 u 7
tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, filwaqt li
jitqiesu d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.
3.
Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5 u 7
tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, filwaqt li
jitqiesu d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.
Il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE
għandu jkun ta’ tliet xhur.
4.
Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikolu 5a(1)
sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom
japplikaw, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8
tagħha.

Abbażi tal-eżami mwettaq skont id-Direttiva 91/414/KEE,
għandu jiġi adottat Regolament dwar l-approvazzjoni ta’
sustanza bħal din skont l-Artikolu 13(2) ta’ dan ir-Regolament.
Għas-sustanzi attivi msemmija fil-punt (b) ta’ dan il-paragrafu
dik l-approvazzjoni m’għandhiex titqies bħala t-tiġdid tal-appro
vazzjoni msemmija fl-Artikolu 14 ta’ dan ir-Regolament.
2.
L-Artikolu 13(1) sa (4) u l-Annessi II u III għad-Direttiva
91/414/KEE għandhom ikomplu japplikaw rigward is-sustanzi
attivi inklużi fl-Anness I għal dik id-Direttiva u s-sustanzi attivi
approvati skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu:
(a) għal perijodu ta’ ħames snin mid-data tal-inklużjoni jew lapprovazzjoni tagħhom, għas-sustanzi attivi koperti millArtikolu 8(2) tad-Direttiva 91/414/KEE;
(b) għal perijodu ta’ għaxar snin mid-data tal-inklużjoni jew lapprovazzjoni tagħhom, għas-sustanzi attivi li ma kinux fissuq fis-26 ta’ Lulju 1993;
(1) ĠU L 169, 29.6.2007, p. 10.
(2) ĠU L 15, 18.1.2008, p. 5.
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(c) għal perijodu ta’ ħames snin mid-data tat-tiġdid tal-inkluż
joni jew it-tiġdid tal-approvazzjoni, għal sustanzi attivi li linklużjoni tagħhom fl-Anness I għad-Direttiva 91/414/KEE
tiskadi fl-24 ta’ Novembru 2011. Din id-dispożizzjoni
għandha tapplika biss għad-data meħtieġa għat-tiġdid talapprovazzjoni u li kienet iċċertifikata bħala konformi malprinċipji tal-prattika tal-laboratorju tajba sa dik id-data.

3.
Meta l-Artikolu 13 tad-Direttiva 91/414/KEE japplika
permezz tal-paragrafu 1 jew tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu,
dan għandu jkun soġġett għal kwalunkwe regola speċjali li
tikkonċerna d-Direttiva 91/414/KEE stabbilita fl-Att tal-Adeżjoni
li permezz tiegħu l-Istat Membru ssieħeb mal-Komunità.

4.
Għas-sustanzi attivi li l-ewwel approvazzjoni tagħhom
tiskadi fl-14 ta’ Diċembru 2012, l-applikazzjoni prevista fl-Arti
kolu 14 għandha titressaq minn produttur tas-sustanza attiva
quddiem Stat Membru, b’kopja lill-Istati Membri l-oħra, lillKummissjoni u lill-Awtorità, mhux iktar tard minn sentejn
qabel l-iskadenza tal-ewwel approvazzjoni.

5.
L-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet ta’ prodotti
għall-protezzjoni tal-pjanti:

(a) skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 91/414/KEE li għadhom
pendenti fl-Istati Membri, jew
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Artikolu 26, jawtorizza t-tqegħid fis-suq fit-territorju tiegħu ta’
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom aġenti protettivi u
sinerġisti, li ma ġewx approvati, fejn ikunu inklużi f’dak ilprogramm.

2.
B’deroga mill-Artikolu 27 u mingħajr preġudizzju għal-liġi
Komunitarja, l-Istati Membri jistgħu japplikaw dispożizzjonijiet
nazzjonali għal ko-formulanti mhux inklużi fl-Anness III sal14 ta’ Ġunju 2016.

Meta, wara l-14 ta’ Ġunju 2016, Stat Membru jkollu raġunijiet
serji biex iqis li ko-formulant mhux inkluż fl-Anness III x’aktarx
jikkostitwixxi riskju serju għas-saħħa tal-bniedem jew tal-anni
mali jew għall-ambjent, huwa jista’ proviżorjament jipprojbixxi
jew jillimita l-applikazzjoni ta’ ko-formulant in kwistjoni fitterritorju tiegħu. Huwa għandu jinforma minnufih lill-Istati
Membri l-oħra u lill-Kummissjoni b’dan u jagħti r-raġunijiet
għad-deċiżjoni tiegħu. L-Artikolu 71 għandu japplika.

3.
B’deroga mill-Artikolu 58(1) l-Istati Membri jistgħu
japplikaw dispożizzjonijiet nazzjonali għall-awtorizzazzjoni ta’
aġġuvanti sal-adozzjoni tar-regoli dettaljati msemmija fl-Arti
kolu 58(2).

Artikolu 82
Klawsola ta’ reviżjoni

(b) li għandhom jiġu emendati jew irtirati wara inklużjoni flAnness I għad-Direttiva 91/414/KEE jew wara approvaz
zjoni skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu,

fl-14 ta’ Ġunju 2011 għandhom ikunu deċiżi abbażi tal-liġi
nazzjonali li tkun fis-seħħ qabel dik id-data.

Wara dik id-deċiżjoni, għandu japplika dan ir-Regolament.

6.
Il-prodotti ttikkettati skont l-Artikolu 16 tad-Direttiva
91/414/KEE jistgħu jkomplu jitqiegħdu fis-suq sal-14 ta’
Ġunju 2015.

Sal-14 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni għandha tippreżenta
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-funzjona
ment tar-rikonoxximent reċiproku tal-awtorizzazzjonijiet u
b’mod partikolari dwar l-applikazzjoni mill-Istati Membri taddispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 36(3) u l-Artikolu 50(2),
id-diviżjoni tal-Komunità fi tliet żoni u dwar l-applikazzjoni talkriterji għall-approvazzjoni ta’ sustanzi attivi, aġenti protettivi u
sinerġisti kif inmiżżel fl-Anness II u l-impatt tagħhom fuq iddiversifikazzjoni u l-kompetittività tal-agrikoltura kif ukoll fuq
is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent. Ir-rapport għandu jkun
akkumpanjat, jekk meħtieġ, mill-proposti leġislattivi adatti biex
jiġu emendati dawk id-dispożizzjonijiet.

Artikolu 83
Tħassir

7.
Sal-14 ta’ Diċembru 2013, il-Kummissjoni għandha tistab
bilixxi lista ta’ sustanzi inklużi fl-Anness I għad-Direttiva
1991/414/KE li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fil-punt 4 talAnness II għal dan ir-Regolament u li għalihom għandhom
japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 50 ta’ dan ir-Regola
ment.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 80, id-Direttivi 79/117/KEE
u 91/414/KEE, kif ġew emendati permezz tal-atti elenkati flAnness V, huma mħassra b’effett mill-14 ta’ Ġunju 2011,
mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-Istati Membri rigward illimiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-appli
kazzjoni tad-Direttivi previsti f’dak l-Anness.

Artikolu 81

Ir-referenzi għad-Direttivi mħassra għandhom jiġu interpretati
bħala referenzi għal dan ir-Regolament. B’mod partikolari, refe
renzi f’leġislazzjoni Komunitarja oħra, bħar-Regolament (KE)
Nru 1782/2003, għall-Artikolu 3 tad-Direttiva 91/414/KEE
għandhom jitqiesu bħala referenzi għall-Artikolu 55 ta’ dan irRegolament.

Deroga għall-aġenti protettivi u s-sinerġisti, il-ko-formulanti
u l-aġġuvanti
1.
B’deroga mill-Artikolu 28(1), Stat Membru jista’, għal peri
jodu ta’ ħames snin wara l-adozzjoni tal-programm imsemmi fl-
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Artikolu 84
Dħul fis-seħħ u applikazzjoni
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara
l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Sal-14 ta’ Ġunju 2011, il-Kummissjoni għandha tadotta dan li
ġej:
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(c) Regolament dwar ir-rekwiżiti tad-data għall-prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti, kif imsemmija fl-Artikolu 8(1)(c);
(d) Regolament dwar il-prinċipji uniformi għall-valutazzjoni tarriskju għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, kif imsem
mija fl-Artikolu 36;

(a) Regolament li jkun fih il-lista tas-sustanzi attivi li diġà ġew
approvati fil-mument tal-adozzjoni ta’ dak ir-Regolament;

(e) Regolament li fih ir-rekwiżiti tat-tikkettar tal-prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti, kif imsemmija fl-Artikolu 65(1).

(b) Regolament dwar ir-rekwiżiti tad-data għas-sustanzi attivi,
kif imsemmija fl-Artikolu 8(1)(b);

Dan ir-Regolament għandu japplika mill-14 ta’ Ġunju 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, il-21 ta’ Ottubru 2009.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

Għall-Kunsill
Il-President

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM

24.11.2009
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ANNESS I
Definizzjoni taż-żoni għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti kif imsemmija flArtikolu 3(17)
Żona A – It-Tramuntana
L-Istati Membri li ġejjin jappartjenu għal din iż-żona:
id-Danimarka, l-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Finlandja, l-Isvezja
Żona B – Iċ-Ċentru
L-Istati Membri li ġejjin jappartjenu għal din iż-żona:
il-Belġju, ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja, l-Irlanda, il-Lussemburgu, l-Ungerija, l-Olanda, l-Awstrija, il-Polonja,
ir-Rumanija, is-Slovenja, is-Slovakkja, ir-Renju Unit
Żona C – in-Nofsinhar
L-Istati Membri li ġejjin jappartjenu għal din iż-żona:
il-Bulgarija, il-Greċja, Spanja, Franza, l-Italja, Ċipru, Malta, il-Portugall
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ANNESS II
Proċedura u kriterji għall-approvazzjoni tas-sustanzi attivi, tal-aġenti protettivi u tas-sinergisti skont il-Kapitolu II
1.

Evalwazzjoni

1.1.

Matul il-proċess ta’ evalwazzjoni u ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet previst fl-Artikoli 4 sa 21, l-Istat Membru relatur u lAwtorità għandhom jikkooperaw mal-applikanti biex isolvu kwalunkwe kwistjoni dwar id-dossier malajr jew biex
jidentifikaw fi stadju bikri kwalunkwe spjegazzjoni ulterjuri jew studju addizzjonali li huwa meħtieġ għallevalwazzjoni tad-dossier, inkluża l-informazzjoni biex tkun eliminata l-ħtieġa għal restrizzjoni tal-approvazzjoni,
jew biex tiġi emendata kwalunkwe kondizzjoni proposta għall-użu tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti jew
biex tiġi mmodifikata n-natura jew il-kompożizzjoni tiegħu sabiex ikun żgurat li r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament
jiġu sodisfatti għal kollox.

1.2.

L-evalwazzjoni tal-Awtorità u tal-Istat Membru relatur trid tkun ibbażata fuq prinċipji xjentifiċi u trid titwettaq
bil-benefiċċju ta’ pariri esperti.

1.3.

Matul il-proċess ta’ evalwazzjoni u ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet previst fl-Artikoli 4 sa 21, l-Istati Membri u l-Awtorità
għandhom iqisu kwalunkwe gwida addizzjonali li ġiet żviluppata fil-qafas tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina
Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għall-finijiet ta’ rfinar, fejn ikun rilevanti, tal-valutazzjonijiet tar-riskju.

2.

Kriterji ġenerali tat-teħid tad-deċiżjonijiet

2.1.

L-Artikolu 4 għandu jitqies bħala li kien hemm konformità miegħu biss, fejn, abbażi tad-dossier ippreżentat, lawtorizzazzjoni f’mill-inqas Stat Membru wieħed hija mistennija li tkun possibbli għal mill-inqas prodott wieħed
għall-protezzjoni tal-pjanti li fih dik is-sustanza attiva għal mill-inqas wieħed mill-użi rappreżentattivi.

2.2.

Preżentazzjoni ta’ iktar informazzjoni
Fil-prinċipju, sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist għandhom jiġu approvati biss meta jiġi ppreżentat
dossier komplet.
F’każijiet eċċezzjonali, sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist jistgħu jiġu approvati anki jekk ċerta infor
mazzjoni għad trid tiġi ppreżentata fejn:
(a) ir-rekwiżiti tad-data ġew emendati jew irfinati wara l-preżentazzjoni tad-dossier; jew
(b) l-informazzjoni titqies bħala li hija ta’ natura konfermatorja, kif meħtieġ biex tiżdied il-kunfidenza fiddeċiżjoni.

2.3.

Restrizzjonijiet fuq l-approvazzjoni
Fejn meħtieġ, l-approvazzjoni tista’ tkun soġġetta għal kondizzjonijiet u restrizzjonijiet, kif imsemmija fl-Arti
kolu 6.
Fejn l-Istat Membru relatur iqis li d-dossier previst jonqsu ċerta informazzjoni, bl-effett li s-sustanza attiva tista’
tiġi approvata biss soġġett għar-restrizzjonijiet, għandu jikkuntattja lill-applikant fi stadju bikri sabiex jikseb iktar
informazzjoni li possibbilment tista’ tippermetti li jitneħħew dawn ir-restrizzjonijiet.

3.

Kriterji għall-approvazzjoni ta’ sustanza attiva

3.1.

Dossier
Id-dossiers ippreżentati skont l-Artikolu 7(1) għandu jkun fihom l-informazzjoni meħtieġa biex jiġi stabbilit, fejn
ikun rilevanti, il-Konsum Aċċettabbli ta’ Kuljum (ADI), il-Livell Aċċettabbli tal-Espożizzjoni tal-Operaturi (AOEL)
u d-Doża ta’ Referenza Akuta (ARfD).
Fil-każ ta’ sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist li għalihom użu rappreżentattiv wieħed jew aktar jinkludi
l-użu fuq l-għalf jew fuq l-uċuħ tar-raba’ għall-ikel jew iwasslu indirettament għal residwi fl-ikel jew fl-għalf, iddossier ippreżentat skont l-Artikolu 7(1) għandu jkun fih l-informazzjoni meħtieġa biex titwettaq valutazzjoni
tar-riskju u għal finijiet ta’ infurzar.
Id-dossier għandu b’mod partikolari:
(a) jippermetti d-definizzjoni ta’ kwalunkwe residwu ta’ tħassib;
(b) jipprevedi b’mod li tista’ toqgħod fuqu, ir-residwi fl-ikel u fl-għalf, inklużi l-uċuħ tar-raba’ sussegwenti;
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(c) jipprevedi b’mod li tista’ toqgħod fuqu, fejn ikun rilevanti, il-livell korrispondenti ta’ residwi li jirrifletti l-effetti
tal-ipproċessar u/jew tat-taħlit;
(d) jippermetti li jiġi definit u li jiġi determinat permezz ta’ metodi adegwati f’użu ġenerali livell massimu ta’
residwi għall-prodott veġetali u, fejn ikun xieraq, għal prodotti li joriġinaw mill-annimali fejn il-prodott
veġetali jew partijiet minnu jingħata lill-annimali bħala għalf;
(e) jippermetti, fejn ikun rilevanti, li jiġu definiti l-fatturi ta’ konċentrazzjoni jew ta’ dilwizzjoni minħabba lipproċessar u/jew it-taħlit.
Id-dossier ippreżentat skont l-Artikolu 7(1) għandu jkun suffiċjenti biex jippermetti, fejn ikun rilevanti, stima taddestin u tad-distribuzzjoni tas-sustanza attiva fl-ambjent, u tal-impatt tagħha fuq speċijiet mhux fil-mira.
3.2.

Effikaċja
Sustanza attiva waħedha jew assoċjata ma’ aġent protettiv jew sinerġist għandha tiġi approvata biss fejn ikun ġie
stabbilit għal użu rappreżentattiv wieħed jew aktar li l-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti, b’konsegwenza għal
applikazzjoni konsistenti ma’ prattika tal-protezzjoni tal-pjanti tajba u wara li jitqiesu l-kondizzjonijiet realistiċi
tal-użu huwa effettiv b’mod suffiċjenti. Dan ir-rekwiżit għandu jkun evalwat skont il-prinċipji uniformi għallevalwazzjoni u għall-awtorizzazzjoni ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti msemmija fl-Artikolu 29(6).

3.3.

Rilevanza tal-metaboliti
Fejn applikabbli d-dokumentazzjoni ppreżentata għandha tkun suffiċjenti biex tippermetti l-istabbiliment tarrilevanza tossikoloġika, ekotossikoloġika jew ambjentali tal-metaboliti.

3.4.

Il-kompożizzjoni tas-sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist

3.4.1.

L-ispeċifikazzjoni għandha tiddefinixxi l-grad minimu ta’ purità, l-identità u l-kontenut massimu tal-impuritajiet
u, fejn rilevanti, tal-isomeri/isomeri-diastereo u tal-addittivi, u l-kontenut ta’ impuritajiet ta’ tħassib tossikoloġiku,
ekotossikoloġiku jew ambjentali fil-limiti aċċettati.

3.4.2.

L-ispeċifikazzjoni għandha tkun f’konformità mal-ispeċifikazzjoni rilevanti tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agri
koltura, skont il-każ, fejn teżisti speċifikazzjoni bħal din. Madankollu, fejn ikun meħtieġ għal raġunijiet ta’
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew ta’ protezzjoni tal-ambjent, jistgħu jiġu adottati speċifi
kazzjonijiet iktar stretti.

3.5.

Metodi ta’ analiżi

3.5.1.

Il-metodi tal-analiżi tas-sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist kif manifatturati u tad-determinazzjoni talimpuritajiet ta’ tħassib tossikoloġiku, ekotossikoloġiku jew ambjentali jew li huma preżenti fi kwantitajiet akbar
minn 1 g/kg fis-sustanza attiva, l-aġent protettiv jew is-sinerġist kif manifatturati, għandhom ikunu ġew ivvalidati
u murija li huma speċifiċi, ikkalibrati korrettament, eżatti u preċiżi b’mod suffiċjenti.

3.5.2.

Il-metodi tal-analiżi tar-residwi għas-sustanza attiva u l-metaboliti rilevanti f’matriċijiet tal-pjanti, tal-annimali u
ambjentali u f’ilma tax-xorb, kif ikun xieraq, għandhom ikunu ġew ivvalidati u murija li huma sensittivi b’mod
suffiċjenti fir-rigward tal-livelli ta’ tħassib.

3.5.3.

L-evalwazzjoni twettqet skont il-prinċipji uniformi għall-evalwazzjoni u għall-awtorizzazzjoni ta’ prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti msemmija fl-Artikolu 29(6).

3.6.

Impatt fuq is-saħħa tal-bniedem

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 adegwat ta’ mill-inqas 100 li jqis it-tip u s-serjetà tal-effetti u l-vulnerabbiltà ta’
gruppi speċifiċi tal-popolazzjoni. Meta l-effett kritiku jiġi ġġudikat bħala ta’ sinifikat partikolari, bħall-effetti
newrotossiċi jew immunotossiċi fl-iżvilupp, għandu jiġi kkunsidrat marġini akbar ta’ sigurtà, u jiġi applikat
jekk ikun meħtieġ.

3.6.2.

Sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist għandhom jiġu approvati biss jekk, abbażi tal-valutazzjoni ta’ ttestjar
ta’ ġenotissiċità ta’ livell ogħla mwettqa skont ir-rekwiżiti tad-data għas-sustanzi attivi, l-aġenti protettivi jew issinerġisti u data u informazzjoni disponibbli oħra, inkluża reviżjoni tal-letteratura xjentifika, riveduti mill-Awto
rità, mhumiex jew m’għandhomx jiġu klassifikati, skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008,
bħala kategorija ta’ mutaġeni 1 A jew 1B.
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3.6.3.

Sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist għandhom jiġu approvati biss, jekk, abbażi tal-valutazzjoni ta’
ttestjar ta’ ġenotissiċità ta’ livell ogħla mwettqa skont ir-rekwiżiti tad-data għas-sustanza attiva, l-aġent protettiv
jew is-sinerġist u data u informazzjoni disponibbli oħra, inkluża reviżjoni tal-letteratura xjentifika, riveduti millAwtorità, mhumiex jew m’għandhomx jiġu klassifikati, skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru
1272/2008, bħala karċinoġenu ta’ kategorija 1 A jew 1B, ħlief jekk l-espożizzjoni tal-bnedmin għal dik issustanza attiva, l-aġent protettiv jew is-sinerġist fi prodott għall-protezzjoni tal-pjanti, f’kondizzjonijiet proposti
realistiċi ta’ użu, tkun negliġibbli, jiġifieri, il-prodott jintuża f’sistemi magħluqa jew f’kondizzjonijiet oħra li
jeskludu l-kuntatt mal-bnedmin u fejn residwi tas-sustanza attiva, l-aġent protettiv jew is-sinerġist ikkonċernati
fuq ikel u għalf ma jeċċedux il-valur standard stabbilit skont il-punt (b) tal-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KE)
Nru 396/2005.

3.6.4.

Sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist għandhom jiġu approvati biss jekk, abbażi tal-valutazzjoni ta’ ttestjar
ta’ tossiċità riproduttiva mwettqa skont ir-rekwiżiti tad-data għas-sustanza attiva, l-aġent protettiv jew is-sinerġist
u data u informazzjoni disponibbli oħra, inkluża reviżjoni tal-letteratura xjentifika, riveduti mill-Awtorità,
mhumiex jew m’għandhomx jiġu klassifikati, skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008,
bħala tossiċi għar-riproduzzjoni ta’ kategorija 1 A jew 1B, ħlief jekk l-espożizzjoni tal-bnedmin għal dik issustanza attiva, l-aġent protettiv jew is-sinerġist fi prodott għall-protezzjoni tal-pjanti, f’kondizzjonijiet proposti
realistiċi ta’ użu, tkun negliġibbli, jiġifieri, il-prodott jintuża f’sistemi magħluqa jew f’kondizzjonijiet oħra li
jeskludu l-kuntatt mal-bnedmin u fejn residwi ta’ sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist ikkonċernati fuq
ikel u għalf ma jeċċedux il-valur standard imniżżel skont il-punt (b) tal-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KE) Nru
396/2005.

3.6.5.

Sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist għandhom jiġu approvati biss, jekk, abbażi tal-valutazzjoni tal-linji
gwida ta’ ttestjar Komunitarji jew miftiehma internazzjonalment jew data u informazzjoni disponibbli oħra,
inkluża reviżjoni tal-letteratura xjentifika, riveduta mill-Awtorità, mhumiex ikkunsidrati li għandhom proprjetajiet
li jfixklu s-sistema endokrina li jistgħu jikkawżaw effetti negattivi fil-bniedem ħlief jekk l-espożizzjoni talbnedmin għal dik is-sustanza attiva, l-aġent protettiv jew is-sinerġist fi prodott għall-protezzjoni tal-pjanti,
f’kondizzjonijiet proposti realistiċi ta’ użu, tkun negliġibbli, jiġifieri, il-prodott jintuża f’sistemi magħluqin jew
f’kondizzjonijiet oħrajn li jeskludu kuntatt mal-bnedmin u fejn residwi tas-sustanza attiva, l-aġent protettiv u ssinerġist kkonċernati fuq ikel u għalf ma jeċċedux il-valur standard stabbilit skont il-punt (b) tal-Artikolu 18(1)
tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.
Sal-14 ta’ Diċembru 2013, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina tal-Ikel u
s-Saħħa tal-Annimali abbozz tal-miżuri li jirrigwardaw kriterji xjentifiċi speċifiċi biex ikunu ddeterminati dawk ilproprjetajiet li jħarbtu s-sistema endokrinali, li għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju
msemmija fl-Artikolu 79(4).
Sa dak iż-żmien meta jkunu adottati dawn il-kriterji, sustanzi li huma kklassifikati jew li jeħtieġ li jiġu kklassi
fikati skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, bħala karċinoġeni kategorija 2 u bħala
tossiċi għar-riproduzzjoni kategorija 3, jistgħu jitqiesu li għandhom proprjetajiet li jħarbtu s-sistema endokrinali.
Barra minn hekk, sustanzi bħal ma huma dawk li huma kklassifikati jew li jeħtieġ li jkunu kklassifikati skont iddispożizzjonijiet tad-Direttiva 67/548/KEE, bħala tossiċi għar-riproduzzjoni kategorija 3 u li għandhom effetti
tossiċi fuq l-organi endokrinali, jistgħu jitqiesu li għandhom dawk il-proprjetajiet li jħarbtu s-sistema endokrinali.

3.7.

Destin u mġiba fl-ambjent

3.7.1.

Sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist għandhom jiġu approvati biss fejn ma jitqisux li huma pollutant
organiku persistenti (POP).
Sustanza li tissodisfa t-tliet kriterji tal-punti ta’ hawn taħt hija POP.

3.7.1.1. Persistenza
Sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist jissodisfaw il-kriterju ta’ persistenza meta jkun hemm evidenza li żżmien meħtieġ għal degradazzjoni ta’ 50 % (DT50) fl-ilma huwa ta’ iktar minn xahrejn, jew li d-DT50 tagħhom
fil-ħamrija huwa ta’ iktar minn sitt xhur, jew li d-DT50 tagħhom fis-sediment huwa ta’ iktar minn sitt xhur.
3.7.1.2. Bijoakkumulazzjoni
Sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist jissodisfaw il-kriterju ta’ bijoakkumulazzjoni meta jkun hemm:
— evidenza li l-fattur ta’ bijokonċentrazzjoni tagħhom jew il-fattur ta’ bijoakkumulazzjoni tagħhom fi speċi
akwatiċi huwa akbar minn 5 000 jew, fin-nuqqas ta’ data bħal din, li l-koeffiċjent tal-qsim n-oktanol/ilma (log
Ko/w) huwa ikbar minn 5; jew
— evidenza li s-sustanza attiva, l-aġent protettiv jew is-sinerġist jippreżentaw raġunijiet oħra għal tħassib, bħal
bijoakkumulazzjoni għolja fi speċi oħra li mhumiex fil-mira, tossiċità jew ekotossiċità għolja.
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3.7.1.3. Potenzjal għal trasport ambjentali fuq medda twila:
Sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist jissodisfaw il-potenzjal għall-kriterju ta’ trasport ambjentali fuq
medda twila meta:
— il-livelli mkejla tas-sustanza attiva, l-aġent protettiv jew is-sinerġist f’lokalitajiet ‘il bogħod mis-sorsi tar-rilaxx
tagħhom huma potenzjalment ta’ tħassib;
— id-data ta’ monitoraġġ turi li t-trasport ambjentali fuq medda twila tas-sustanza attiva, aġent protettiv jew
sinerġist bil-potenzjal għat-trasferiment għal ambjent riċeventi, jista’ jkun li seħħ permezz tal-arja, tal-ilma jew
ta’ speċi migratorji; jew
— il-proprjetajiet tad-destin ambjentali u/jew riżultati mudell juru li s-sustanza attiva, aġent protettiv jew
sinerġist għandhom potenzjal għal trasport ambjentali fuq medda twila permezz tal-arja, tal-ilma jew ta’
speċi migratorji, bil-potenzjal għal trasferiment għal ambjent riċeventi f’lokalitajiet ‘il bogħod mis-sorsi tarrilaxx tagħha. Għal sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist li jemigraw b’mod sinifikanti fl-arja, id-DT50
tagħhom fl-arja jrid jkun ta’ iktar minn jumejn.
3.7.2.

Sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist għandhom jiġu approvati biss jekk ma jitqisux li huma sustanza
persistenti, bijoakkumulanti u tossika (PBT).
Sustanza li tissodisfa t-tliet kriterji kollha tal-punti ta’ hawn taħt hija sustanza PBT.

3.7.2.1. Persistenza
Sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist jissodisfaw il-kriterju tal-persistenza fejn:
— in-nofs ħajja fl-ilma baħar hija aktar minn 60 jum;
— in-nofs ħajja fl-ilma ħelu jew tal-estwarji hija aktar minn 40 jum;
— in-nofs ħajja fis-sediment tal-baħar hija aktar minn 180 jum;
— in-nofs ħajja fis-sediment tal-ilma ħelu jew tal-ilma tal-estwarji hija aktar minn 120 jum; jew
— in-nofs ħajja fil-ħamrija hija ogħla minn 120 jum.
Il-valutazzjoni tal-persistenza fl-ambjent għandha tkun ibbażata fuq id-data disponibbli dwar in-nofs ħajja li
nġabret f’kondizzjonijiet xierqa, li għandhom ikunu deskritti mill-applikant.
3.7.2.2. Bijoakkumulazzjoni
Sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist jissodisfaw il-kriterju tal-bijoakkumulazzjoni fejn il-fattur tal-bijo
konċentrazzjoni huwa għola minn 2 000.
Il-valutazzjoni tal-bijoakkumulazzjoni għandha tkun ibbażata fuq data mkejla dwar il-bijokonċentrazzjoni flispeċi akwatiċi. Tista’ tintuża data kemm minn speċi tal-ilma ħelu kif ukoll minn speċi tal-ilma baħar.
3.7.2.3. Tossiċità
Sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist jissodisfaw il-kriterju tat-tossiċità fejn:
— il-konċentrazzjoni ta’ bla effett osservat għal żmien twil għall-organiżmi marini jew tal-ilma ħelu hija inqas
minn 0,01 mg/l;
— is-sustanza hija kklassifikata bħala karċinoġenika (kategorija 1 A jew 1B), mutaġenika (kategorija 1 A jew 1B),
jew tossika għar-riproduzzjoni (kategorija 1 A, 1B, jew 2); jew
— hemm evidenza oħra ta’ tossiċità kronika, kif ġiet identifikata mill-klassifikazzjonijiet: STOT RE 1 jew STOT
RE 2 skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008.
3.7.3.

Sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist għandhom jiġu approvati biss jekk ma jitqisux li huma sustanza
persistenti ħafna u bijoakkumulanti ħafna (vPvB).
Sustanza li tissodisfa ż-żewġ kriterji tal-punti ta’ hawn taħt hija sustanza vPvB.
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3.7.3.1. Persistenza
Sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist jissodisfaw il-kriterju “persistenti ħafna” fejn:
— in-nofs ħajja fl-ilma baħar, fl-ilma ħelu jew fl-ilma tal-estwarji hija aktar minn 60 jum;
— in-nofs ħajja fis-sediment tal-ilma baħar, tal-ilma ħelu jew tal-ilma tal-estwarji hija aktar minn 180 jum; jew
— in-nofs ħajja fil-ħamrija hija ogħla minn 180 jum.
3.7.3.2. Bijoakkumulazzjoni
Sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist jissodisfaw il-kriterju ta’ bijoakkumulattiv ħafna fejn il-fattur talbijokonċentrazzjoni ikun akbar minn 5 000.
3.8.

Ekotossikoloġija

3.8.1.

Sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist għandhom jiġu approvati biss jekk il-valutazzjoni tar-riskju turi li rriskji huma aċċettabbli skont il-kriterji stabbiliti fil-prinċipji uniformi għall-evalwazzjoni u għall-awtorizzazzjoni
tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti msemmija fl-Artikolu 29(6) f’kondizzjonijiet proposti realistiċi ta’ użu ta’
prodott għall-protezzjoni tal-pjanti li fih is-sustanza attiva, l-aġent protettiv jew is-sinerġist. Il-valutazzjoni trid
tqis is-serjetà tal-effetti, l-inċertezza tad-data, u n-numru ta’ gruppi ta’ organiżmi li huwa mistenni li s-sustanza
attiva, aġent protettiv jew sinerġist jaffettwaw b’mod negattiv bl-użu li għalih huma maħsuba.

3.8.2.

Sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist għandhom jiġu approvati biss jekk, abbażi tal-valutazzjoni tal-linji
gwida tat-testijiet miftiehma mill-Komunità jew internazzjonalment, ma jitqisux li għandhom proprjetajiet li
jfixklu s-sistema endokrina li jistgħu jikkawżaw effetti negattivi fuq organiżmi mhux fil-mira ħlief jekk l-espożizzjoni tal-organiżmi mhux fil-mira għal dik is-sustanza attiva fi prodott għall-protezzjoni tal-pjanti f’kondizzjonijiet
proposti realistiċi ta’ użu tkun negliġibbli.

3.8.3.

Sustanza attiva, aġenti protettiv jew sinerġist għandha tiġi approvata biss jekk tkun stabbilita wara valutazzjoni
xierqa tar-riskju fuq il-bażi ta’ linji gwida għat-testijiet maqbula fil-livell Komunitarju jew internazzjonali, li l-użu
taħt il-kondizzjonijiet proposti għall-użu ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li jkun fihom din is-sustanza
attiva, aġenti protettiv jew sinerġist:
— jirriżulta f’espożizzjoni negliġibbli tan-naħal tal-għasel, jew
— ma jkollu l-ebda effett akut jew kroniku inaċċettabbli fuq is-sopravvivenza u l-iżvilupp ta’ kolonji, meta
jitqiesu l-effetti fuq il-larva tan-naħal tal-għasel jew l-imġiba tan-naħal tal-għasel.

3.9.

Definizzjoni tar-residwi
Sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist għandhom jiġu approvati biss jekk, fejn ikun rilevanti, tista’ tiġi
stabbilita definizzjoni tar-residwi għall-finijiet ta’ valutazzjoni tar-riskju u għall-finijiet ta’ infurzar.

3.10.

Destin u mġiba rigward l-ilma ta’ taħt l-art
Sustanza attiva għandha tiġi approvata biss fejn ikun ġie stabbilit għal użu rappreżentattiv wieħed jew aktar, li
b’konsegwenza tal-applikazzjoni tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti b’mod konsistenti mal-kondizzjonijiet
realistiċi tal-użu, il-konċentrazzjoni prevista tas-sustanza attiva jew tal-metaboliti, prodotti ta’ degradazzjoni
jew reazzjoni fl-ilma ta’ taħt l-art tikkonforma mal-kriterji rispettivi tal-prinċipji uniformi għall-evalwazzjoni u
għall-awtorizzazzjoni ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti msemmija fl-Artikolu 29(6).

4.

Kandidat għal sostituzzjoni
Sustanza attiva għandha tiġi approvata bħala kandidat għal sostituzzjoni skont l-Artikolu 24 fejn tintlaħaq
kwalunkwe waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin:
— l-ADI, l-ARfD jew l-AOEL tagħha hu sinifikattivament aktar baxx minn dawk tas-sustanzi attivi approvati filgrupp ta’ sustanzi/kategoriji ta’ użu,
— tissodisfa tnejn mill-kriterji biex titqies bħala sustanza PBT,
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— hemm raġunijiet għal tħassib marbuta man-natura tal-effetti kritiċi (bħall-effetti newrotossiċi jew immuno
tossiċi fl-iżvilupp) li, flimkien max-xejriet ta’ użu/espożizzjoni, jammontaw għal sitwazzjonijiet ta’ użu li xorta
għad jistgħu jqajmu tħassib, per eżempju, potenzjal għoli ta’ riskju għall-ilma ta’ taħt l-art; anki b’miżuri ta’
ġestjoni tar-riskju restrittivi ħafna (bħal apparat estensiv għall-protezzjoni personali jew żoni kbar ħafna biex
jitnaqqas l-effett),
— fiha proporzjon sinifikanti ta’ isomeri mhux attivi,
— hija jew għandha tiġi klassifikata, skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, bħala
karċinoġena ta’ kategorija 1 A jew 1B, jekk is-sustanza ma ġietx eskluża skont il-kriterji stabbiliti fil-punt
3.6.3,
— hija jew għandha tiġi klassifikata, skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, bħala
tossika għar-riproduzzjoni ta’ kategorija 1 A jew 1B, jekk is-sustanza ma ġietx eskluża skont il-kriterji
stabbiliti fil-punt 3.6.4,
— jekk, abbażi tal-valutazzjoni ta’ linji gwida għall-ittestjar Komunitarji jew miftehma internazzjonalment jew
data u informazzjoni disponibbli oħra, riveduti mill-Awtorità, hija kkunsidrata bħala li għandha proprjetajiet
li jfixklu s-sistema endokrina li jistgħu jikkawżaw effett negattiv fil-bnedmin jekk is-sustanza ma ġietx eskluża
skont il-kriterji stabbiliti fil-punt 3.6.5.
5.

Sustanzi attivi b’riskju baxx
Sustanza attiva m’għandhiex tiġi kkunsidrata ta’ riskju baxx fejn hija jew għandha tkun ikklassifikata skont irRegolament (KE) Nru 1272/2008 bħala mill-inqas waħda minn dawn li ġejjin:
— karċinoġenika,
— mutaġenika,
— tossika għar-riproduzzjoni,
— kimiċi sensitizzanti,
— tossika ħafna jew tossika,
— splussiva,
— korrożiva.
Hija m’għandha lanqas tkun ikkunsidrata ta’ riskju baxx jekk:
— persistenti (in-nofs ħajja fil-ħamrija hija ogħla minn 60 jum);
— il-fattur ta’ bijokonċentrazzjoni huwa ogħla minn 100;
— titqies li tfixkel is-sistema endokrina; jew
— ikollha effetti newrotossiċi jew immunotossiċi.
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ANNESS III
Lista ta’ ko-formulanti li mhumiex aċċettati għall-inklużjoni fi prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti kif imsemmija
fl-Artikolu 27
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ANNESS IV
Valutazzjoni komparattiva skont l-Artikolu 50
1. Kondizzjonijiet għall-valutazzjoni komparattiva
Fejn ikun qed jitqies rifjut jew irtirar ta’ awtorizzazzjoni ta’ prodott għall-protezzjoni tal-pjanti favur prodott alternattiv
għall-protezzjoni tal-pjanti jew metodu ta’ kontroll jew ta’ prevenzjoni mhux kimiku, imsejħa “sostituzzjoni”, l-alter
nattiva, fid-dawl tal-għarfien xjentifiku u tekniku, trid turi riskju ferm aktar baxx għas-saħħa jew għall-ambjent.
Għandha titwettaq valutazzjoni tal-alternattiva biex jintwera jekk tistax tintuża b’effett simili fuq l-organiżmu taħt
mira u mingħajr żvantaġġi ekonomiċi u prattiċi sinifikattivi għall-utent jew le.
Aktar kondizzjonijiet għal rifjut jew irtirar ta’ awtorizzazzjoni huma kif ġej:
(a) is-sostituzzjoni għandha tiġi applikata biss fejn metodi oħra jew id-diversità kimika tas-sustanzi attivi hija suffiċ
jenti biex timminimizza l-okkorrenza ta’ reżistenza fl-organiżmu fil-mira;
(b) is-sostituzzjoni għandha tiġi applikata biss għal prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, fejn l-użu tagħhom jippre
żenta livell sinifikattivament ogħla ta’ riskju għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent; u
(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.
2. Differenza sinifikanti fir-riskju
Differenza sinifikanti fir-riskju għandha tiġi identifikata fuq bażi ta’ każ b’każ mill-awtoritajiet kompetenti. Għandu
jittieħed kont tal-proprjetajiet tas-sustanza attiva u l-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti, u l-possibbiltà tal-espożizzjoni
ta’ sottogruppi differenti tal-popolazzjoni (utenti professjonali jew mhux professjonali, persuni fil-qrib, ħaddiema,
residenti, gruppi vulnerabbli speċifiċi jew konsumaturi) direttament jew indirettament permezz tal-ikel, tal-għalf,
tal-ilma tax-xorb jew tal-ambjent. Għandhom jitqiesu wkoll fatturi oħra bħal kemm huma stretti r-restrizzjonijiet
imposti fuq l-użu u l-apparat preskritt għall-protezzjoni personali.
Għall-ambjent, jekk rilevanti, fattur ta’ mill-inqas 10 għat-tossiċità/rata ta’ esponiment (TER) ta’ prodotti differenti
għall-protezzjoni tal-pjanti jitqies bħala differenza sinifikanti fir-riskju.
3. Żvantaġġi prattiċi jew ekonomiċi sinifikanti
Żvantaġġ prattiku jew ekonomiku sinifikanti għall-utent huwa definit bħala ħsara kbira kwantifikabbli fil-prattiki taxxogħol jew fl-attività kummerċjali li twassal għal inabbiltà li jinżamm kontroll suffiċjenti fuq l-organiżmu fil-mira.
Ħsara kbira bħal din tista’ tkun, per eżempju, fejn ma tkun disponibbli jew ekonomikament probabbli l-ebda faċilità
teknika għall-użu tal-alternattiva.
Fejn valutazzjoni komparattiva tindika li restrizzjonijiet fuq u/jew projbizzjonijiet għall-użu ta’ prodott għall-protezzjoni tal-pjanti jistgħu jikkawżaw żvantaġġ bħal dan, f’dak il-każ dan għandu jitqies fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjo
nijiet. Din is-sitwazzjoni għandha tkun issostanzjata.

Il-valutazzjoni komparattiva għandha tqis l-użi minuri awtorizzati.
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ANNESS V
Direttivi mħassra u emendi suċċessivi tagħhom kif imsemmija fl-Artikolu 83
A. Direttiva 91/414/KEE
Atti li jemendaw id-Direttiva 91/414/KEE

Limitu taż-żmien għat-traspożizzjoni

Direttiva 93/71/KEE

fit-3 ta’ Awwissu 1994.

Direttiva 94/37/KE

fil-31 ta’ Lulju 1995.

Direttiva 94/79/KE

fil-31 ta’ Jannar 1996.

Direttiva 95/35/KE

fit-30 ta’ Ġunju 1996.

Direttiva 95/36/KE

fit-30 ta’ April 1996.

Direttiva 96/12/KE

fil-31 ta’ Marzu 1997.

Direttiva 96/46/KE

fit-30 ta’ April 1997.

Direttiva 96/68/KE

fit-30 ta’ Novembru 1997.

Direttiva 97/57/KE

fl-1 ta’ Ottubru 1997.

Direttiva 2000/80/KE

fl-1 ta’ Lulju 2002.

Direttiva 2001/21/KE

fl-1 ta’ Lulju 2002.

Direttiva 2001/28/KE

fl-1 ta’ Awwissu 2001.

Direttiva 2001/36/KE

fl-1 ta’ Mejju 2002.

Direttiva 2001/47/KE

fil-31 ta’ Diċembru 2001.

Direttiva 2001/49/KE

fil-31 ta’ Diċembru 2001.

Direttiva 2001/87/KE

fil-31 ta’ Marzu 2002.

Direttiva 2001/99/KE

fl-1 ta’ Jannar 2003.

Direttiva 2001/103/KE

fl-1 ta’ April 2003.

Direttiva 2002/18/KE

fit-30 ta’ Ġunju 2003.

Direttiva 2002/37/KE

fil-31 ta’ Awwissu 2003.

Direttiva 2002/48/KE

fil-31 ta’ Diċembru 2002.

Direttiva 2002/64/KE

fil-31 ta’ Marzu 2003.

Direttiva 2002/81/KE

fit-30 ta’ Ġunju 2003.

Direttiva 2003/5/KE

fit-30 ta’ April 2004.

Direttiva 2003/23/KE

fil-31 ta’ Diċembru 2003.

Direttiva 2003/31/KE

fit-30 ta’ Ġunju 2004.

Direttiva 2003/39/KE

fit-30 ta’ Settembru 2004.

Direttiva 2003/68/KE

fil-31 ta’ Marzu 2004.

Direttiva 2003/70/KE

fit-30 ta’ Novembru 2004.

Direttiva 2003/79/KE

fit-30 ta’ Ġunju 2004.

Direttiva 2003/81/KE

fil-31 ta’ Jannar 2005.

Direttiva 2003/82/KE

fit-30 ta’ Lulju 2004.

Direttiva 2003/84/KE

fit-30 ta’ Ġunju 2004.

Direttiva 2003/112/KE

fit-30 ta’ April 2005.

Direttiva 2003/119/KE

fit-30 ta’ Settembru 2004.
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Atti li jemendaw id-Direttiva 91/414/KEE

Limitu taż-żmien għat-traspożizzjoni

Direttiva 2004/20/KE

fil-31 ta’ Lulju 2005.

Direttiva 2004/30/KE

fit-30 ta’ Novembru 2004.

Direttiva 2004/58/KE

fil-31 ta’ Awwissu 2005.

Direttiva 2004/60/KE

fit-28 ta’ Frar 2005.

Direttiva 2004/62/KE

fil-31 ta’ Marzu 2005.

Direttiva 2004/66/KE

fl-1 ta’ Mejju 2004.

Direttiva 2004/71/KE

fil-31 ta’ Marzu 2005.

Direttiva 2004/99/KE

fit-30 ta’ Ġunju 2005.

Direttiva 2005/2/KE

fit-30 ta’ Settembru 2005.

Direttiva 2005/3/KE

fit-30 ta’ Settembru 2005.

Direttiva 2005/25/KE

fit-28 ta’ Mejju 2006.

Direttiva 2005/34/KE

fit-30 ta’ Novembru 2005.

Direttiva 2005/53/KE

fil-31 ta’ Awwissu 2006.

Direttiva 2005/54/KE

fil-31 ta’ Awwissu 2006.

Direttiva 2005/57/KE

fil-31 ta’ Ottubru 2006.

Direttiva 2005/58/KE

fil-31 ta’ Mejju 2006.

Direttiva 2005/72/KE

fil-31 ta’ Diċembru 2006.

Direttiva 2006/5/KE

fil-31 ta’ Marzu 2007.

Direttiva 2006/6/KE

fil-31 ta’ Marzu 2007.

Direttiva 2006/10/KE

fit-30 ta’ Settembru 2006.

Direttiva 2006/16/KE

fil-31 ta’ Jannar 2007.

Direttiva 2006/19/KE

fit-30 ta’ Settembru 2006.

Direttiva 2006/39/KE

fil-31 ta’ Lulju 2007.

Direttiva 2006/41/KE

fil-31 ta’ Jannar 2007.

Direttiva 2006/45/KE

fit-18 ta’ Settembru 2006.

Direttiva 2006/64/KE

fil-31 ta’ Ottubru 2007.

Direttiva 2006/74/KE

fit-30 ta’ Novembru 2007.

Direttiva 2006/75/KE

fil-31 ta’ Marzu 2007.

Direttiva 2006/85/KE

fil-31 ta’ Jannar 2008.

Direttiva 2006/104/KE

fl-1 ta’ Jannar 2007.

Direttiva 2006/131/KE

fit-30 ta’ Ġunju 2007.

Direttiva 2006/132/KE

fit-30 ta’ Ġunju 2007.

Direttiva 2006/133/KE

fit-30 ta’ Ġunju 2007.

Direttiva 2006/134/KE

fit-30 ta’ Ġunju 2007.

Direttiva 2006/135/KE

fit-30 ta’ Ġunju 2007.

Direttiva 2006/136/KE

fit-30 ta’ Ġunju 2007.

Direttiva 2007/5/KE

fil-31 ta’ Marzu 2008.

Direttiva 2007/6/KE

fil-31 ta’ Lulju 2007.

Direttiva 2007/21/KE

fit-12 ta’ Marzu 2007.

Direttiva 2007/25/KE

fil-31 ta’ Marzu 2008.

Direttiva 2007/31/KE

fl-1 ta’ Settembru 2007.
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Atti li jemendaw id-Direttiva 91/414/KEE

Limitu taż-żmien għat-traspożizzjoni

Direttiva 2007/50/KE

fil-31 ta’ Mejju 2008.

Direttiva 2007/52/KE

fil-31 ta’ Marzu 2008.

Direttiva 2007/76/KE

fit-30 ta’ April 2009.

Direttiva 2008/40/KE

fit-30 ta’ April 2009.

Direttiva 2008/41/KE

fit-30 ta’ Ġunju 2009.

Direttiva 2008/45/KE

fit-8 ta’ Awwissu 2008.

Direttiva 2008/66/KE

fit-30 ta’ Ġunju 2009.
B. Direttiva 79/117/KEE

Atti li jemendaw id-Direttiva 79/117/KEE

Limitu taż-żmien għat-traspożizzjoni

Direttiva 83/131/KEE

fl-1 ta’ Ottubru 1984.

Direttiva 85/298/KEE

fl-1 ta’ Jannar 1986.

Direttiva 86/214/KEE

—

Direttiva 86/355/KEE

fl-1 ta’ Lulju 1987.

Direttiva 87/18/KEE

fl-1 ta’ Jannar 1988 u 1 ta’ Jannar 1989

Direttiva 87/477/KEE

fl-1 ta’ Jannar 1988

Direttiva 89/365/KEE

fil-31 ta’ Diċembru 1989.

Direttiva 90/335/KEE

fl-1 ta’ Jannar 1991.

Direttiva 90/533/KEE

fil-31 ta’ Diċembru 1990 u 30 ta’ Settembru 1990

Direttiva 91/188/KEE

fil-31 ta’ Marzu 1992.

Regolament (KE) Nru 807/2003
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Regolament (KE) Nru 850/2004

—
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REGOLAMENT (KE) Nru 1108/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tal-21 ta’ Ottubru 2009
li jemenda r-Regolament (KE) Nru 216/2008 fil-qasam tal-ajrudromi, il-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u
s-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u li jħassar id-Direttiva 2006/23/KE
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)
IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

(3)

Il-kisbiet tal-inizjattiva tas-sema uniku Ewropew
għandhom jiġu kkumplimentati mill-element tas-siku
rezza armonizzat li għandu jiġi applikat lill-ajrudromi u
lill-ATM/ANS. Għal dan il-għan, il-qafas reogolatorju
adattat għas-sikurezza għandu wkoll jiġi żviluppat firrigward tat-tixrid ta’ teknoloġiji ġodda f’dan il-qasam.

(4)

Il-Komunità għandha tistipula, b’mod konformi malistandards u l-prassi rakkomandata stipulata fil-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali, iffirmata
f’Chicago fis-7 ta’ Diċembru 1944 (“il-Konvenzjoni ta’
Chicago”), rekwiżiti essenzjali għall-prodotti, partijiet u
tagħmir ajrunawtiċi, ajrudromi u l-forniment ta’
ATM/ANS; rekwiżiti essenzjali applikabbli għall-persuni
u l-organizzazzjonijiet involuti fl-operat tal-ajrudromi u
fil-fornitura tal-ATM/ANS; u rekwiżiti essenzjali appli
kabbli għall-persuni u l-prodotti involuti fit-taħriġ u ttestijiet mediċi tal-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru. IlKummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tiżviluppa r-regoli
neċessarji ta’ implimentazzjoni relatati.

(5)

Meta wieħed iqis li servizzi li jikkonsistu fl-oriġini u lipproċessar tad-data u l-ifformattjar u t-tqassim tad-data
għall-iskop tal-avjazzjoni tal-ajru huma differenti millANS kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 549/2004 talParlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2004 li
jippreskrivi l-qafas għall-ħolqien tal-Ajru Uniku Ewropew
(ir-Regolament qafas) (4), il-Kummissjoni għandha tiżvi
luppa rekwiżiti speċifiċi adottati għal servizzi bħal dawn.

(6)

Ma jkunx xieraq li l-ajrudromi kollha jkunu soġġetti għal
regoli komuni. B’mod partikolari, huma biss l-ajrudromi
li mhumiex miftuħa għall-użu pubbliku u l-ajrudromi
użati prinċipalment għat-tajran rikreattiv jew li jservu
trasport tal-ajru kummerċjali li ma jkunx skont proċeduri
ta’ titjir bl-istrumenti u b’runways lixxi ta’ inqas minn
800 metru li għandhom jibqgħu taħt il-kontroll regola
torju tal-Istati Membri, mingħajr l-ebda obbligu taħt dan
ir-Regolament fuq Stati Membri oħra li jirrikonoxxu
arranġamenti nazzjonali bħal dawn. Madankollu,
għandhom jittieħdu miżuri proporzjonati mill-Istati
Membri biex ikabbru b’mod ġenerali l-livell tas-sikurezza
tal-avjazzjoni rikreattiva u tat-trasport tal-ajru kummerċjali kollu. Il-Kummissjoni teżamina mill-ġdid fil-waqt
xieraq it-twessigħ tal-ambitu tal-applikazzjoni għall-ajru
dromi li bħalissa huma esklużi b’mod modulari, u billi
jitqies bis-sħiħ l-impatt li dan jista’ jkollu fuq ajrudromi
bħal dawn.

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 80(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura kif stipulata fl-Artikolu 251
tat-Trattat (3),

Billi:

(1)

(2)

Fil-Komunikazzjoni tal-15 ta’ Novembru 2005 lillKunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ekonomiku
u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bl-isem —
“L-estensjoni tal-missjonijiet tal-Aġenzija Ewropea għassikurezza tal-ajru — Aġenda għall-2010”, il-Kummissjoni
ħabbret il-ħsieb tagħha li progressivament testendi lkompiti tal-Aġenzija tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni Ewropea
(“l-Aġenzija”), fil-perspettiva ta’ “approċċ totali tassistema” għas-sikurezza u l-interoperabbiltà tal-ajrudro
mi/ajruporti, is-Servizzi tan-Navigazzjoni tal-Ajru
(“ANS”) u l-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru (“ATM”).

It-tkabbir kontinwu tal-avjazzjoni fl-Ewropa iwassal għal
bosta sfidi, partikolarment fir-rigward tal-fatturi ta’ siku
rezza ewlenin tal-ajrudromi u l-ATM/ANS. Għalhekk,
jeħtieġ li jiġu stabbiliti miżuri neċessarji ta’ taffija tarriskju sabiex tiġi żgurata s-sikurezza permezz ta’ approċċ
regolatorju olistiku armonizzat madwar l-Istati Membri.

(1) ĠU C 182, 4.8.2009, p. 50.
(2) ĠU C 120, 28.5.2009, p. 52.
(3) L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta’ Marzu 2009 (għadha
mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas7 ta’ Settembru 2009.

(4) ĠU L 96, 31.3.2004, p. 1.
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Meta wieħed iqis il-varjetà kbira ta’ ajrudromi u l-livell
għoli ta’ individwalità tal-infrastrutturi u tal-ambjenti
tagħhom, ir-regoli ta’ sikurezza komuni fl-arjrudromi
għandhom jipprovdu għall-flessibilità meħtieġa għallkonformità speċifika, permezz ta’ bilanċ adegwat bejn
regoli ta’ implimentazzjoni, speċifikazzjonijiet ta’ ċertifi
kazzjoni u mezzi aċċettabbli ta’ konformità. Dawn irregoli għandhom ikunu proporzjonati għad-daqs, għattraffiku, għall-kategorija u għall-kumplessità tal-ajrudrom
u n-natura u l-volum ta’ operazzjonijiet fuqu, biex b’hekk
tkun evitata burokrazija bla bżonn u piżijiet ekonomiċi
b’mod partikolari għal ajrudromi iżgħar li jinvolvu biss
traffiku limitat ħafna tal-passiġġieri.

(8)

L-infrastruttura
u
l-operazzjonijet
tal-ajrudromi
għandhom jiġu ċċertifikati permezz ta’ ċertifikat uniku.
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jiċċertifikaw l-infras
truttura u l-operazzjonijiet tal-ajrudrom separatament
F’dak il-każ, iċ-ċertifikati għandhom jitqassmu mill-istess
awtorità. L-operaturi ta’ aktar minn ajrudrom wieħed li
jkunu stabbilew funzjonijiet ċentrali xierqa jistgħu jitolbu
ċertifikat uniku, li jkopri l-operazzjonijiet u l-ġestjoni flajrudromi kollha taħt ir-responsabilità tagħhom.

(9)

Prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, ajrudromi u ttagħmir tagħhom, operaturi involuti fit-trasport
kummerċjali bl-ajru u fl-operat tal-ajrudromi, sistemi u
fornituri ATM/ANS, kif ukoll bdoti u kontrolluri tat-traf
fiku tal-ajru, u persuni, prodotti u organizzazzjonijiet
involuti fit-taħriġ u t-testijiet mediċi tagħhom, għandhom
ikunu ċertifikati jew liċenzjati ladarba jkunu nstabu
konformi mar-rekwiżiti essenzjali stipulati mill-Komunità
skont l-istandards u l-prassi rakkomandati stipulati millKonvenzjoni ta’ Chicago. Il-Kummissjoni għandha
tingħata s-setgħa li tiżviluppa r-regoli neċessarji tal-impli
mentazzjoni sabiex jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet għallħruġ taċ-ċertifikat jew il-kundizzjonijiet għas-sostituzzjoni tiegħu b’dikjarazzjoni ta’ kapaċità, filwaqt li
jitqiesu r-riskji assoċjati mat-tipi differenti ta’ operazzjo
nijiet jew servizzi.

(10)

Ir-regoli ta’ implimentazzjoni relatati maċ-ċertifikazzjoni
tad-disinn, manifattura u manutenzjoni tas-sistemi talATM/ANS u l-kostitwenti kif ukoll għall-organizzazzjoni
jiet li jaħdmu fid-disinn, il-manifattura u l-manutenzjoni
għandhom biss jiġu stabbiliti meta relatati ma’ kwistjoni
jiet kritiċi ta’ sikurezza identifikati wara studju ta’ valutazzjoni ta’ impatt dettaljat.

(11)

Il-Kummissjoni bi ħsiebha tibda xogħol, fiż-żmien xieraq,
fuq eżami tal-fattibilità u l-ħtieġa tal-introduzzjoni ta’
korpi akkreditati għaċ-ċertifikazzjoni ta’ sistemi talATM/ANS u evalwazzjoni tal-għażliet u l-impatti kollha
possibbli. Il-Kummissjoni tista’, jekk ikun xieraq, tagħmel
proposta għal aktar reviżjoni tar-Regolament ibbażata fuq
valutazzjoni sħiħa ta’ impatt.

(12)

Skont is-sistema istituzzjonali tal-Komunità, l-implimentazzjoni tal-liġi Komunitarja hija primarjament ir-respon
sabbiltà tal-Istati Membri. Il-kompiti taċ-ċertifikazzjoni
meħtieġa minn dan ir-Regolament u r-regoli ta’ impli
mentazzjoni tiegħu għandhom għalhekk jiġu esegwiti
f’livell nazzjonali. F’ċerti każi definiti b’mod ċar, madan
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kollu, l-Aġenzija trid ukoll tingħata s-setgħa li twettaq
kompiti ta’ ċertifikazzjoni kif speċifikati fir-Regolament.
L-Aġenzija għandha, għall-istess raġuni, titħalla tieħu lmiżuri meħtieġa marbuta mal-oqsma koperti minn dan
ir-Regolament meta dan ikun l-aħjar mod biex tiġi
żgurata l-uniformità u jiġi ffaċilitat il-funzjonament tassuq intern.
(13)

Ir-regoli tal-implimentazzjoni li għandhom jiġu żviluppati
mill-Aġenzija fil-qasam tal-ATM/ANS għandhom jiġu
ppreparati f’konformità mar-riżultati tal-proċess ta’
konsultazzjoni tal-Aġenzija fuq bażi li għandha tkun
adottata għal partijiet interessti ġodda, u mibnija skont
id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 549/2004,
ir-Regolament (KE) Nru 550/2004 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tal-10 Marzu 2004 dwar il-forni
ment ta’ servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru fl-Ajru Uniku
Ewropew (ir-Regolament dwar il-forniment ta’
servizzi) (1), ir-Regolament (KE) Nru 551/2004 tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2004 dwar
l-organizzazzjoni u l-użu tal-ispazju tal-ajru fl-Ajru Uniku
Ewropew (ir-Regolament dwar l-ispazju tal-ajru) (2), u rRegolament (KE) Nru 552/2004 tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2004 dwar l-interoperabilità
tax-Xibka Ewropea ta’ Amministrazzjoni ta’ Traffiku talAjru (ir-Regolament dwar l-interoperabilità) (3), u partiko
larment ir-Rekwiżiti Regolatorji ta’ Sikurezza tal-Eurocon
trol trasposti. Regoli ta’ implimentazzjoni bħal dawn
għandhom ikunu adottati mill-Kummissjoni skont ilproċedura regolatorja stabbilita fl-Artikolu 5 tar-Regola
ment (KE) Nru 549/2004. Għandhom jitfasslu mekka
niżmi transizzjonali sabiex jipprovdu għall-kontinwità
tal-approvazzjonijiet diġà mogħtija skont ir-regoli ta’
dawn ir-Regolamenti.

(14)

Ir-Regolamenti (KE) Nru 549/2004, (KE) Nru 550/2204,
(KE) Nru 551/2004 u (KE) Nru 552/2004 jinkludu dis
pożizzjonijiet dwar diversi funzjonijiet regolatorji talATM, bħal, imma mhux limitati għall-interoperabilità u
l-ġestjoni tal-flussi tat-traffiku bl-ajru u tal-ispazju tal-ajru.
Dawn iz-zoni kollha jinvolvu aspetti ta’ sikurezza, li
għandhom bżonn ikunu indirizzati b’mod xieraq. Għal
hekk, meta jsiru r-regolamenti fuq dawn is-suġġetti, lIstati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw
kopertura xierqa ta’ dawn l-aspetti ta’ sigurtà permezz
ta’ koordinazzjoni xierqa mal-Aġenzija.

(15)

Hija mira ġenerali illi t-trasferiment tal-funzjonijiet u lkompiti mill-Istati Membri lill-Aġenzija, inklużi dawk li
jirriżultaw mill-kooperazzjoni tagħhom permezz talKummissjoni tar-Regolamenti tas-Sikurezza tal-Eurocon
trol, għandu jsir b’mod effiċjenti, mingħajr tnaqqis fillivelli għolja kurrenti ta’ sikurezza u mingħajr l-ebda
impatt negattiv fuq skedi ta’ ċertifikazzjoni. Miżuri
approprjati għandhom jiġu adottati sabiex jipprovdu
għat-tranżizzjoni neċessarja. L-Aġenzija għandu jkollha
riżorsi biżżejjed għall-kompiti l-ġodda tagħha, u żżmien tal-allokazzjoni ta’ dawn ir-riżorsi għandu jkun
ibbażat fuq il-ħtieġa u l-iskeda definiti għall-adozzjoni u
l-applikabilità rispettiva tar-regoli ta’ implimentazzjoni
relatati.

(1) ĠU L 96, 31.3.2004, p. 10.
(2) ĠU L 96, 31.3.2004, p. 20.
(3) ĠU L 96, 31.3.2004, p. 26.
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Ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill (1) jistabbilixxi qafas xieraq u
komprensiv għad-definizzjoni u l-implimentazzjoni ta’
rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi komuni filqasam tal-avjazzjoni ċivili. Għalhekk trid titħassar idDirettiva 2006/23/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill tal-5 ta’ April 2006 dwar Liċenzja Komunitarja
għall-Kontrolluri tat-Traffiku tal-Ajru (2), bla ħsara għaċċertifikazzjoni jew il-liċenzjar tal-prodotti, il-persuni u lorganizzazzjonijiet diġà mwettqa skont dik id-Direttiva.

Għar-rigward tar-regolamentazzjoni tal-professjonisti li
ma humiex koperti b’dan ir-Regolament, il-kompetenza
tal-Istati Membri għandha tinżamm biex tistabilixxi jew
iżżomm, fid-diskrezzjoni tagħhom, inter alia, iċ-ċertifi
kazzjoni jew il-liċenzjar tar-rekwiżiti tal-persunal.

L 309/53

mandazzjonijiet lill-Kunsill biex jistabilixxi qafas ta’ koor
dinament bejn il-Komunità u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili (ICAO) dwar il-verifiki
tas-sikurezza, bil-għad li tiġi evitata d-duplikazzjoni u
fl-interess tal-użu effiċjenti tar-riżorsi.
(22)

Meta tkun qed tabbozza r-regoli għas-sikurezza, l-Aġen
zija ta’ min tiżgura l-involviment tal-partijiet kollha inte
ressati. Opinjonijiet li joħolqu r-regoli ta’ min ikunu
bbażati fuq konsultazzjoni sħiħa tal-istakeholders kollha,
inklużi operaturi żgħar fl-industrija, kif ukoll valutazzjoni
xierqa tal-impatt potenzjali tagħhom fl-oqsma appli
kabbli. Kif jingħad fir-Regolament (KE) Nru 216/2008,
il-korp konsultattiv ta’ partijiet interessati ta’ min jiġi
kkonsultat mill-Aġenzija qabel ma jittiedħu d-deċiżjoni,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:
(18)

(19)

(20)

(21)

Ir-regoli ta’ implimentazzjoni li se jiġu żviluppati millAġenzija fil-qasam tal-ATM/ANS għandhom jiġu żvilup
pati fil-kuntest ta’ reviżjoni komprensiva tar-rekwiżiti tassikurezza fil-leġiżlazzjoni tas-sema waħdani Ewropew,
jiġifieri, ir-Regolamenti (KE) Nru 549/2004, (KE) Nru
550/2004, (KE) Nru 551/2004 u (KE) Nru 552/2004.
Sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tar-rekwiżiti tas-siku
rezza applikabbli għal servizzi tal-ATM/ANS min-naħa lwaħda, u biex jiġi evitat vojt legali mingħajr rekwiżiti tassikurezza applikabbli min-naħa l-oħra, id-data tad-dħul
fis-seħħ tal-emendi għal-leġiżlazzjoni dwar is-sema
waħdani Ewropew ta’ min ikunu in linja ma’ dawk talmiżuri l-ġodda tas-sikurezza magħmulin skont dan irRegolament.

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan irRegolament għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni
tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li
tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-im
plimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (3).

B’mod partikolari l-Kummissjoni għandha tingħata ssetgħa wkoll li tadotta r-regoli tal-implimentazzjoni
għal-liċenzjar u l-approvazzjonijiet assoċjati tal-kontrol
luri tat-traffiku tal-ajru, l-ajrudromi u l-operazzjonijiet
tal-ajrudromi, il-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u s-servizzi
tan-navigazzjoni tal-ajru, u ċertifikati, sorveljanza u
infurzar assoċjati, kif ukoll biex tadotta regolament
dwar in-nollijiet u l-imposti tal-Aġenzija. Billi dawn ilmiżuri huma ta’ ambitu ġenerali u huma mfassla biex
jemendaw elementi mhux essenzjali tar-Regolament (KE)
Nru 216/2008, fost l-oħrajn billi jissupplimentawh b’ele
menti mhux essenzjali ġodda, għandhom jiġu adottati
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju stabbilita flArtikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi tal-Istati Membri,
il-Kummissjoni, kif meħtieġ, tkun tista’ tagħmel rakko

(1) ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1.
(2) ĠU L 114, 27.4.2006, p. 22.
(3) ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

Artikolu 1
Ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 għandu jiġi emendat kif ġej:
(1) L-Artikolu 1 għandu jinbidel b’dan li ġej:
“Artikolu 1
Ambitu
1.

Dan ir-Regolament għandu japplika għal:

(a) disinn, produzzjoni, manutenzjoni u operazzjoni ta’
prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, kif ukoll
għal persunal u organizzazzjonijiet involuti fl-iddi
sinjar, il-produzzjoni u l-manutenzjoni ta’ dawn ilprodotti, partijiet u tagħmir;
(b) persunal u organizzazzjonijiet involuti fl-operazzjoni
ta’ inġenji tal-ajru;
(ċ) disinn, manutenzjoni, u operazzjoni tal-ajrodromi, kif
ukoll il-persunal u l-organizzazzjonijiet koinvolti
magħhom u, mingħajr preġudizzju għal-leġiżlazzjoni
tal-Komunità u dik nazzjonali dwar l-ambjent u lippjanar tal-użu tal-art, is-salvagwardja tal-inħawi;
(d) disinn, produzzjoni, u manutenzjoni tat-tagħmir talajrudromi, kif ukoll il-persunal u l-organizzazzjonijiet
involuti fihom;
(e) disinn, produzzjoni u manutenzjoni ta’ sistemi, u
kostitwenti għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u sservizzi tan-navigazzjoni tal-ajru (“ATM/ANS”), kif
ukoll il-persunal u l-organizzazzjonijiet involuti fihom;
(f) ATM/ANS, kif ukoll persunal u organizzazzjonijiet
involuti fihom.
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Dan ir-Regolament ma japplikax għal:

(a) prodotti, partijiet, tagħmir, persunal u organizzazzjoni
jiet imsemmija fil-paragrafu 1(a) u (b) waqt it-twettiq ta’
attivitajiet jew servizzi militari, doganali, ta’ tiftix ta’
salvataġġ, tifi tan-nar, ħarsien tax-xtut jew simili. LIstati Membri għandhom jintrabtu li jiżguraw illi
dawn is-servizzi jikkunsidraw kemm jista’ jkun prati
kabbli l-miri ta’ dan ir-Regolament;
(b) ajrudromi jew partijiet minnhom, kif ukoll tagħmir,
persunal, u organizzazzjonijiet, imsemmijin fil-para
grafu 1(c) u (d), li huma kkontrollati u operati millmilitar;
(ċ) ATM/ANS, inklużi sistemi, u kostitwenti, persunal u
organizzazzjonijiet, imsemmijin fil-paragrafu 1(e) u
(f), li huma pprovduti jew isiru disponibbli mill-militar.
L-Istati Membri għandom jintrabtu li jiżguraw illi dawn
l-inġenji fil-punt (a) ta’ dan il-paragrafu ikunu separati,
fejn ikun xieraq, inġenji oħra.
3.
L-Istati Membri għandhom, sa fejn huwa possibbli,
jiżguraw li kull faċilità militari miftuħa għal użu pubbliku
msemmija fil-paragrafu 2(b) jew is-servizzi mogħtijin millpersunal militari lill-pubbliku msemmijin fil-paragrafu 2(c),
ikunu jagħtu livell ta’ sikurezza li jkun mill-anqas effettiv
daqs dak rikjest mir-rekwiżiti essenzjali definiti fl-Annessi
Va u Vb.”;
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inġenju tal-ajru jew aktar, jew ajrudrom jew
aktar;”;
(d) għandhom jiżdiedu l-punti li ġejjin:
“(m) ‘ajrudrom’ għandha tfisser kull żona definita
(inklużi l-bini, l-istallazzjonijiet, u t-tagħmir) fuq
l-art jew l-ilma jew fuq struttura fissa, fissa offshore jew galleġġanti, intiżi għal użu, sħiħ jew
parzjali, għall-inżul, tluq jew moviment fis-super
fiċi tal-inġenju tal-ajru;
(n)

‘tagħmir tal-ajrudrom’ għandha tfisser kull
tagħmir, apparat, drittijiet, software jew aċċes
sorju, li huwa użat jew maħsub biex jintuża
biex jikkontribwixxi għall-operazzjoni tal-inġenju
tal-arju fl-ajrudrom;

(p)

‘rampa’ għandha tfisser żona definita maħsuba
biex takkomoda inġenji tal-ajru għall-iskop tattagħbija jew tal-ħatt ta’ passiġġieri, posta jew
merkanzija, mili bil-fjuwil, parkeġġ jew manutenzjoni;

(p)

‘servizz ta’ ġestjoni tar-rampa’ għandha tfisser
servizz ipprovdut sabiex jiġu ġestiti l-attivitajiet
u l-moviment ta’ inġenji tal-ajru u vetturi fuq
rampa;

(q)

‘ATM/ANS’ għandha tfisser il-funzjonijiet tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru kif definiti fl-Arti
kolu 2(10) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004,
servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru kif definiti flArtikolu 2(4) ta’ dak ir-Regolament u servizzi li
jikkonsistu fl-oriġinazzjoni u l-ipproċessar taddata u l-ifformattjar u t-twassil ta’ data lit-traffiku
ġenerali tal-ajru għall-għanijiet tan-navigazzjoni
tal-ajru kritika għas-sikurezza;

(r)

‘sistema ATM/ANS’ għandha tfisser kull tagħqida
ta’ tagħmir marbut mas-sikurezza u sistemi kif
definiti fl-Artikolu 2(39) tar-Regolament (KE)
Nru 549/2004;

(s)

‘servizz ta’ informazzjoni dwar it-titjira’ għandha
tfisser servizz ipprovdut biex jagħti pariri u
tagħrif għat-tmexxija sikura u effiċjenti tat-titji
riet.”;

(2) L-Artikolu 3 għandu jiġi emendat kif ġej:
(a) Il-punt (d) għandu jinbidel b’dan li ġej:
“(d) ‘partijiet u tagħmir’ għandha tfisser kull strument,
tagħmir, mekkaniżmu, parti, apparat, drittijiet,
software jew aċċessorju, inkluż tagħmir ta’ komu
nikazzjoni, li huwa użat jew intiż biex jiġi użat fittħaddim jew il-kontroll ta’ inġenju tal-ajru waqt
titjira; għandha tinkludi partijiet tal-qafas, ilmagna jew l-iskrun, jew tagħmir użat biex jimma
nuvra l-inġenju tal-ajru mill-art;”;
(b) għandu jiddaħħal il-punt li ġej:
“(da) ‘Kostitwenti ATM/ANS’ għandha tfisser kull
kostitwent kif definit fl-Artikolu 2, punt (19)
tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2004 li
jippreskrivi l-qafas għall-ħolqien tal-Ajru Uniku
Ewropew (ir-Regolament qafas) (*)
___________
(*) ĠU L 96, 31.3.2004, p. 1.”;
(ċ) Il-punt (h) għandu jinbidel b’dan li ġej:
“(h) ‘operatur’ għandha tfisser kull persuna ġuridika
jew naturali, li topera jew tipproponi li topera

(3) fl-Artikolu 4, għandhom jiddaħħlu l-paragrafi li ġejjin:
“3a.
L-ajrudromi, inkluż it-tagħmir, li qegħdin fit-terri
torju soġġett għad-dispożizzjonijiet tat-Trattat, miftuħin
għal użu pubbliku u li jistgħu jservu t-trasport kummerċjali
bl-ajru u fejn l-operazzjonijiet jużaw l-approċċ tal-istru
ment jew hemm provdut għall-proċeduri tat-tluq, u
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(a) għandhom ranwej miksija ta’ 800 metru jew aktar; jew

(b) jaqdu b’mod esklussiv l-elikotteri,

għandhom jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament. Ilpersunal u l-organizzazzjonijiet involuti fl-operazzjoni ta’
dawn l-ajrudromi għandhom jikkonformaw ma’ dan irRegolament.

3b.
Bħala deroga mill-paragrafu 3a, l-Istati Membri
jistgħu jiddeċidu li jeżentaw mid-dispożizzjonijiet ta’ dan
ir-Regolament ajrudrom li:

— jittratta mhux aktar minn 10 000 passiġġier fis-sena, u

— jittratta mhux aktar minn 850 moviment marbut maloperazzjonijiet tal-merkanzija fis-sena.

Jekk tali eżenzjoni minn Stat Membru ma tkunx konformi
mal-objettivi tas-sikurezza ġenerali ta’ dan ir-Regolament
jew kwalunkwe regola oħra tad-Dritt Komunitarju, ilKummissjoni għandha tieħu deċiżjoni skont il-proċedura
ta’ salvagwardja msemmija fl-Artikolu 65(7) biex ma
tippermettix l-eżenzjoni in kwistjoni. F’każ bħal dan, lIstat Membru kkonċernat għandu jirrevoka l-eżenzjoni.

3c.
L-ATM/ANS ipprovduti fl-ispazju tal-ajru tat-terri
torju li japplika għalih it-Trattat, flimkien ma’ spazju talajru ieħor fejn l-Istati Membri japplikaw ir-Regolament
(KE) Nru 551/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tal-10 ta’ Marzu 2004 dwar l-organizzazzjoni u l-użu
tal-ispazju tal-ajru fl-ajru uniku Ewropew (ir-Regolament
tal-ispazju tal-ajru) (*) skont it-termini tal-Artikolu 1(3)
ta’ dak ir-Regolament, għandhom jikkonformaw ma’ dan
ir-Regolament. Sistemi u kostitwenti, persunal u organiz
zazzjonijiet involuti fl-għoti ta’ dawn l-ATM/ANS
għandhom jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament.
___________
(*) ĠU L 96, 31.3.2004, p. 20.”;
(4) fl-Artikolu 5(2), il-punti (b) u (c) għandhom jinbidlu b’dan
li ġej:

“(b) il-miżuri msemmija fil-paragrafu 5 jistgħu jistipulaw
rekwiżit ta’ ċertifikazzjoni fir-rigward tal-partijiet u ttagħmir. Iċ-ċertifikati għall-partijiet u t-tagħmir
għandhom jinħarġu meta l-applikant ikun wera li lpartijiet u t-tagħmir jikkonformaw mal-ispeċifikazzjo
nijiet dettaljati dwar jekk l-inġenju hux tajjeb għattajran, li huma stabbiliti sabiex jiżguraw il-konformità
mar-rekwiżiti essenzjali msemmija fil-paragrafu 1;
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(ċ) l-inġenji tal-ajru m’għandhomx jiġu operati, sakemm
ma jkollhomx ċertifikat li jikkonferma li huma tajbin
biex itiru. Iċ-ċertifikat għandu jinħareġ meta l-appli
kant ikun wera li l-inġenju tal-ajru jikkonforma
mad-disinn tat-tip approvat fiċ-ċertifikat tat-tip tiegħu
u li d-dokumentazzjoni, l-ispezzjonijiet u t-testijiet
rilevanti juru illi l-inġenju tal-ajru huwa f’kundizzjoni
għal operazzjoni sikura. Dan iċ-ċertifikat li juri li linġenju tal-ajru huwa tajjeb għat-tajran għandu jibqa’
validu sakemm ma jiġix sospiż, revokat jew terminat,
u sakemm l-inġenju tal-ajru jinżamm skont ir-rekwi
żiti essenzjali relatati mal-kundizzjoni tajba għat-tajran
kontinwa stabbilita fil-punt 1.d tal-Anness I u r-regoli
ta’ implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 5;”;
(5) fl-Artikolu 7, il-paragrafu 4 għandu jinbidel b’dan li ġej:
“4.
Ikun meħtieġ ċertifikat fir-rigward ta’ kull mezz
għat-taħriġ b’simulazzjoni ta’ titjira użat għat-taħriġ talbdoti. Iċ-ċertifikat għandu jinħareġ meta l-applikant ikun
wera li l-mezz jikkonforma mar-regoli stabbiliti sabiex
jiżguraw il-konformità mar-rekwiżiti essenzjali kif stabbiliti
fl-Anness III.”;
(6) L-Artikolu 8 għandu jiġi emendat kif ġej:
(a) Il-paragrafu 1 għandu jinbidel b’dan li ġej:
“1.
L-operat ta’ inġenju tal-ajru msemmi flArtikolu 4(1)(b) u (c) għandu jikkonforma mar-rekwi
żiti essenzjali kif stabbiliti fl-Anness IV u, jekk appli
kabbli, fl-Anness Vb.”;
(b) Il-paragrafu 5 għandu jiġi emendat kif ġej:
(i) Il-punt (a) għandu jinbidel b’dan li ġej:
“(a) kundizzjonijiet għall-operat ta’ inġenju tal-ajru
skont ir-rekwiżiti essenzjali stabbiliti fl-Anness
IV u, jekk applikabbli, fl-Anness Vb;”;
(ii) Il-punt (g) għandu jinbidel b’dan li ġej:
“(g) kif l-operat ta’ inġenju tal-ajru msemmi filpunt (a)(ii) u l-punti (d) u (h) tal-Anness II,
meta użati għat-trasportazzjoni kummerċjali
bl-ajru, jikkonformaw mar-rekwiżiti essenzjali
kif stabbiliti fl-Anness IV u, jekk applikabbli,
fl-Anness Vb.”;
(ċ) Fil-paragrafu 6, għandu jiżdied l-inċiż li ġej:
“— jitqiesu l-aspetti tas-sikurezza
ATM/ANS applikabbli.”;

relatati

mal-
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(7) għandhom jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

“Artikolu 8a
Ajrudromi
1.
L-ajrudromi u t-tagħmir tal-ajrudromi kif ukoll loperat tal-ajrudromi għandhom jikkonformaw mar-rekwi
żiti essenzjali stabbiliti fl-Anness Va u, jekk ikun japplika,
fl-Anness Vb.

2.
Il-konformità tal-ajrudromi, it-tagħmir tal-ajrudromi
u l-operat tal-ajrudromi mar-rekwiżiti essenzjali għandha
tiġi stabbilita skont li ġej:

(a) ċertifikat ikun meħtieġ fir-rigward ta’ kull ajrudrom. Iċċertifikat, u ċ-ċertifikazzjoni tal-bidliet għal dak iċ-ċerti
fikat għandhom jinħarġu meta l-applikant ikun wera li
l-prodott jikkonforma mal-bażi taċ-ċertifikazzjoni talajrudrom stipulata fil-punt (b), u li l-ajrudrom
m’għandu l-ebda fattur jew karatteristika li jagħmluh
perikoluż għall-operazzjoni. Iċ-ċertifikat għandu jkopri
l-ajrudrom, l-operat tiegħu u t-tagħmir tiegħu marbut
mas-sikurezza.

(b) il-bażi taċ-ċertifikazzjoni għal ajrudrom għandha
tikkonsisti minn dan li ġej:

(i) l-ispeċifikazzjonijiet applikabbli taċ-ċertifikazzjoni
relatati mat-tip ta’ ajrudromi;
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punt (a). Jistgħu jkunu rikonoxxuti wkoll permezz
tal-ħruġ ta’ ċertifikat separat jekk l-Istat Membru fejn
ikun jinstab l-ajrudrom jiddeċiedi b’dan il-mod. Il-privi
leġġi mogħtija lill-organizzazzjoni ċertifikata u l-ambitu
taċ-ċertifikat, inkluża lista ta’ ajrudromi li se jitħaddmu,
għandhom jiġu speċifikati fiċ-ċertifikat;

(e) b’deroga mill-punt (d), l-Istati Membri jistgħu jidde
ċiedu li l-fornituri tas-servizzi tal-ġestjoni tar-rampa
għandhom ikunu jistgħu jiddikjaraw il-kapaċità
tagħhom u l-mezzi sabiex jaqdu r-responsabilitajiet
marbuta mas-servizzi pprovduti.

3.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiddaħħlu fisseħħ dispożizzjonijiet sabiex l-ajrudromi jkunu ssalvagwardjati minn attivitajiet u żviluppi fl-inħawi tagħhom li
jistgħu jikkawżaw riskji inaċċettabbli għall-ajruplani li
jużaw l-ajrudrom.

4.
L-operaturi tal-ajrudromi għandhom jimmoniterjaw
l-attivitajiet u l-iżviluppi li jistgħu jikkawżaw riskji inaċċet
tabli għall-avjazzjoni fir-rigward tas-sikurezza fl-inħawi talajrudromi u għandhom jieħdu, skont il-kompetenza
tagħhom, miżuri ta’ mitigazzjoni kif ikun xieraq.

5.
Il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux
essenzjali tal-ħtiġijiet imsemmija f’dan l-Artikolu, billi
jikkompletawha, għandhom ikunu adottati skont il-proċe
dura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 65(4).

Dawn il-miżuri għandhom jispeċifikaw b’mod partikolari:
(ii) id-dispożizzjonijiet li għalihom ġie aċċettat livell
ekwivalenti ta’ sikurezza; u

(iii) l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi dettaljati speċjali
meħtieġa meta l-karatteristiċi tad-disinn ta’ ajru
drom partikolari jew l-esperjenza fl-operazzjoni
jrendu kwalunkwe mill-ispeċifikazzjonijiet msem
mija fil-punt (i) inadegwata jew mhux xierqa sabiex
tiġi żgurata l-konformità mal-ħtiġijiet essenzjali
stipulati fl-Anness Va;

(ċ) il-miżuri msemmija fil-paragrafu 5 jistgħu jistipulaw
rekwiżit ta’ ċertifikazzjoni fir-rigward tat-tagħmir
kritiku għas-sikurezza tal-ajrudromi. Iċ-ċertifikat għal
dan it-tagħmir għandu jinħareġ meta l-applikant ikun
wera li t-tagħmir jikkonforma mal-ispeċifikazzjonijiet
dettaljati stabbiliti sabiex jiżguraw il-konformità marrekwiżiti essenzjali msemmija fil-paragrafu 1;

(d) organizzazzjonijiet responsabbli mill-operat tal-ajru
dromi għandhom juru l-kapaċità tagħhom u l-mezzi
sabiex jaqdu r-responsabbiltajiet assoċjati mal-privileġġi
tagħhom. Dawn il-kapaċitajiet u l-mezzi għandhom
jiġu rikonoxxuti bil-ħruġ ta’ ċertifikat imsemmi fil-

(a) il-kundizzjonijiet sabiex tiġi stabbilita u notifikata lillapplikant il-bażi taċ-ċertifikazzjoni applikabbli għal
ajrudrom;

(b) il-kundizzjonijiet sabiex jiġu stabbiliti u notifikati lillapplikant l-ispeċifikazzjonijiet dettaljati applikabbli
għat-tagħmir tal-ajrudrom;

(ċ) il-kundizzjonijiet għall-ħruġ, iż-żamma, l-emendar, issospensjoni jew ir-revoka taċ-ċertifikati għall-ajrudromi
u ċ-ċertifikati għat-tagħmir tal-ajrudromi, inklużi limi
tazzjonijiet fuq l-operat marbuta mad-disinn speċifiku
tal-ajrudrom;

(d) il-kundizzjonijiet għall-operazzjoni ta’ ajrudrom skont
il-ħtiġijiet essenzjali stabbiliti fl-Anness Va u, jekk ikun
japplika, fl-Anness Vb;

(e) il-kundizzjonijiet għall-ħruġ, iż-żamma, l-emendar, issospensjoni jew ir-revoka taċ-ċertifikati msemmija filparagrafu 2(d);

24.11.2009

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

(f) ir-responsabbiltajiet tad-detenturi taċ-ċertifikati;
(g) il-kundizzjonijiet għall-aċċettazzjoni u għall-bidla taċċertifikati tal-ajrudromi maħruġa mill-Istati Membri,
inklużi l-miżuri li diġà huma awtorizzati mill-Istat
Membru konċernat fuq il-bażi ta’ devjazzjonijiet notifi
kati mill-Anness 14 tal-Konvenzjoni ta’ Chicago qabel
id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament;
(h) il-kundizzjonijiet għad-deċiżjoni li ma jkunux permessi
l-eżenzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 4(3b), inklużi lkriterji għall-ajrudromi tal-merkanzija, għan-notifika
tal-ajrudromi eżentati u għar-reviżjoni tal-eżenzjonijiet
mogħtija;
(i) il-kundizzjonijiet li taħthom operazzjonijiet għandhom
jiġu pprojbiti, limitati jew soġġetti għal ċerti kundizz
jonijiet fl-interess tas-sikurezza;
(j) il-kundizzjonijiet u l-proċeduri biex issir id-dikjaraz
zjoni mill-fornituri tas-servizzi u s-superviżjoni ta’
dawn il-fornituri msemmijin fil-paragrafu 2(e).
6.
Il-miżuri li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 5
għandhom:
(a) jirriflettu l-aħħar żviluppi u l-aħjar prattiki fil-qasam
tal-ajrudromi u jqisu l-Istandards u l-Prattika Rakko
mandati applikabbli tal-ICAO;
(b) ikunu proporzjonati għad-daqs, it-traffiku, il-kategorija
u l-kumplessità tal-ajrudrom u għan-natura u l-volum
tal-operazzjonijiet fih;
(ċ) iqisu l-esperjenza dinjija fl-operat tal-ajrudromi, u talprogress xjentifiku u tekniku;
(d) jippermettu reazzjoni immedjata għal kawżi stabbiliti
ta’ inċidenti u inċidenti serji;
(e) jipprovdu għall-flessibilità meħtieġa għall-konformità
skont il-każ.
Artikolu 8b
ATM/ANS
1.
Il-forniment ta’ ATM/ANS għandu jikkonforma marrekwiżiti essenzjali stipulati fl-Anness Vb u, safejn ikun
possibbli, fl-Anness Va.
2.
Il-fornituri tal-ATM/ANS għandu jkollhom fil-pussess
tagħhom ċertifikat. Iċ-ċertifikat għandu jinħareġ meta lfornitur ikun wera l-kapaċità tiegħu u l-mezzi sabiex
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jaqdu r-responsabbiltajiet assoċjati mal-privileġġi talfornitur. Il-privileġġi mogħtija u l-ambitu tas-servizzi
fornuti għandhom ikunu speċifikati fiċ-ċertifikat.

3.
B’deroga mill-paragrafu 2, l-Istati Membri jistgħu
jiddeċiedu li l-fornituri tas-servizzi ta’ informazzjoni dwar
it-titjira għandhom jitħallew jiddikjaraw il-kapaċità
tagħhom u l-mezzi sabiex jaqdu r-responsabbiltajiet assoċ
jati mas-servizzi pprovduti.

4.
Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 6 jistgħu jistipulaw
rekwiżit għaċ-ċertifikazzjoni fir-rigward tal-organizzazzjo
nijiet impenjati fid-disinn, il-manifattura u l-manutenzjoni
tas-sistemi u l-kostitwenti kritiċi għas-sikurezza ATM/ANS.
Iċ-ċertifikat għal dawn l-organizzazzjonijiet għandu
jinħareġ meta jkunu wrew l-kapaċità tagħhom u l-mezzi
sabiex jaqdu r-responsabbiltajiet assoċjati mal-privileġġi
tagħhom. Il-privileġġi mogħtija għandhom ikunu speċifi
kati fiċ-ċertifikat.

5.
Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 6 jistgħu jistipulaw
rekwiżit ta’ ċertifikazzjoni, inkella, ta’ validazzjoni millfornitur tal-ATM/ANS, fir-rigward tas-sistemi u l-kostit
wenti kritiċi għas-sikurezza tal-ATM/ANS. Iċ-ċertifikati
għal dawk is-sistemi u kostitwenti għandhom jinħarġu,
jew il-validazzjoni għandha tingħata, meta l-applikant
ikun wera li s-sistemi u l-kostitwenti jikkonformaw malispeċifikazzjonijiet dettaljati stabbiliti sabiex tiġi żgurata lkonformità mar-rekwiżiti essenzjali msemmija fil-paragrafu
1.

6.
Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan lArtikolu għandhom ikunu adottati skont il-proċedura
regolatorja msemmija fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament
549/2004.

Dawn il-miżuri għandhom jispeċifikaw b’mod partikolari:

(a) il-kundizzjonijiet għall-forniment ta’ ATM/ANS skont
ir-rekwiżiti essenzjali stabbiliti fl-Anness Vb, u, jekk
ikun japplika, fl-Anness Va;

(b) il-kundizzjonijiet sabiex jiġu stabbiliti u notifikati lillapplikant l-ispeċifikazzjonijiet dettaljati applikabbli
għas-sistemi u l-kostitwenti tal-ATM/ANS;

(ċ) il-kundizzjonijiet għall-ħruġ, iż-żamma, l-emendar, issospensjoni jew ir-revoka taċ-ċertifikati imsemmija filparagrafu 2 u 4;

(d) ir-responsabbiltajiet tad-detenturi taċ-ċertifikati;

MT

L 309/58

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

(e) il-kundizzjonijiet u l-proċeduri biex il-fornituri tasservizzi jwettqu d-dikjarazzjoni msemmija fil-paragrafu
3, kif ukoll għas-superviżjoni ta’ dawn il-fornituri;

(f) il-kundizzjonijiet li taħthom operazzjonijiet għandhom
jiġu pprojbiti, limitati jew soġġetti għal ċerti kundizz
jonijiet fl-interess tas-sikurezza.

7.

Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 6 għandhom:

(a) jirriflettu l-aħħar żviluppi u l-aħjar prattiki fil-qasam
tal-ATM/ANS;

(b) ikunu proporzjonati għad-daqs u l-kumplessità tasservizzi pprovduti;

(ċ) iqisu l-esperjenza dinjija fl-ATM/ANS, u tal-progress
xjentifiku u tekniku;

(d) jiġu żviluppati billi jintużaw kemm jista’ jkun id-dispo
żizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (KE) Nru
549/2004 u tar-Regolament (KE) Nru 550/2004 talParlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 Marzu 2004
dwar il-forniment ta’ servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru flajru uniku Ewropew (ir-Regolament tal-forniment ta’
servizz) (*), ir-Regolament (KE) Nru 551/2004 u rRegolament (KE) Nru 552/2004 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2004 dwar linteroperabilità tax-Xibka Ewropea ta’ Amministrazzjo
ni ta’ Traffiku tal-Ajru (ir-Regolament ta’ interoperabi
lità) (**), u jipprovdu għal mekkaniżmi tranżitorji
sabiex tkun żgurata l-kontinwità ta’ ċertifikati diġà
mogħtija skont dawk ir-Regolamenti; għall-bidu
għandhom jinkludu d-dispożizzjonijiet ta’ sikurezza
ta’ dawk ir-Regolamenti u, fejn ikun xieraq, fil-każ ta’
emendi fil-ġejjieni, iqisu l-aħħar progress xjentifiku u
tekniku;

(e) jippermettu reazzjoni immedjata għal kawżi stabbiliti
ta’ inċidenti u inċidenti serji.
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3.
Il-liċenzja msemmija fil-paragrafu 2 għandha tinħareġ
biss meta l-applikant għal-liċenzja juri li jikkonforma marregoli stabbiliti sabiex jiżguraw il-konformità mar-rekwiżiti
essenzjali dwar ir-rekwiżiti fir-rigward tal-għarfien teore
tiku, il-ħila prattika, il-ħila fl-ilsna u l-esperjenza kif stipu
lati fl-Anness Vb.

4.
Iċ-ċertifikat mediku msemmi fil-paragrafu 2 għandu
jinħareġ meta l-kontrollur tat-traffiku tal-ajru jikkonforma
mar-regoli stabbiliti sabiex jiżguraw il-konformità marrekwiżiti essenzjali dwar il-kundizzjoni medika xierqa kif
stipulat fl-Anness Vb. Iċ-ċertifikat mediku jista’ jinħareġ
minn eżaminaturi ajrumediċi jew ċentri ajrumediċi.

5.
Il-privileġġi mogħtija lill-kontrollur tat-traffiku talajru u l-ambitu tal-liċenzja u ċ-ċertifikat mediku għandhom
jiġu speċifikati f’tali liċenzja u ċeritifikat.

6.
Il-kapaċità ta’ organizzazzjonijiet għat-taħriġ talkontrolluri tat-traffiku tal-ajru, tal-eżaminaturi aeromediċi
u taċ-ċentri aeromediċi li jwettqu r-responsabbilitajiet
assoċjati mal-privileġġi tagħhom f’relazzjoni mal-ħruġ ta’
liċenzji u ta’ ċertifikati mediċi għandha tiġi rikonoxxuta
bil-ħruġ ta’ ċertifikat.

7.
Għandu jinħareġ ċertifikat lill-organizzazzjonijiet tattaħriġ, lill-eżaminaturi aeromediċi u liċ-ċentri aeromediċi
għall-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru li jkunu wrew li
jikkonformaw mar-regoli stabbiliti sabiex tiġi żgurata lkonformità mar-rekwiżiti essenzjali rilevanti kif stabbiliti
fl-Anness Vb. Il-privileġġi mogħtija miċ-ċertifikat
għandhom jiġu speċifikati fiha.

8.
Il-persuni responsabbli għall-għoti ta’ taħriġ prattiku
jew għall-evalwazzjoni tal-ħila ta’ kontrollur tat-traffiku talajru għandu jkollhom ċertifikat. Iċ-ċertifikat għandu
jinħareġ meta l-persuna kkonċernata tkun uriet li tikkon
forma mar-regoli stabbiliti sabiex tiġi żgurata l-konformità
mar-rekwiżiti essenzjali rilevanti kif stabbiliti fl-Anness Vb.
Il-privileġġi mogħtija miċ-ċertifikat għandhom jiġu speċifi
kati fih.

9.
Tagħmir għat-taħriġ sintetiku għandu jikkonforma
mar-rekwiżiti essenzjali rilevanti stabbiliti fl-Anness Vb.

Artikolu 8c
Kontrolluri tat-traffiku tal-ajru
1.
Il-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru kif ukoll persuni u
organizzazzjonijiet involuti fit-taħriġ, l-ittestjar, il-verifika u
l-valutazzjoni medika tal-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru,
għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti essenzjali stabbiliti
fl-Anness Vb.

10.
Dawn il-miżuri, maħsuba biex jemendaw elementi
mhux essenzjali ta’ dan l-Artikolu billi jissupplimentawh,
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi
skrutinju msemmija fl-Artikolu 65(4).

Dawk il-miżuri għandhom jispeċifikaw b’mod partikolari:
2.
Il-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru għandhom ikunu
meħtieġa jkollhom liċenzja u ċertifikat mediku xieraq
għas-servizz ipprovdut.

(a) l-ikklassifikar u l-approvazzjonijiet differenti għalliċenzji tal-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru;
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(b) il-kundizzjonijiet għall-ħruġ, iż-żamma, l-emendar, illimitazzjoni, is-sospensjoni jew it-tħassir ta’ liċenzji,
klassifiki u approvazzjonijiet għal liċenzji, ċertifikati
mediċi, approvazzjonijiet u ċertifikati, u l-kundizzjoni
jiet li taħthom dawn iċ-ċertifikati u approvazzjonijiet
m’għandhomx bżonn jiġu mitluba filwaqt li jkunu
previsti mekkaniżmi tranżizzjonali sabiex tkun żgurata
l-kontinwità tal-approvazzjonijiet u taċ-ċertifikati li
diġà ngħataw;

(ċ) il-privileġġi u r-responsabbiltajiet tad-detenturi ta’
liċenzji, klassifikazzjonijiet u approvazzjonijiet għalliċenzji, ċertifikati mediċi, approvazzjonijiet u ċertifi
kati;

(d) il-kundizzjonijiet għall-aċċettazzjoni u għall-bidla talliċenzji tal-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru kif ukoll ilkundizzjonijiet għall-aċċettazzjoni u għall-bidla taċċertifikati mediċi nazzjonali f’ċertifikati mediċi rikonox
xuti komunement.

11.
Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 10 għandhom
jirriflettu l-aħħar progress, inklużi l-aħjar prassi u lprogress xjentifiku u tekniku, fil-qasam tat-taħriġ talkontrolluri tat-traffiku tal-ajru. Fil-bidu għandhom ikunu
żviluppati abbażi tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva
2006/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’
April 2006 dwar liċenzja Komunitarja għall-kontrolluri tattraffiku tal-ajru (***)
___________
(*) ĠU L 96, 31.3.2004, p. 10.
(**) ĠU L 96, 31.3.2004, p. 26.
(***) ĠU L 114, 27.4.2006, p. 22.”;
(8) L-Artikolu 9 huwa emendat kif ġej:

(a) il-paragrafu 1 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“1.
Inġenji tal-ajru msemmijin fl-Artikolu 4(1)(d), kif
ukoll l-ekwipaġġ tagħhom u l-operazzjonijiet tagħhom,
għandhom ikunu konformi mal-istandards ICAO appli
kabbli. Sa fejn m’hemmx tali standards, dawn l-inġenji
tal-ajru u t-tħaddim tagħhom għandhom ikunu
konformi mal-ħtiġiet stabbiliti fl-Anness I, III, IV u,
jekk ikun japplika, fl-Anness Vb, sakemm dawn ilħtiġiet ma jmorrux kontra d-drittijiet ta’ pajjiżi terzi
skont konvenzjonijiet internazzjonali.”;
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“1.
L-Istati Membri, il-Kummissjoni u l-Aġenzija
għandhom jikkooperaw bil-għan li tiġi żgurata l-konfor
mità ma’ dan ir-Regolament u r-regoli tal-implimentazzjo
ni tiegħu.”;
(10) L-Artikolu 11 għandu jiġi emendat kif ġej:
(a) Il-paragrafi 4 u 5 għandhom jinbidlu b’dan li ġej:
“4.
Sakemm jidħlu fis-seħħ il-miżuri msemmija flArtikoli 5(5), 7(6), u 9(4) u sakemm jiskadi kull
perjodu tranżizzjonali stipulat b’dawk il-miżuri, u bla
ħsara għall-Artikolu 69(4), ċertifikati li ma jistgħux
jinħarġu skont dan ir-Regolament jistgħu jinħarġu
abbażi tar-regolamenti nazzjonali applikabbli.
5.
Sakemm jidħlu fis-seħħ il-miżuri msemmija flArtikolu 8(5) u sakemm jiskadi kull perjodu tranżiz
zjonali stipulat b’dawk il-miżuri, u bla ħsara għall-Arti
kolu 69(4), ċertifikati li ma jistgħux jinħarġu skont dan
ir-Regolament jistgħu jinħarġu fuq il-bażi tar-regola
menti nazzjonali applikabbli jew fejn applikabbli.”;
(b) għandhom jiddaħħlu l-paragrafi li ġejjin:
“5a.
Sakemm jidħlu fis-seħħ il-miżuri msemmija flArtikoli 8a(5) u 8c(10) u sakemm jiskadi kull perjodu
tranżizzjonali stipulat b’dawk il-miżuri, u bla ħsara
għall-Artikolu 69(4), ċertifikati li ma jistgħux jinħarġu
skont dan ir-Regolament jistgħu jinħarġu fuq il-bażi
tar-regolamenti nazzjonali applikabbli.
5b.
Sakemm jidħlu fis-seħħ il-miżuri msemmija flArtikolu 8b(6) u sakemm jiskadi kull perjodu tranżizz
jonali stipulat b’dawk il-miżuri, u bla ħsara għall-Arti
kolu 69(4), ċertifikati li ma jistgħux jinħarġu skont dan
ir-Regolament jistgħu jinħarġu fuq il-bażi tar-regola
menti nazzjonali applikabbli jew fejn applikabbli, fuq
il-bażi tar-rekwiżiti rilevanti tar-Regolament (KE) Nru
2096/2005 tal-20 ta’ Diċembru 2005 li jistabbilixxi
rekwiżiti komuni għall-forniment ta’ servizzi ta’ navi
gazzjoni bl-ajru (*)
___________
(*) ĠU L 335, 21.12.2005, p. 13.”;
(11) fl-Artikolu 13, għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:
“L-entitajiet kwalifikati m’għandhomx joħorġu ċertifikati.”;

(b) Fil-paragrafu 5, għandu jiżdied il-punt li ġej:

“(e) jitqiesu l-aspetti
ATM/ANS.”;

tas-sikurezza

relatati

(12) fl-Artikolu 18, il-punti (c) u (d) għandhom jinbidlu b’dan li
ġej:
mal-

(9) fl-Artikolu 10, il-paragrafu 1 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(ċ) toħroġ speċifikazzjonijiet ta’ ċertifikazzjoni u mezzi
aċċettabbli ta’ konformità, kif ukoll kwalunkwe
materjal ta’ gwida għall-applikazzjoni ta’ dan ir-Rego
lament u r-regoli ta’ implimentazzjoni tiegħu;

L 309/60

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

(d) tieħu d-deċiżjonijiet ix-xierqa għall-applikazzjoni talArtikoli 20, 21, 22, 22a, 22b, 23, 54 u 55 fosthom
l-għoti ta’ eżenzjonijiet lid-detenturi taċ-ċertifikati li
tkun ħarġet, mir-rekwiżiti sostantivi stipulati f’dan irRegolament u mir-regoli tal-implimentazzjoni tiegħu
fil-każ ta’ ċirkustanzi operattivi urġenti li ma jkunux
previsti jew ta’ ħtiġijiet operattivi għal żmien limitat,
sakemm ma jiġix affettwat il-livell ta’ sikurezza,
jingħataw għal perjodu li ma jaqbiżx ix-xahrejn, li
jkunu nnotifikati lill-Kummissjoni u li ma jiġux
imġedda;”;

(13) fl-Artikolu 19(2), il-punt (a) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(a) speċifikazzjonijiet taċ-ċertifikazzjoni u mezzi aċċet
tabbli ta’ konformità; u”;

(14) għandhom jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

“Artikolu 22a
ATM/ANS
Fir-rigward tal-ATM/ANS imsemmija fl-Artikolu 4(3b), lAġenzija għandha:
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nijiet u verifiki tal-organizzazzjonijiet li hija tiċċertifika,
u fejn rilevanti, tal-persunal tagħhom;
(b) toħroġ u ġġedded iċ-ċertifikati tal-organizzazzjonijiet
tat-taħriġ tal-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru li qegħdin
barra t-territorju tal-Istati Membri u, fejn rilevanti, talpersunal tagħhom;
(ċ) temenda, tissospendi jew tirrevoka ċ-ċertifikat rilevanti,
meta l-kundizzjonijiet li skonthom inħareġ mhumiex
aktar sodisfatti jew jekk id-detentur taċ-ċertifikat jonqos
milli jissodisfa l-obbligi imposti fuqu b’dan ir-Regola
ment jew bir-regoli ta’ implimentazzjoni tiegħu.”;
(15) fl-Artikolu 33(2)(c), id-data “it-30 ta’ Settembru” għandha
tinbidel bi “it-30 ta’ Novembru.”;
(16) fl-Artikolu 44, il-paragrafu 1 għandu jinbidel b’dan li ġej:
“1.
Appell jista’ jsir kontra deċiżjonijiet tal-Aġenzija li
ttieħdu skont l-Artikoli 20, 21, 22, 22a, 22b, 23, 55 jew
64.”;
(17) fl-Artikolu 50, il-paragrafu 2 għandu jinbidel b’dan li ġej:

(a) tmexxi, hija nnifsha jew permezz tal-awtoritajiet talavjazzjoni nazzjonali jew entitajiet kwalifikati, spezzjo
nijiet u verifiki tal-organizzazzjonijiet li hija tiċċertifika;

(b) toħroġ u ġġedded ċertifikati ta’ organizzazzjonijiet li
jinsabu barra t-territorju soġġett għad-dispożizzjonijiet
tat-Trattat, u li huma responsabbli għall-għoti ta’
servizzi fl-ispazju tal-ajru tat-territorju li għalih japplika
t-Trattat;

(ċ) toħroġ u ġġedded ċertifikati ta’ organizzazzjonijiet li
jipprovdu servizzi pan-Ewropej;

(d) temenda, tissospendi jew tirrevoka ċ-ċertifikat rilevanti,
meta l-kundizzjonijiet li skonthom inħareġ mhumiex
aktar sodisfatti jew jekk id-detentur taċ-ċertifikat jonqos
milli jissodisfa l-obbligi imposti fuqu b’dan ir-Regola
ment jew bir-regoli ta’ implimentazzjoni tiegħu.

Artikolu 22b
Ċertifikazzjoni tal-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru
Fir-rigward tal-persuni u l-organizzazzjonijiet imsemmija
fl-Artikolu 8c(1), l-Aġenzija għandha:

(a) tmexxi, hija nnifsha jew permezz tal-awtoritajiet talavjazzjoni nazzjonali jew entitajiet kwalifikati, spezzjo

“2.
Azzjonijiet għall-annullament ta’ deċiżjonijiet talAġenzija li ttieħdu skont l-Artikoli 20, 21, 22, 22a, 22b,
23, 55 jew 64 jistgħu jittellgħu quddiem il-Qorti talĠustizzja tal-Komunitajiet Ewropej biss wara li l-proċeduri
tal-appell kollha fi ħdan l-Aġenzija jkunu ġew eżawriti.”;
(18) l-Artikolu 52 għandu jiġi emendat kif ġej:
(a) Fil-paragrafu 1, l-ewwel subparagrafu għandu jinbidel
b’dan li ġej:
“Malajr kemm jista’ jkun wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan
ir-Regolament, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jistabbilixxi
proċeduri trasparenti biex joħorġu opinjonijiet, speċifi
kazzjonijiet ta’ ċertifikazzjoni, mezzi aċċettabbli ta’
konformità u materjal ta’ gwida msemmi fl-Artikolu 18
(a) u (c).”;
(b) Il-paragrafu 2 għandu jinbidel b’dan li ġej:
“2.
Meta l-Aġenzija, skont l-Artikolu 19, tiżviluppa
opinjonijiet, speċifikazzjonijiet ta’ ċertifikazzjoni, mezzi
aċċettabbli ta’ konformità u materjal ta’ gwida li
għandu jiġi applikat mill-Istati Membri, għandha tistab
bilixxi proċedura sabiex tikkonsulta lill-Istati Membri.
Għal dan il-għan, tista’ toħloq grupp ta’ xogħol li fih
kull Stat Membru huwa intitolat li jaħtar espert.”;
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(19) fl-Artikolu 55(1), l-ewwel sentenza għandha tinbidel b’dan
li ġej:
“L-Aġenzija tista’ tmexxi, hija nnifisha jew permezz talawtoritajiet tal-avjazzjoni nazzjonali jew entitajiet kwalifi
kati, kull spezzjoni meħtieġa ta’ impriżi skont l-Artikoli 7,
20, 21, 22, 22a, 22b, 23 u 24(2).”;

L 309/61

Artikolu 2
Id-Direttiva 2006/23/KE hija b’dan imħassra.

Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/23/KE għandhom
jibqgħu japplikaw, fuq bażi tranżitorja, sad-data tal-applikazzjo
ni tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 8c(10) tar-Regolament (KE)
Nru 216/2008 kif emendat minn dan ir-Regolament.

(20) għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
Artikolu 3

“Artikolu 65a
Emendi
Skont it-termini tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat, ilKummissjoni għandha tipproponi li temenda r-Regolament
(KE) Nru 549/2004, ir-Regolament (KE) Nru 550/2004, irRegolament (KE) Nru 551/2004 u r-Regolament (KE) Nru
552/2004 sabiex tqis ir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.”;
(21) it-titolu tal-Anness V għandu jinbidel b’dan li ġej:
“Kriterji għall-entitajiet kwalifikati u l-korpi akkreditati
imsemmija fl-Artikolu 13 (‘entità kwalifikata’ jew ‘entità’)”;
(22) għandhom jiddaħħlu l-Annessi Va u Vb kif stipulati flAnness għal dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara
dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’ll-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri msemmija flArtikolu 8a(5) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 kif emendat
minn dan ir-Regolament qabel il-31 ta’ Diċembru 2013. LArtikolu 8a għandu japplika mid-dati speċifikati f’dawk ilmiżuri.

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri msemmija flArtikolu 8b(6) u fl-Artikolu 8c(10) tar-Regolament (KE) Nru
216/2008 kif emendat minn dan ir-Regolament qabel il-31 ta’
Diċembru 2012. L-Artikoli 8b u 8c għandhom japplikaw middati speċifikati f’dawk il-miżuri.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, il-21 ta’ Ottubru 2009.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

Għall-Kunsill
Il-President

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM
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ANNESS

“ANNESS Va
REKWIŻITI ESSENZJALI GĦAL AJRUDROMI
A — Karatteristiċi fiżiċi, infrastruttura u tagħmir
(1) Żona ta’ moviment
(a) L-ajrudromi għandu jkollhom żona apposta għat-tlugħ u l-inżul tal-inġenji tal-ajru, li tissodisfa l-kundizzjonijiet li
ġejjin:
(i) din iż-żona għandu jkollha dimensjonijiet u karatteristiċi xierqa għall-inġenji tal-ajru maħsuba biex jużaw ilfaċilità;
(ii) din iż-żona, fejn applikabbli, għandu jkollha dimensjonijiet xierqa għall-inġenji tal-ajru maħsuba. Dawk iżżoni li mhumiex maħsuba għal operazzjonijiet ripetittivi jridu jkunu biss kapaċi jifilħu l-inġenju tal-ajru;
(iii) din iż-żona għandha tkun iddisinjata b’tali mod li ma żżommx l-ilma u ma tippermettix li l-ilma qiegħed jsir
riskju inaċċettabbli għall-operazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru;
(iv) iż-żerżieq u l-bidliet fiż-żerżieq ta’ din iż-żona m’għandhomx joħolqu riskju inaċċettabbli għall-operazzjonijiet
tal-inġenji tal-ajru;
(v) il-karatteristiċi tal-wiċċ ta’ din iż-żona għat-tlugħ u l-inżul għandhom ikunu xierqa għall-użu mill-inġenju talajru maħsub; u
(vi) din iż-żona għandha tkun ħielsa minn oġġetti li jistgħu joħolqu riskju inaċċettabbli għall-operazzjonijiet talinġenji tal-ajru.
(b) Fejn ikun hemm bosta żoni tat-tlugħ u tal-inżul diżinjati, dawn għandhom ikunu tali li ma joħolqux riskju mhux
aċċettabbli għall-operazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru.
(ċ) Iż-zona tat-tlugħ u tal-inżul diżinjata għandha tkun imdawra b’żoni definiti. Dawn iż-żoni huma maħsuba biex
iħarsu l-inġenji tal-ajru milli jtiru minn fuqhom waqt operazzjonijiet ta’ tlugħ jew ta’ nżul, jew biex itaffu lkonsegwenzi ta’ nżul li jsir qabel tibda r-runway, moviment lil hinn mill-ġnub, jew moviment lil hinn mil-limiti
taż-żona tat-tlugħ u tal-inżul, u għandhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:
(i) dawn iż-żoni għandu jkollhom dimensjonijiet xierqa għall-operazzjonijiet antiċipati tal-inġenji tal-ajru;
(ii) iż-żerżieq u l-bidliet fiż-żerżieq ta’ dawn iż-żoni m’għandhomx joħolqu riskju inaċċettabbli għall-operazzjo
nijiet tal-inġenji tal-ajru;
(iii) dawn iż-żoni għandhom ikunu ħielsa minn oġġetti li jistgħu joħolqu riskju inaċċettabbli għall-operazzjonijiet
tal-inġenji tal-ajru. Dan m’għandux jipprekludi milli jkun hemm tagħmir fraġli f’dawn iż-żoni, jekk ikun
meħtieġ biex jassisti l-operazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru; u
(iv) kull waħda minn dawn iż-żoni għandu jkollha saħħa biżżejjed biex tiflaħ għall-għan tagħha.
(d) Dawk iż-żoni ta’ ajrudrom, bil-madwar immedjat assoċjat tagħhom, li qegħdin sabiex jintużaw biex l-inġenju talajru jiċċirkola fuq l-art jew jipparkja, għandhom ikunu ddisinjati b’tali mod li jippermettu l-operazzjoni sikura talinġenju tal-ajru li mistenni juża l-faċilità partikolari taħt il-kundizzjonijiet kollha li sar pjan għalihom, u għandhom
jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:
(i) dawn iż-żoni għandhom ikunu jifilħu biżżejjed operazzjonijiet ripetittivi tal-inġenju tal-ajru maħsub, ħlief iżżoni fejn hu mistenni biss użu okkażjonali u li għandhom biss bżonn jifilħu l-inġenju tal-ajru;
(ii) dawn iż-żoni għandhom ikunu ddisinjati b’tali mod li ma żżommx l-ilma u ma tippermettix li l-ilma qiegħed
isir riskju inaċċettabbli għall-operazzjonijiet tal- inġenji tal-ajru;
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(iii) iż-żerżieq u l-bidliet fiż-żerżieq ta’ dawn iż-żoni m’għandhomx joħolqu riskju inaċċettabbli għall-operazzjo
nijiet tal-inġenji tal-ajru;
(iv) il-karatteristiċi ta’ wiċċ l-art għandhom ikunu xierqa għall-użu mill-inġenju tal-ajru maħsub; u
(v) dawn iż-żoni għandhom ikunu ħielsa minn oġġetti li jistgħu joħolqu riskju mhux aċċettabbli għall-ope
razzjonijiet tal-inġenji tal-ajru. Dan m’għandux jipprekludi tagħmir għall-parkeġġ meħtieġ għal dik iż-żona
f’pożizzjonijiet jew żoni speċifikament identifikati.
(e) Infrastruttura oħra maħsuba għall-użu minn inġenji tal-ajru għandha tkun iddisinjata b’tali mod li l-użu ta’ dik linfrastruttura ma joħloqx riskju mhux aċċettabbli għall-inġenji tal-ajru li qed jużawha.
(f) Kostruzzjonijiet, bini, tagħmir jew żoni ta’ ħżin għandhom ikunu f’postijiet u ddisinjati b’tali mod li ma joħolqux
riskju inaċċettabbli għall-operazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru.
(g) Għandhom jiġu pprovduti mezzi xierqa li jżommu lil persuni mhux awtorizzati, vetturi mhux awtorizzati jew
annimali kbar biżżejjed li joħolqu riskju inaċċettabbli għall-operazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru milli jidħlu fiż-żona
tal-moviment, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet nazzjonali u internazzjonali dwar il-ħarsien tal-anni
mali.
(2) Separazzjoni mill-ostakli
(a) Sabiex jiġi protett inġenju tal-ajru riesaq lejn ajrudrom biex jinżel fih, jew għat-tluq tiegħu minn ajrudrom,
għandhom jiġu stabbiliti rotot jew żoni ta’ wasla u ta’ tluq. Rotot jew żoni bħal dawn għandhom jipprovdu linġenji tal-ajru bis-separazzjoni meħtieġa mill-ostakli li jkunu qegħdin fiż-żona madwar l-ajrudrom wara li jitqiesu
l-karatteristiċi fiżiċi lokali.
(b) Din is-separazzjoni mill-ostakli għandha tkun xierqa għall-fażi tat-titjira u t-tip ta’ operazzjoni li qed titwettaq.
Għandha wkoll tqis it-tagħmir li jkun qed jintuża sabiex tiġi ddeterminata l-pożizzjoni tal-inġenju tal-ajru.
(3) Għajnuniet viżivi u mhux viżivi u tagħmir tal-ajrudrom
(a) L-għajnuniet iridu jkunu idonei għall-għan li maħsubin għalih, jintgħarfu u jipprovdu informazzjoni mhux
ambigwa lill-utenti taħt il-kundizzjonijiet operattivi kollha maħsuba.
(b) It-tagħmir tal-ajrudrom għandu jaħdem kif maħsub taħt il-kundizzjonijiet tal-operat previsti. Taħt kundizzjonijiet
tal-operat jew fil-każ ta’ ħsara, it-tagħmir tal-ajrudrom ma għandux jikkawża riskju inaċċettabbli għas-sikurezza
tal-avjazzjoni.
(ċ) L-għajnuniet u s-sistema tal-provvista tal-elettriku għandhom ikunu ddisinjati sabiex il-ħsarat ma jirriżultawx f’li
tingħata informazzjoni mhux xierqa, qarrieqa jew insuffiċjenti lill-utenti, jew li twassal għall-waqfien ta’ servizz
essenzjali.
(d) Għandhom jiġu pprovduti mezzi xierqa ta’ protezzjoni sabiex jiġu evitati l-ħsarat jew ix-xkiel għal dawn lgħajnuniet.
(e) Għejun tar-radjazzjoni jew il-preżenza ta’ oġġetti jiċċaqalqu jew fissi m’għandhomx ixekklu jew jolqtu ħażin irrendiment tas-sistemi tal-komunikazzjoni, navigazzjoni u sorveljanza ajronawtika.
(f) Għandha ssir disponibbli informazzjoni lill-istaff rilevanti dwar l-operat u l-użu tat-tagħmir tal-ajrudrom, inklużi
indikazzjonijiet ċari tal-kundizzjonijiet li jistgħu joħolqu riskji inaċċettabbli għas-sikurezza tal-avjazzjoni.
(4) Data dwar l-ajrudromi:
(a) Data rilevanti għall-ajrudrom u s-servizzi disponibbli għandha tiġi stabbilita u miżmuma aġġornata.
(b) Id-data għandha tkun preċiża, tista’ tinqara, kompluta u mhux ambigwa. Għandhom jinżammu livelli xierqa ta’
integrità.
(ċ) Id-data għandha tkun disponibbli għall-utenti u l-fornituri ANS relevanti fi żmien xieraq, bl-użu ta’ metodu sikur u
veloċi ta’ komunikazzjoni.
B — Operazzjonijiet u ġestjoni
(1) L-operatur tal-ajrudrom huwa responsabbli mill-operat tal-ajrudrom. Ir-responsabbiltajiet tal-operatur tal-ajrudrom huma kif ġej:
(a) l-operatur tal-ajrudrom għandu jkollu, direttament jew b’kuntratt, il-mezzi neċessarji kollha biex jiżgura l-operat
sikur tal-inġenju tal-ajru fl-ajrudrom. Dawn il-mezzi għandhom jinkludu, imma mhumiex limitati għal, faċilitajiet,
impjegati, materjali, dokumentazzjoni tal-kompiti, responsabbiltajiet u proċeduri, aċċess għal data rilevanti u żżamma ta’ reġistri;
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(b) l-operatur tal-ajrudrom għandu jivverifika li jkun hemm konformità f’kull ħin mar-rekwiżiti tat-Taqsima A jew
jieħu miżuri xierqa biex itaffi r-riskji assoċjati man-non-konformità. Il-proċeduri għandhom ikunu stabbiliti u
applikati sabiex l-utenti kollha jkunu konxji fil-ħin ix-xieraq minn dawn il-miżuri;
(ċ) l-operatur tal-ajrudrom għandu jistabbilixxi u jimplimenta programm xieraq ta’ ġestjoni tar-riskju għall-fawna
madwar l-ajrudrom;
(d) l-operatur tal-ajrudrom għandu jiżgura li l-movimenti tal-vetturi u l-persuni fiż-żona tal-moviment u żoni
operattivi oħra jkunu kkoordinati mal-movimenti tal-inġenji tal-ajru biex jiġu evitati kolliżjonijiet u ħsarat lillinġenji tal-ajru;
(e) l-operatur tal-ajrudrom għandu jiżgura li jiġu stabbiliti u implimentati proċeduri li jtaffu r-riskji marbuta maloperazzjonijiet tal-ajrudrom waqt it-tħaddim tagħhom fix-xitwa, f’kundizzjonijiet tat-temp ħżiena, viżibbiltà
ħażina jew bil-lejl, fejn applikabbli;
(f)

l-operatur tal-ajrudrom għandu jistabbilixxi arranġamenti ma’ organizzazzjonijiet rilevanti oħra sabiex tiġi żgurata
l-konformità kontinwa ma’ dawn ir-rekwiżiti essenzjali għall-ajrudromi. Dawn l-organizzazzjonijiet jinkludu, iżda
mhumiex limitati għal, operaturi tal-inġenji tal-ajru, fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru, fornituri ta’
servizzi ta’ ground handling, u organizzazzjonijiet oħra li l-attivitajiet jew il-prodotti tagħhom jista’ jkollhom
effett fuq is-sikurezza tal-inġenji tal-ajru;

(g) l-operatur tal-ajrudrom, jew hu stess jew permezz ta’ kuntratti ma’ terzi persuni, għandu jiżgura li jeżistu u huma
applikati proċeduri sabiex l-inġenji tal-ajru jingħataw fjuwil mhux ikkontaminat u bl-ispeċifikazzjoni l-korretta.
(h) għandhom ikunu disponibbli manwali għall-manutenzjoni tat-tagħmir tal-ajrudromi, u għandhom ikunu appli
kabbli fil-prattika u jkopru struzzjonijiet dwar manutenzjoni u tiswija, tagħrif għas-servicing, sejbien ta’ problemi
u proċeduri ta’ spezzjoni;
(i)

l-operatur tal-ajrudrom għandu jistabbilixxi u jimplimenta pjan ta’ emerġenza għall-ajrudrom, li jkopri xenarji ta’
emerġenza li jistgħu jseħħu fl-ajrudrom jew fl-inħawi ta’ madwaru. Il-pjan għandu jkun ikkoordinat mal-pjan ta’
emerġenza għall-komunità lokali, kif meħtieġ;

(j)

l-operatur tal-ajrudrom għandu jiżgura li huma pprovduti servizzi xierqa ta’ salvataġġ u tifi tan-nar fl-ajrudrom.
Dawn is-servizzi għandhom iwieġbu għal inċident jew aċċident b’biżżejjed urġenza u għandhom jinkludu millinqas tagħmir, sustanzi għat-tifi tan-nar u għadd suffiċjenti ta’ persunal;

(k) l-operatur tal-ajrudrom għandu juża biss persunal imħarreġ u kkwalifikat għall-operazzjonijiet u l-manutenzjoni
tal-ajrudromi, u għandu jimplimenta u jmantni programmi ta’ taħriġ u ta’ verifika li jiżguraw il-kompetenza
kontinwata tal-persunal rilevanti kollu;
(l)

l-operatur tal-ajrudrom għandu jiżgura li kull persuna li għandha l-permess ikollha aċċess mingħajr skorta fiżżona tal-moviment jew żoni operattivi oħra tkun imħarrġa kif xieraq u kkwalifikata għal dan it-tp ta’ aċċess;

(m) il-persunal tas-salvataġġ u tat-tifi tan-nar għandu jkun imħarreġ kif xieraq u kkwalifikat biex jopera fl-ambjent talajrudrom. L-operatur tal-ajrudrom għandu jimplimenta u jmantni programmi ta’ taħriġ u ta’ verifika sabiex tiġi
żgurata l-kompetenza kontinwata ta’ dan il-persunal; u
(n) il-persunal kollu tas-salvataġġ u tat-tifi tan-nar li jkun potenzjalment meħtieġ li jaġixxi f’emerġenzi tal-avjazzjoni
għandu jagħti perjodikament prova ta’ qagħda medika xierqa biex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu b’mod sodisfa
ċenti, filwaqt li jitqies it-tip ta’ attività. F’dan il-kuntest, il-qagħda medika, li tinkludi sew l-aspett fiżiku sew laspett mentali, tfisser li dak li jkun ma jkunx ibati minn ebda marda jew diżabilità li tista’ tinkapaċita lil dan ilpersunal milli:
(i) iwettaq il-kompiti meħtieġa biex jopera fl-emerġenzi tal-avjazzjoni;
(ii) iwettaq id-dmirijiet assenjati lilu fi kwalunkwe ħin; jew
(iii) jipperċepixxi b’mod xieraq l-ambjent tiegħu.
(2) Sistemi ta’ ġestjoni
(a) L-operatur tal-ajrudrom għandu jimplimenta u jżomm sistema ta’ ġestjoni sabiex jiżgura l-konformità ma’ dawn irrekwiżiti essenzjali għal ajrudromi, u jimmira għal titjib kontinwu u proattiv tas-sikurezza. Is-sistema ta’ ġestjoni
għandha tinkludi strutturi organizattivi, kontabbiltà, responsabbiltajiet, politiki u proċeduri.
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(b) Is-sistema ta’ ġestjoni għandha tinkludi programm ta’ prevenzjoni ta’ inċidenti u aċċidenti, inklużi skema ta’
rappurtar u analiżi tal-okkorrenzi. L-analiżi għandha tinvolvi l-partijiet elenkati fil-punt 1(f) fuq, kif xieraq.
(ċ) L-operatur tal-ajrudrom għandu jiżviluppa manwal tal-ajrudrom u jopera skont dan il-manwal. Dan il-manwal
għandu jkun fih l-istruzzjonijiet, l-informazzjoni u l-proċeduri kollha meħtieġa għall-ajrudrom, għas-sistema ta’
ġestjoni u għall-persunal tal-operazzjonijiet biex iwettaq dmirijietu.
C — L-inħawi madwar l-ajrudrom
(1) L-ispazju tal-ajru madwar iż-żoni ta’ moviment tal-ajrudromi għandhom ikunu protetti mill-ostakli sabiex ikunu
jistgħu jseħħu l-operazzjonijiet maħsuba tal-inġenji tal-ajru fl-ajrudromi mingħajr ma jinħoloq riskju inaċċettabbli
kkawżat mill-iżvilupp ta’ ostakli madwar l-ajrudromi. Għandhom għalhekk jiġu żviluppati, implimentati u mmoni
torjati kontinwament uċuħ li jimmonitorjaw l-ostakli sabiex tiġi indentifikata kwalunkwe penetrazzjoni infranġenti.
(a) Kwalunkwe infrazzjoni ta’ dawn l-uċuħ tkun teħtieġ valutazzjoni li tidentifika jekk oġġett huwiex qed joħloq riskju
inaċċettabbli. Kwalunkwe oġġett li jippreżenta riskju inaċċettabbli għandu jitneħħa jew jew tittieħed azzjoni ta’
mitigazzjoni biex tipproteġi l-inġenji tal-ajru li qed jużaw l-ajrudrom.
(b) Kwalunkwe minn dawn l-ostakli li jkun fadal għandhom jiġi ppubblikati u, skont il-ħtieġa, għandhom jiġu
mmarkati u, fejn meħtieġ, jiġu magħmula viżibbli permezz ta’ dwal.
(2) Perikli marbuta ma’ attivitajiet tal-bniedem u l-użu tal-art, bħal, iżda mhux esklussivament, dawk elenkati fil-lista li
ġejja, għandhom jiġu mmonitorjati u kkontrollati. Ir-riskju kkawżat minnhom għandu jiġi vvalutat u mtaffi kif xieraq:
(a) kull żvilupp jew bidla fl-użu tal-art fiż-żona tal-ajrudrom;
(b) il-possibbiltà ta’ turbolenza ikkaġunata minn ostaklu;
(ċ) l-użu ta’ dwal perikolużi, li jħawdu jew li jqarrqu;
(d) it-tgħammix ikkawżat minn uċuħ kbar u li jirriflettu ħafna;
(e) il-ħolqien ta’ żoni li għandhom mnejn jinkoraġġixxu attività ta’ annimali selvaġġi fil-madwar taż-żoni ta’ movi
ment tal-ajrudrom;
(f) għejun ta’ radazzjoni mhux viżibbli jew il-preżenza ta’ oġġetti jiċċaqalqu jew fissi jistgħu jxekklu jew jolqtu ħażin
ir-rendiment tas-sistemi tal-komunikazzjoni, navigazzjoni u sorveljanza ajrunawtika.
(3) Għandu jiġi stabbilit pjan ta’ emerġenza għall-komunità lokali għal sitwazzjonijiet ta’ emerġenza tal-avjazzjoni li
jseħħu fiż-żona lokali tal-ajrudrom.
D — Affarijiet oħra
Ħlief għal inġenji tal-ajru f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza, meta jkunu ddevjati għal ajrudrom alternattiv, jew isibu ruħhom
f’kundizzjonijiet oħra speċifikati f’kull każ, ajrudrom jew partijiet tiegħu m’għandhomx jintużaw minn inġenji tal-ajru li
normalment mhumiex konformi mad-disinn u l-proċeduri operattivi ta’ dak l-ajrudrom.

ANNESS Vb
REKWIŻITI ESSENZJALI GĦALL-ATM/ANS U GĦALL-KONTROLLURI TAT-TRAFFIKU TAL-AJRU
(1) L-użu tal-ispazju tal-Ajru
(a) Kull inġenju tal-ajru, esklużi dawk involuti fl-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 1(2)(a), f’kull fażi tat-tajran jew fiżżona ta’ moviment tal-ajrudrom, għandu jkun operat skont regoli ġenerali komuni tal-operat u kwalunkwe
proċedura speċifikata applikabbli għall-użu ta’ dak l-ispazju tal-ajru.
(b) Kull inġenju tal-ajru esklużi dawk involuti fl-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 1(2)(a), għandu jkun mgħammar bilkostitwenti meħtieġa u jkun operat kif xieraq. Il-kostitwenti użati fis-sistema ATM/ANS għandhom ukoll jikkon
formaw mar-rekwiżiti fil-punt 3.
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(2) Servizzi
(a) Informazzjoni u data ajrunawtika għall-utenti tal-ispazju tal-ajru għall-għanijiet tan-navigazzjoni bl-ajru
(i) Id-data użata bħala sors ta’ informazzjoni ajrunawtika għandha tkun ta’ kwalità suffiċjenti, kompluta, kurrenti
u pprovduta f’waqtha.
(ii) L-informazzjoni ajrunawtika riżultanti għandha tkun preċiża, kompluta, kurrenti, mhux ambigwa, u ta’ integ
rità adegwata f’format xieraq għall-utenti.
(iii) It-tixrid ta’ din l-informazzjoni ajrunawtika lill-utenti tal-ispazju tal-ajru għandu jkun f’waqtu, u jkun juża
mezzi ta’ komunikazzjoni affidabbli u veloċi biżżejjed li jkunu protetti mill-interferenza u l-korruzzjoni.
(b) L-informazzjoni meteoroloġika
(i) Id-data użata bħala sors ta’ informazzjoni ajrunawtika meteoroloġika għandha tkun ta’ kwalità suffiċjenti,
kompluta, kurrenti u pprovduta f’waqtha.
(ii) Sa fejn hu possibbli, l-informazzjoni ajronawtika meteoroloġika riżultanti għandha tkun biżżejjed preċiża,
kompluta, kurrenti, ta’ integrità adegwata u ċara biex tilħaq il-ħtiġijiet tal-utenti tal-ispazju tal-ajru.
(iii) It-tixrid ta’ din l-informazzjoni ajrunawtika meteoroloġika lill-utenti tal-ispazju tal-ajru jrid ikun f’waqtu, u
jkun juża mezzi ta’ komunikazzjoni affidabbli u veloċi biżżejjed li jkunu protetti mill-interferenza u l-korruz
zjoni.
(ċ) Servizzi tat-traffiku tal-ajru
(i) Id-data użata bħala sors għall-forniment ta’ servizzi tat-traffiku tal-ajru għandha tkun korretta, kompluta, u
kurrenti.
(ii) Is-servizzi tat-traffiku tal-ajru għandhom ikunu biżżejjed preċiżi, kompluti, kurrenti, u ċari biex jilħqu lħtiġijiet ta’ sikurezza tal-utenti.
(iii) Għodod awtomatizzati li jipprovdu informazzjoni jew pariri lill-utenti għandhom ikunu ddisinjati, manifattu
rati u miżmuma b’mod xieraq sabiex jiġi żgurat li huma idonei għall-għan maħsub tagħhom.
(iv) Is-servizzi tal-kontroll tat-traffiku tal-ajru u l-proċessi għandhom jridu jipprovdu għal separazzjoni adegwata
bejn l-inġenji tal-ajru u, fejn xieraq, jagħtu protezzjoni mill-ostakli u perikli oħra li jtiru, u għandhom jiżguraw
koordinazzjoni f’waqtha mal-utenti rilevanti kollha u l-volumi fil-qrib tal-ispazju tal-ajru.
(v) Il-komunikazzjoni bejn is-servizzi tat-traffiku tal-ajru u bejn l-unitajiet rilevanti tat-traffiku tal-ajru għandhom
ikunu f’waqthom, ċari, korretti, mhux ambigwi, protetti mill-interferenzi u mifhuma u, fejn applikabbli,
magħrufa b’mod komuni minn kull min huwa involut.
(vi) Għandu jkun hemm mezzi disponibbli sabiex jingħarfu emerġenzi possibbli u, fejn xieraq, tinbeda azzjoni
effettiva ta’ tiftix u salvataġġ. Dawn il-mezzi għandhom, bħala minimu, jinkludu mekkaniżmi xierqa għattqajjim tal-allarm, miżuri u proċeduri ta’ koordinazzjoni, mezzi u persunal biex jiġi kopert b’mod effiċjenti lqasam ta’ responsabbiltà.
(d) Servizzi ta’ komunikazzjoni
Is-servizzi tal-komunikazzjoni għandhom jiksbu u jżommu rendiment suffiċjenti, fir-rigward tad-disponibilità,
kriterji għad-disponibbiltà, l-integrità, il-kontinwità u l-puntwalità tagħhom. Huma għandhom ikunu veloċi u
protetti mill-korruzzjoni.
(e) Servizz ta’ navigazzjoni
Servizz ta’ navigazzjoni għandu jikseb u jżomm livell suffiċjenti ta’ rendiment fir-rigward tal-gwida, l-ippożizzjonar
u, meta pprovdut, informazzjoni dwar it-timing. Il-kriterji tar-rendiment jinkludu l-preċiżjoni, l-integrità, id-dispo
nibbiltà u l-kontinwità tas-servizz.
(f) Servizz ta’ sorveljanza
Servizzi ta’ sorveljanza għandhom jiddeterminaw il-pożizzjoni rispettiva tal-inġenju tal-ajru fl-ajru u ta’ inġenji talajru oħra u vetturi tal-art fuq wiċċ l-ajrudrom, b’rendiment suffiċjenti, fir-rigward tal-preċiżjoni, l-integrità, ilkontinwità u l-probabbiltà tal-lokalizzazzjoni.
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(g) Il-ġestjoni tal-fluss ta’ traffiku tal-ajru
Il-ġestjoni tattika tal-flussi tat-traffiku tal-ajru fuq livell Komunitarju għandha tuża u tagħti tagħrif li jkun biżżejjed
preċiż u aġġornat dwar il-volum u n-natura tat-traffiku tal-ajru ppjanat li jaffettwa l-forniment ta-servizz, u
għandha tikkoordina u tinnegozja l-bdil tar-rotot jew it-tidwim tal-flussi tat-traffiku sabiex tnaqqas ir-riskju li
jkun hemm sitwazzjonijiet ta’ konġestjoni fl-ajru jew fl-ajrudromi.

(h) Ġestjoni tal-ispazju tal-ajru
L-allokazzjoni ta’ volumi speċifiċi ta’ spazju tal-ajru għal ċertu użu għandha tiġi mmonitorjata, ikkoordinata u
ppromulgata f’waqtha sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ telf ta’ separazzjoni bejn l-inġenji tal-ajru f’kull ċirkostanza.

(i) Disinn tal-ispazju tal-ajru
L-istrutturi tal-ispazju tal-ajru u l-proċeduri tat-titjiriet għandhom ikunu ddisinjati sew, sorveljati u vvalidati qabel
ma jkunu mqiegħda disponibbli u użati mill-inġenji tal-ajru.

(3) Sistemi u kostitwenti
(a) Ġenerali
Sistemi ATM/ANS u kostitwenti li jipprovdu informazzjoni relatata ma’ u minn inġenju tal-ajru u fuq l-art
għandhom jkunu ddisinjati, manifatturati, stallati, miżmuma u operati b’mod xieraq sabiex jiġi żgurat li huma
proprji għall-għan maħsub tagħhom.

(b) L-integrità, ir-rendiment u l-affidabbiltà tas-sistema u tal-kostitwenti
L-integrità u r-rendiment relatat mas-sikurezza tas-sistemi u l-kostitwenti, ikunux fuq l-inġenju tal-ajru, l-art jew lispazju, għandhom ikunu proprji għall-għan maħsub tagħhom. Għandhom jilħqu l-livell ta’ rendiment mitlub ta’
rendiment operattivi għall-kundizzjonijiet operattivi prevedibbli kollha tagħhom u għall-ħajja operattiva kollha
tagħhom.

(ċ) Id-disinn tas-sistemi u l-kostitwenti
(i) Is-sistemi u l-kostitwenti għandhom ikunu ddisinjati biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ sikurezza li japplikaw.

(ii) Sistemi u kostitwenti, meqjusa kollettivament, separatament u f’relazzjoni ma’ xulxin, għandhom jkunu
ddisinjati b’tali mod li teżisti relazzjoni inversa bejn il-probabbiltà li ħsara tista’ tirriżulta f’falliment totali
tas-sistema u bejn is-severità tal-effett tagħhom fuq is-servizz is-sikurezza tas-servizzi.

(iii) Sistemi u kostitwenti, meqjusa kollettivament u f’tagħqida ma’ xulxin, għandhom ikunu ddisinjati billi jitqiesu
l-limitazzjonijiet relatati mal-ħiliet u r-rendiment tal-bniedem.

(iv) Is-sistemi u l-kostitwenti għandhom ikunu ddisinjati b’tali mod li jitħarsu minn interazzjonijiet perikolużi
mhux mixtieqa ma’ elementi esterni.

(v) L-informazzjoni meħtieġa għall-manifattura, l-istallazzjoni, l-operazzjoni u l-manutenzjoni tas-sistemi u lkostitwenti, kif ukoll l-informazzjoni dwar kundizzjonijiet mhux sikuri għandha tiġi pprovduta lill-persunal
b’mod ċar, konsistenti u mhux ambigwu.

(d) Livell kontinwu tas-servizz
Il-livelli ta’ sikurezza u r-rikonfigurazzjoni tas-sistemi u l-kostitwenti għandhom ikunu miżmuma tajjeb waqt isservizz u waqt xi modifiki għas-servizz.

(4) Il-kwalifiki tal-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru
(a) Ġenerali
Persuna li qed titħarreġ bħala kontrollur tat-traffiku tal-ajru jew bħala student kontrollur tat-traffiku tal-ajru,
għandha tkun matura biżżejjed f’sens edukattiv, fiżiku u mentali biex tikseb, iżżomm u turi l-għarfien teoriku
u l-ħiliet prattiċi rilevanti.
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(b) Għarfien teoriku
(i) Kontrollur tat-traffiku tal-ajru għandu jikseb u jżomm livell ta’ għarfien xieraq għall-funzjonijiet li jwettaq u
proporzjonat għar-riskji assoċjati mat-tip tas-servizz.
(ii) Il-kisba u ż-żamma tal-għarfien teoriku għandhom jintwerew permezz ta’ valutazzjoni kontinwa waqt ittaħriġ, jew permezz ta’ eżamijiet xierqa.
(iii) Għandu jinżamm livell xieraq ta’ għarfien teoriku. Il-konformità għandha tintwera permezz ta’ valutazzjonijiet
jew eżamijiet regolari. Il-frekwenza tal-eżamijiet għandha tkun proporzjonata mal-livell tar-riskju assoċjat mattip ta’ servizz.
(ċ) Ħila prattika
(i) Kontrollur tat-traffiku tal-ajru għandu jikseb u jżomm il-ħiliet prattiċi xierqa għat-twettiq tal-funzjonijiet
tiegħu. Dawn il-ħiliet għandhom ikun proprzjonati għar-riskji assoċjati mat-tip ta’ servizz u għandhom ikopru
mill-inqas, jekk xierqa għall-funzjonijiet imwettqa, dawn li ġejjin:
i. proċeduri operattivi;
ii. aspetti speċifiċi għall-kompitu;
iii. sitwazzjonijiet anormali u ta’ emerġenza; u
iv. fatturi umani.
(ii) Kontrollur tat-traffiku tal-ajru għandu juri l-ħila li jwettaq il-proċeduri u l-kompiti assoċjati b’livell ta’ kompe
tenza xieraq għall-funzjonijiet imwettqa.
(iii) Għandu jinżamm livell xieraq ta’ kompetenza fil-ħiliet prattiċi. Il-konformità għandha tkun verifikata permezz
ta’ valutazzjonijiet regolari. Il-frekwenza tal-valutazzjonijiet għandha tkun proporzjonata għall-kumplessità u llivell tar-riskju assoċjat mat-tip ta’ servizz u l-kompiti mwettqa.
(d) Ħila fl-ilsna
(i) Kontrollur tat-traffiku tal-ajru għandu juri ħila li jitkellem u jifhem l-Ingliż sa tali punt li jista’ jikkomunika
effettivament f’sitwazzjonijiet ta’ leħen biss (telefown/radjutelefown) u wiċċ imb’wiċċ dwar suġġetti konkreti u
marbuta max-xogħol, inkluż f’sitwazzjonijet ta’ emerġenza.
(ii) Fejn meħtieġ f’volum ta’ spazju tal-ajru definit għall-iskop ta’ forniment ta’ servizz ATS, kontrollur tat-traffiku
tal-ajru għandu wkoll ikollu l-ħila jitkellem u jifhem jitkellem u jifhem l-ilsien/ilsna nazzjonali sal-punt
imsemmi fuq.
(e) Mezzi ta’ taħriġ sintetiċi (STD)
Meta jintuża STD għat-taħriġ prattiku dwar l-għarfien sitwazzjonali u l-fatturi umani jew biex jintwera li l-ħiliet
inkisbu u nżammu, għandu jkollu livell ta’ rendiment li jippermetti s-simulazzjoni xierqa tal-ambjent tax-xogħol u
tas-sitwazzjonijiet operattivi xierqa għat-taħriġ mogħti.
(f) Kors ta’ taħriġ
(i) It-taħriġ għandu jingħata minn kors ta’ taħriġ, li jista’ jinkludi tagħlim teoriku u prattiku, inkluż taħriġ fuq
STD, fejn applikabbli.
(ii) Kors għandu jiġi ddefinit u approvat għal kull tip ta’ taħriġ.
(g) Għalliema
(i) It-tagħlim teoriku għandu jingħata minn għalliema kkwalifkati kif xieraq. Huma għandhom:
i. ikollhom għarfien xieraq fil-qasam li qed jingħata t-tagħlim dwaru; u
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ii. ikunu wrew il-ħila li jużaw tekniki ta’ tagħlim xierqa.
(ii) It-tagħlim dwar il-ħiliet prattiċi għandu jingħata minn għalliema kkwalifikati kif xieraq, li jkollhom il-kwalifiki
li ġejjin:
i. jilħqu l-għarfien teoriku u r-rekwiżiti tal-esperjenza x-xierqa biex ikun jista’ jingħata t-tagħlim;
ii. ikunu wrew il-ħila li jgħallmu u jużaw tekniki ta’ tagħlim xierqa;
iii. ikunu pprattikaw tekniki ta’ tagħlim f’dawk li proċeduri li dwarhom ikun se jingħata t-tagħlim; u
iv. jagħmlu korsijiet ta’ aġġornament regolari sabiex jiġi żgurat li l-kompetenzi istruttivi tagħhom jinżammu.
(iii) Barra minn hekk, l-għalliema tal-ħiliet prattiċi għandhom jkunu intitolati jew inkella kienu intitolati li jaġixxu
bħala kontrolluri tat-traffiku tal-ajru.
(h) Assessuri
(i) Il-persuni responsabbli għall-valutazzjoni tal-ħila tal-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru għandu:
i. ikun wera il-ħila li jivvaluta l-prestazzjoni ta’, u jwettaq testijiet u verifiki fuq il-kontrolluri tat-traffiku talajru; u
ii. jirċievi korsijiet ta’ aġġornament regolari sabiex jiġi żgurat li l-kompetenzi tal-valutazzjoni tiegħu jinżammu.
(ii) L-assessuri tal-ħiliet prattiċi għandhom jkunu intitolati jew inkella kienu intitolati li jaġixxu bħala kontrolluri
tat-traffiku tal-ajru f’dawk l-oqsma li fihom issir l-evalwazzjoni.
(i) Il-kundizzjoni medika ta’ kontrollur tat-traffiku tal-ajru
(i) Kriterji mediċi
i. Kull kontrollur tat-traffiku tal-ajru għandu perjodikament jagħti prova tal-qagħda medika tiegħu li tkun
xierqa biex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu b’mod sodisfaċenti. Il-konformità għandha tintwera permezz ta’
valutazzjoni xierqa li tqis it-tnaqqis mentali u fiżiku possibbli minħabba ż-żmien.
ii. Il-wiri tal-qagħda medika, li tinkludi sew l-aspett fiżiku sew l-aspett mentali, tfisser prova tal-assenza ta’
kwalunkwe marda jew diżabilità, li tista’ żżomm lill-persuna li qed tipprovdi servizz ta’ kontroll tat-traffiku
tal-ajru (ATC) milli:
— jwettaq kif xieraq il-kompiti meħtieġa biex jiġi pprovdut servizz ta’ ATC;
— jwettaq id-dmirijiet assenjati lilu fi kwalunkwe ħin; jew
— jipperċepixxi b’mod xieraq l-ambjent tiegħu/tagħha.
(ii) Meta l-qagħda medika xierqa ma tkunx tista’ tintwera għal kollox, jistgħu jiġu implimentati miżuri ta’ miti
gazzjoni li jipprovdu sikurezza ekwivalenti.
(5) Fornituri tas-servizzi u organizzazzjonijiet tat-taħriġ
(a) Il-forniment tas-servizz m’għandux isir jekk ma jintlaħqux dawn il-kundizzjonijiet:
(i) Il-fornitur tas-servizz għandu jkollu, direttament jew b’kuntratt, il-mezzi neċessarji għall-iskala u l-ambitu tasservizz. Dawn il-mezzi jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, dawn li ġejjin: sistemi, faċilitajiet, inkluża lprovvista tal-elettriku, l-istruttura tal-ġestjoni, il-persunal, it-tagħmir u l-manutenzjoni tiegħu, dokumentazz
joni tal-kompiti, responsibbiltajiet u proċeduri, aċċess għal data rilevanti u ż-żamma ta’ reġistri;
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(ii) Il-fornitur tas-servizz għandu jiżviluppa u jżomm aġġornati manwali tal-ġestjoni u tal-operazzjonijiet
marbuta mal-forniment tas-servizzi tiegħu u għandu jopera skont dawn il-manwali. Dawn il-manwali jrid
ikun fihom l-istruzzjonijiet, l-informazzjoni u l-proċeduri kollha meħtieġa għall-operazzjonijiet, is-sistema ta’
ġestjoni u għall-persunal tal-operazzjonijiet biex iwettaq dmirijietu;
(iii) Il-fornitur tas-servizz għandu jimplimenta u jżomm sistema ta’ tmexxija bbażata fuq ir-riskju sabiex tiġi
żgurata l-konformità mar-rekwiżiti essenzjali f’dan l-Anness u timmira għal titjib proattiv kontinwu ta’ din issistema;
(iv) Il-fornitur tas-servizz għandu juża biss persunal kwalifikat u mħarreġ kif xieraq u jimplimenta u jmantni
programmi ta’ taħriġ u verifika għall-persunal;
(v) Il-fornitur tas-servizz għandu jistabbilixxi konnessjonijiet formali mal-kontributuri l-oħra kollha għall-forni
ment tas-servizz sabiex tiġi żgurata l-konformità ma’ dawn ir-rekwiżiti essenzjali;
(vi) Il-fornitur tas-servizz għandu jistabbilixxi u jimplimenta pjan ta’ kontinġenza li jkopri sitwazzjonijiet annor
mali u ta’ emerġenza li jistgħu jseħħu f’relazzjoni mas-servizzi tiegħu;
(vii) Il-fornitur tas-servizz għandu jistabbilixxi u jmantni programm ta’ prevenzjoni u sikurezza mill-aċċidenti u linċidenti,inkluż programm ta’ rappurtar u analiżi tal-okkorrenzi, li għandu jintuża mis-sistema tal-ġestjoni
sabiex tikkontribwixxi għall-għan tat-titjib kontinwu tas-sikurezza; kif ukoll
(viii) Il-fornitur tas-servizz għandu jagħmel arranġamenti biex jivverifika li r-rekwiżiti tal-prestazzjoni tas-sikurezza
ta’ kwalunkwe sistema u kostitwent li jopera jintlaħqu f’kull ħin.
(b) Il-forniment tas-servizz ATC m’għandux isir jekk ma jintlaħqux dawn il-kundizzjonijiet:
(i) Il-prevenzjoni tal-għejja tal-persunal li jipprovdi servizz ATC għandha tkun ġestita permezz ta’ sistema ta’
roster. Sistema bħal din trid tindirizza l-perjodi ta’ xogħol, il-ħinijiet tax-xogħol u perjodi adattati tal-mistrieħ.
Limitazzjonijiet stabbiliti fi ħdan is-sistema ta’ roster għandhom iqisu fatturi rilevanti li jwasslu għall-għejja
bħal, b’mod partikolari, nuqqas ta’ rqad, tħarbit taċ-ċikli ċirkadjani, sigħat bil-lejl, ħin kumulattiv tal-ħidma
għal perjodi ta’ żmien partikolari u anki t-tqassim bejn il-persunal tal-kompiti allokati;
(ii) Il-prevenzjoni tal-istress tal-persunal li jipprovdi servizz ATC għandha tkun ġestita permezz ta’ programmi ta’
edukazzjoni u prevenzjoni;
(iii) Il-fornitur tas-servizz ATC għandu jkollu stabbiliti proċeduri li jivverifikaw jekk ikunx imxekkel il-ġudizzju
konjittiv jew jekk ma tkunx xierqa l-qagħda medika tal-persunal li jipprovdi servizzi ATC;
(iv) Il-fornitur tas-servizz ATC għandu jqis limitazzjonijiet operattivi u tekniċi kif ukoll prinċipji tal-fattur uman flippjanar u l-operazzjonijiet tiegħu.
(ċ) Il-forniment tas-servizzi Communication, Navigation and/or Surveillance (S) m’għandux isir ħlief jekk jintlaħqu
dawn il-kundizzjonijiet:
Il-fornitur tas-servizz għandu jżomm infurmati lill-utenti tal-ispazju tal-ajru u l-unitajiet ATS rilevanti dwar listatus operattiv (u l-bidliet fih) tas-servizzi tagħhom ipprovduti għal għanijiet ATS.
(d) Organizzazzjonijiet tat-taħriġ
Organizzazzjoni tat-taħriġ li tipprovdi t-taħriġ għall-persunal li jipprovdi servizz ATC għandha tilħaq ir-rekwiżiti li
ġejjin:
i ikollha l-mezzi kollha neċessarji għall-ambitu tar-responsabbiltajiet assoċjati mal-attività tagħhom. Dawn ilmezzi jinkludu, iżda mhumiex limitati għal dawn li ġejjin: faċilitajiet, impjegati, tagħmir, metodoloġija, doku
mentazzjoni tal-kompiti, responsibbiltajiet u proċeduri, aċċess għal data rilevanti u ż-żamma ta’ reġistri;
ii timplimenta u żżomm sistema ta’ ġestjoni relatata mas-sikurezza u l-istandard tat-taħriġ, u timmira għal tijib
kontinwu ta’ din is-sistema; kif ukoll
iii tistabbilixxi arranġamenti ma’ organizzazzjonijiet rilevanti oħra, kif neċessarju, sabiex tiġi żgurata l-konformità
ma’ dawn ir-rekwiżiti essenzjali.”

24.11.2009

24.11.2009
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DIRETTIVI
DIRETTIVA 2009/128/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tal-21 ta’ Ottubru 2009
li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli tal-pestiċidi
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

tal-Kunsill Nru 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar ilkonservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (5), id-Direttiva talKunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konser
vazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora
selvaġġa (6), id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li tistab
bilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-poli
tika tal-ilma (7), ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 talParlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Frar 2005
dwar il-livelli massimi ta’ residwu ta’ pestiċidi fi jew fuq
ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali (8) u rRegolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fissuq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (9). Dawn ilmiżuri għandhom ukoll ma jippreġudikawx miżuri
volontarji fil-kuntest ta’ Regolamenti għal Fondi Struttu
rali jew tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005
tal-20 ta’ Settembru 2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali
(EAFRD) (10).

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 175(1) tiegħu,
Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni,
Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ewropew (1),
Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),
Waqt li jaġixxu konformement mal-proċedura stabbilita fl-Arti
kolu 251 tat-Trattat (3),
Billi:

(1)

(4)

L-istrumenti ekonomiċi jista’ jkollhom rwol fundamentali
fil-kisba ta’ objettivi relatati mal-użu sostenibbli tal-pesti
ċidi. L-użu ta’ dawn l-istrumenti fil-livell adegwat għandu
għalhekk jiġi mħeġġeġ filwaqt li jiġi enfasizzat li l-Istati
Membri individwali jistgħu jiddeċiedu dwar l-użu
tagħhom mingħajr preġudizzju għall-applikabilità tarregoli dwar l-għajnuna statali.

(5)

Il-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali mfassla sabiex jiffissaw
objettivi kwantitattivi, miri, miżuri, skedi ta’ żmien u
indikaturi biex inaqqsu r-riskji u l-impatti tal-użu talpestiċidi fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent u
biex jinkoraġġixxu l-iżvilupp u l-introduzzjoni ta’ ġestjoni
integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara u ta’ approċċi jew tekniki
alternattivi sabiex inaqqsu d-dipendenza fuq l-użu talpestiċidi, għandhom jintużaw mill-Istati Membri sabiex
tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva. LIstati Membri għandhom jissorveljaw l-użu tal-prodotti
ta’ protezzjoni tal-pjanti li fihom sustanzi attivi li jqajmu
tħassib partikolari u jistabbilixxu skedi ta’ żmien u miri
għat-tnaqqis tal-użu tagħhom, partikolarment meta dan
ikun jikkostitwixxi mezz adegwat biex jinkisbu l-miri ta’

Skont l-Artikoli 2 u 7 tad-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Lulju 2002
li tistabbilixxi s-Sitt Programm ta’ Azzjoni tal-Komunità
Ambjentali (4), għandu jiġi stabbilit qafas ġuridiku
komuni sabiex jinkiseb użu sostenibbli tal-pestiċidi,
b’kont meħud tal-approċċi ta’ prekawzjoni u ta’ prevenzjoni.

(2)

Attwalment, din id-Direttiva għandha tapplika għal pesti
ċidi li huma prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti. Madan
kollu, huwa antiċipat li l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din
id-Direttiva jiġi estiż sabiex ikopri prodotti bijoċidali.

(3)

Il-miżuri previsti f’din id-Direttiva għandhom jikkomple
mentaw, u ma jinċidux fuq, miżuri stabbiliti f’leġislazzjoni Komunitarja oħra relatata partikolarment id-Direttiva

(1) ĠU C 161, 13.7.2007, p. 48.
(2) ĠU C 146, 30.6.2007, p. 48.
(3) Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta’ Ottubru 2007 (ĠU C
263 E, 16.10.2008, p. 158), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tad19 ta’ Mejju 2008 (ĠU C 254 E, 7.10.2008, p. 1) u Pożizzjoni
tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Jannar 2009 (għadha m’hijiex
ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Deċiżjoni tal-Kunsill tal-24 ta’
Settembru 2009.
(4) ĠU L 242, 10.9.2002, p. 1.

(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)

ĠU
ĠU
ĠU
ĠU
Ara
ĠU

L 103, 25.4.1979, p. 1.
L 206, 22.7.1992, p. 7.
L 327, 22.12.2000, p. 1.
L 70, 16.3.2005, p. 1.
p. 1 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.
L 277, 21.10.2005, p. 1.
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tnaqqis tar-riskju. Il-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali
għandhom jiġu kkoordinati ma’ pjanijiet ta’ implimentazzjoni taħt leġislazzjoni Komunitarja oħra rilevanti u
jistgħu jintużaw biex jingħaqdu flimkien l-objettivi li
għandhom jinkisbu skont leġislazzjoni Komunitarja
oħra relatata mal-pestiċidi.

(6)

Għall-preparazzjoni u l-modifika ta’ Pjanijiet ta’ Azzjoni
Nazzjonali, jixraq li tiġi prevista l-applikazzjoni tad-Diret
tiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas26 ta’ Mejju 2003 li tipprevedi parteċipazzjoni pubblika
rigward it-tfassil ta’ ċerti pjanijiet u programmi relatati
mal-ambjent (1).

(8)

Huwa essenzjali li l-Istati Membri jistabbilixxu sistemi ta’
taħriġ kemm inizjali kif ukoll addizzjonali għad-distribu
turi, il-konsulenti u l-utenti professjonali tal-pestiċidi u
sistemi ta’ ċertifikazzjoni biex joffru rekord ta’ dan ittaħrig sabiex dawk li jużaw il-pestiċidi, jew sejrin
jużawhom, ikunu konxji bis-sħiħ mir-riskji potenzjali
għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent u dwar il-miżuri
adegwati biex dawn ir-riskji jitnaqqsu kemm jista’ jkun. Lattivitajiet ta’ taħriġ għall-utenti professjonali jistgħu jiġu
kkoordinati ma’ dawk organizzati fil-qafas tar-Regola
ment tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005.

(9)

(10)

(11)

Għandhom jiġu promossi fil-livelli Ewropej u nazzjonali
programmi ta’ riċerka bil-għan li jiġu determinati limpatti tal-użu ta’ pestiċidi fuq is-saħħa tal-bniedem u
fuq l-ambjent, inklużi studji dwar gruppi b’riskju għoli.

(12)

Safejn l-immaniġġar u l-applikazzjoni tal-pestiċidi jirrik
jedu l-iffissar ta’ rekwiżiti minimi għas-sigurtà u s-saħħa
fuq il-post tax-xogħol, li jkopru r-riskji li jirriżultaw millespożizzjoni tal-ħaddiema għal prodotti bħal dawn, kif
ukoll ta’ miżuri preventivi ġenerali u speċifiċi biex
dawk ir-riskji jitnaqqsu, dawk il-miżuri huma koperti
mid-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta’ April 1998
dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema
mir-riskji li għandhom x’jaqsmu mal-aġenti kimiċi fuq
il-post tax-xogħol (2) u d-Direttiva 2004/37/KE tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar
il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-espo
sizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post taxxogħol (3).

(13)

Ladarba d-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar il-makkinarju (4)
se tipprovdi regoli dwar it-tqegħid fis-suq ta’ tagħmir
għall-applikazzjoni tal-pestiċidi li jiżguraw li r-rekwiżiti
ambjentali jiġu sodisfatti, sabiex jiġu minimizzati limpatti negattivi tal-pestiċidi fuq is-saħħa tal-bniedem u
l-ambjent ikkawżat minn tagħmir bħal dan, jixraq li jiġu
pprovduti sistemi għal spezzjonijiet tekniċi regolari tattagħmir għall-applikazzjoni tal-pestiċidi li diġà qed
jintuża. L-Istati Membri għandhom jiddeskrivu fil-Pjanijiet
ta’ Azzjoni Nazzjonali tagħhom kif huma ser jiżguraw limplimentazzjoni ta’ dawk ir-rekwiżiti.

(14)

Il-bexx mill-ajru tal-pestiċidi għandu l-potenzjal li
jikkawża impatti negattivi sinifikanti fuq is-saħħa talbniedem u fuq l-ambjent, partikolarment mit-traxxix
tal-bexx. Għalhekk, il-bexx mill-ajru għandu jiġi pprojbit
b’mod ġenerali bil-possibbiltà ta’ derogi fejn ikun joffri
vantaġġi ċari f’termini ta’ impatti mnaqqsa fuq is-saħħa
tal-bniedem u fuq l-ambjent meta mqabbel ma’ metodi
oħra ta’ bexx, jew fejn ma jkun hemm l-ebda alternattiva
vijabbli, sakemm tintuża l-aħjar teknoloġija disponibbli
biex jitnaqqas it-traxxix.

(15)

L-ambjent akkwatiku huwa partikolarment sensittiv għallpestiċidi. Għaldaqstant, jeħtieġ li tingħata attenzjoni parti
kolari biex ikun evitat it-tniġġiż tal-ilma tal-wiċċ u ta’ taħt
l-art billi jittieħdu miżuri xierqa bħall-istabbiliment ta’
żoni ta’ separazzjoni u ta’ salvagwardja jew it-tħawwil
ta’ sisien tal-ħaxix ma’ ġenb l-ilmijiet tal-wiċċ biex
jitnaqqas l-espożizzjoni ta’ ilmijiet għat-traxxix tal-bexx,
il-flussi ta’ katusi u t-tnixxijat. Id-dimensjonijiet taż-żoni
ta’ separazzjoni għandhom jiddependu partikolarment
fuq il-karatteristiċi tal-ħamrija u l-proprjetajiet tal-pesti
ċidi, kif ukoll fuq karatteristiċi agrikoli taż-żoni kkonċer
nati. L-użu tal-pestiċidi f’żoni fejn jittella’ l-ilma għaxxorb, fuq rotot għat-trasport jew matulhom, bħal linji

L-iskambju ta’ informazzjoni dwar l-objettivi u l-azzjoni
jiet li l-Istati Membri jistabbilixxu fil-Pjanijiet ta’ Azzjoni
Nazzjonali tagħhom huwa element ferm importanti biex
jinkisbu l-objettivi ta’ din id-Direttiva. Għaldaqstant,
jixraq li l-Istati Membri jintalbu jirrappurtaw regolarment
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra, partikolar
ment dwar l-implimentazzjoni u r-riżultati tal-Pjanijiet
ta’ Azzjoni Nazzjonali tagħhom u dwar l-esperjenzi
tagħhom. Fuq il-bażi tal-informazzjoni trażmessa millIstati Membri, il-Kummissjoni għandha tippreżenta
rapporti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill,
jekk ikun neċessarju permezz ta’ proposti leġiżlattivi
adegwati.

(7)

Il-bejgħ tal-pestiċidi, inkluż il-bejgħ bl-Internet, huwa
element importanti fil-katina ta’ distribuzzjoni, fejn
għandu jingħata parir speċifiku dwar l-istruzzjonijiet
tas-sigurtà għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent lillutent aħħari fil-mument tal-bejgħ, partikolarment lillutenti professjonali. Għall-utenti mhux professjonali li
ġeneralment m’għandhomx l-istess livell ta’ edukazzjoni
u taħriġ, għandhom jingħataw rakkomandazzjonijiet,
partikolament dwar l-immaniġġar sigur u l-ħażna talpestiċidi kif ukoll dwar ir-rimi tal-imballaġġ.

Fid-dawl tar-riskji possibbli mill-użu tal-pestiċidi, ilpubbliku ġenerali għandu jkun infurmat aħjar dwar limpatti globali tal-użu tal-pestiċidi permezz ta’ kampanji
ta’ sensibilizzazzjoni, informazzjoni mgħoddija permezz
ta’ bejjiegħa bl-imnut u miżuri xierqa oħra.

(1) ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17.

24.11.2009

(2) ĠU L 131, 5.5.1998, p. 11.
(3) ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50.
(4) ĠU L 157, 9.6.2006, p. 24.

24.11.2009
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tal-ferrovija jew fuq uċuħ issiġillati jew permeabbli ħafna
jista’ jwassal għal riskji ogħla ta’ tniġġiż tal-ambjent
akkwatiku. Għaldaqstant, f’żoni bħal dawn, l-użu talpestiċidi għandu jitnaqqas kemm jista’ jkun, jew jiġi
eliminat, jekk ikun il-każ.

(20)

L-użu tal-pestiċidi jista’ jkun partikolarment perikoluż
f’żoni sensittivi ħafna, bħal siti tan-Natura 2000 li
huma protetti konformement mad-Direttivi 79/409/KEE
u 92/43/KEE. F’postijiet oħrajn bħal parks u ġonna
pubbliċi, grawnds tal-isport u tar-rikreazzjoni, grawnds
tal-iskejjel u fejn jilagħbu t-tfal, u fil-viċinanza stretta ta’
faċilitajiet għall-kura tas-saħħa, ir-riskji mill-espożizzjoni
għall-pestiċidi huma għoljin. F’dawn iż-żoni, l-użu talpestiċidi għandu jkun minimizzat jew ipprojbit. Meta
jintużaw il-pestiċidi, għandhom jittieħdu miżuri adegwati
ta’ ġestjoni tar-riskju, u l-ewwel u qabel kollox għandhom
jitqiesu l-pestiċidi b’riskju baxx kif ukoll il-miżuri ta’
kontroll bijoloġiku.

Jeħtieġ li jitkejjel il-progress miksub fit-tnaqqis tar-riskji u
l-impatti negattivi mill-użu tal-pestiċidi fuq is-saħħa talbniedem u fuq l-ambjent. Il-mezzi xierqa huma indikaturi
tar-riskju armonizzati li ser jiġu stabbiliti fil-livell Komu
nitarju. L-Istati Membri għandhom jużaw dawn l-indika
turi għall-ġestjoni tar-riskju fil-livell nazzjonali u għal
finijiet ta’ rappurtar, filwaqt li l-Kummissjoni għandha
tikkalkula l-indikaturi biex tevalwa l-progress fil-livell
Komunitarju. Għandha tintuża d-data statistika miġbura
konformement mal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar l-ista
tistiċi ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti. Minbarra lindikaturi komuni armonizzati, l-Istati Membri
għandhom ikunu intitolati jużaw l-indikaturi nazzjonali
tagħhom.

(21)

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-penalitajiet
applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali
adottati skont din id-Direttiva u jiżguraw li dawn jiġu
implimentati. Il-penalitajiet għandhom ikunu effettivi,
proporzjonati u dissważivi.

(22)

Ladarba l-għan ta’ din id-Direttiva, jiġifieri l-protezzjoni
tas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent minn riskji possibbli
marbuta mal-użu tal-pestiċidi, ma jistax jinkiseb b’mod
suffiċjenti mill-Istati Membri, u jista’ għalhekk jinkiseb
aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta
miżuri, konformement mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà, kif
stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Konformement malprinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu,
din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu
meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-għan.

(23)

Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u
tosserva l-prinċipji rikonoxxuti b’mod partikolari millKarta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.
B’mod partikolari, din id-Direttiva għandha l-għan li
tippromwovi l-integrazzjoni ta’ protezzjoni ambjentali
ta’ livell għoli fil-linji politiki tal-Komunità, f’konformità
mal-prinċipju ta’ żvilupp sostenibbli kif stabbilit fl-Arti
kolu 37 ta’ dik il-Karta.

(24)

Il-miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni ta’ din idDirettiva għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni talKunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi
l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazz
joni konferiti lill-Kummissjoni (3).

(25)

B’mod partikolari il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa
li tistabbilixxi u taġġorna l-Annessi għal din id-Direttiva.
Ladarba dawk il-miżuri huma ta’ kamp ta’ applikazzjoni
ġenerali u huma mfassla biex jemendaw l-elementi mhux
essenzjali ta’ din id-Direttiva, inter alia billi jissupplimen
tawha b’elementi ġodda mhux essenzjali, huma
għandhom jiġu adottati konformement mal-proċedura
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 5a tadDeċiżjoni 1999/468/KE.

L-immanniġġar tal-pestiċidi, inklużi l-ħażna, id-dilwizzjoni u t-taħlit tal-pestiċidi u t-tindif tat-tagħmir għall-app
likazzjoni ta’ pestiċidi wara l-użu, u l-irkupru u r-rimi tattaħlita li tibqa’ fit-tank, l-imballaġġ vojt u l-fdalijiet talpestiċidi għandhom tendenza partikolari li jikkawżaw
espożizzjoni mhux mixtieqa tal-bnedmin u l-ambjent.
Għaldaqstant, jixraq li jiġu provduti miżuri speċifiċi li
jindirizzaw dawn l-attivitajiet bħala komplement għallmiżuri previsti fid-Direttiva 2006/12/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2006 dwar liskart (1), u fid-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE tat12 ta’ Diċembru 1991 fuq skart perikoluż (2). Il-miżuri
għandhom jinkludu wkoll l-utenti mhux professjonali,
billi x’aktarx iseħħ l-użu skorrett f’dan il-grupp ta’ utenti
minħabba n-nuqqas ta’ konoxxenza tagħhom.

L-applikazzjoni ta’ prinċipji ġenerali u linji gwida speċifiċi
għal uċuħ tar-raba’ u għas-settur dwar il-Ġestjoni Inte
grata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara mill-bdiewa kollha għandha
tirriżulta f’użu iktar immirat tal-miżuri kollha disponibbli
għall-kontroll tal-organiżmi ta’ ħsara, inklużi l-pestiċidi.
Għaldaqstant, tikkontribwixxi għal iktar tnaqqis tar-riskji
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u tad-dipendenza fuq
l-użu tal-pestiċidi. L-Istati Membri għandhom jipprom
wovu ġestjoni ta’ organiżmi ta’ ħsara b’użu mill-inqas
tal-pestiċidi, partikolarment ġestjoni integrata ta’ orga
niżmi ta’ ħsara u jistabbilixxu l-kondizzjonijiet u l-miżuri
meħtieġa għall-implimentazzjoni tagħha.

Abbażi tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u ta’ din idDirettiva, l-implimentazzjoni tal-prinċipji tal-ġestjoni inte
grata ta’ organiżmi ta’ ħsara hija obbligatorja u l-prinċipju
ta’ sussidjarjetà japplika għall-mod li bih il-prinċipji għallĠestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara jiġu implimen
tati, l-Istati Membri għandhom jiddeskrivu fil-Pjan ta’
Azzjoni Nazzjonali tagħhom kif jiżguraw l-impliment
azzjoni tal-prinċipji tal-Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi
ta’ Ħsara filwaqt li meta possibbli tingħata prijorità lill-

(1) ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9.
(2) ĠU L 377, 31.12.1991, p. 20.

metodi mhux kimiċi għall-protezzjoni tal-pjanti u għallimmaniġġar tal-organiżmi ta’ ħsara u tal-uċuħ tar-raba’.

(3) ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.
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Konformement mal-punt 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali
dwar leġislazzjoni aħjar (1), l-Istati Membri huma mħeġġa
jfasslu, għalihom infushom u fl-interess tal-Komunità, ittabelli tagħhom, li juru, sa fejn ikun possibbli, il-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri ta’ traspożizzjoni,
u jagħmluhom pubbliċi,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

KAPITOLU I

24.11.2009

organiżmi ta’ ħsara u l-użu sigur tal-pestiċidi, fil-kuntest ta’
kapaċità professjonali jew servizz kummerċjali, inklużi
servizzi ta’ konsulenza privati minn min jaħdem għal
rasu u servizzi ta’ konsulenza pubbliċi, aġenti kummerċjali,
produtturi tal-ikel u bejjiegħa bl-imnut fejn applikabbli;

(4) “tagħmir għall-applikazzjoni tal-pestiċidi” tfisser apparati
maħsuba b’mod speċifiku għall-applikazzjoni tal-pestiċidi,
inklużi aċċessorji li huma essenzjali għat-tħaddim effettiv
ta’ tali tagħmir, bħal żnienen, manometri, filtri, passaturi u
apparat għat-tindif tat-tankijiet;

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1
Suġġett
Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-kisba ta’ użu sostenibbli
tal-pestiċidi billi jitnaqqsu r-riskji u l-impatti tal-użu tal-pestiċidi
fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u jiġi promoss l-użu ta’
Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara u ta’ approċċi jew
tekniċi alternattivi bħall-alternattivi mhux kimiċi għall-pestiċidi.
Artikolu 2
Kamp ta’ applikazzjoni
1.
Din id-Direttiva għandha tapplika għall-pestiċidi li huma
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti kif definiti f’punt 10(a) talArtikolu 3.
2.
Din id-Direttiva għandha tapplika mingħajr preġudizzju
għal kwalunkwe leġislazzjoni Komunitarja rilevanti oħra.
3.
Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva m’għandhomx
iżommu lill-Istati Membri milli japplikaw il-prinċipju ta’
prekawzjoni fit-tnaqqis jew fil-projbizzjoni tal-użu tal-pestiċidi
f’ċirkostanzi jew żoni speċifiċi.
Artikolu 3
Definizzjonijiet
Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:
(1) “utent professjonali” tfisser kwalunkwe persuna li tuża
pestiċidi matul l-attivitajiet professjonali tagħha, inklużi
operaturi, tekniċi, min iħaddem u nies li jaħdmu għal
rashom, kemm fil-biedja kif ukoll f’setturi oħrajn;
(2) “distributur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika
li tagħmel pestiċida disponibbli fis-suq, inklużi bejjiegħa blingrossa, bejjiegħa bl-imnut, bejjiegħa u fornituri;
(3) “konsulent” tfisser kwalunkwe persuna li tkun kisbet
konoxxenza adegwata u tagħti pariri dwar il-ġestjoni tal(1) ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.

(5) “bexx mill-ajru” tfisser applikazzjoni ta’ pestiċidi minn
inġenju tal-ajru (ajruplan jew ħelikopter);

(6) “ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara” tfisser konside
razzjoni attenta tal-metodi kollha disponibbli għall-protezzjoni tal-pjanti u l-integrazzjoni sussegwenti ta’ miżuri
xierqa li jiskoraġġixxu l-iżvilupp ta’ popolazzjonijiet ta’
organiżmi ta’ ħsara u li jżommu l-użu tal-prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti u forom oħra ta’ intervent f’livelli li
huma ġustifikati ekonomikament u ekoloġikament u li
jnaqqsu jew jimminimizzaw ir-riskji għas-saħħa talbniedem u għall-ambjent. Il-“ġestjoni integrata tal-orga
niżmi ta’ ħsara” tenfasizza t-tkabbir ta’ uċuħ tar-raba’
b’saħħithom bl-inqas xkiel possibbli għall-agro-ekosistemi
u tinkoraġġixxi mekkaniżmi naturali ta’ kontroll tal-orga
niżmi ta’ ħsara;

(7) “indikatur tar-riskju” tfisser ir-riżultat ta’ metodu ta’ kalkolu
li jintuża għall-evalwazzjoni tar-riskji tal-pestiċidi fuq issaħħa tal-bniedem u/jew l-ambjent;

(8) “metodi mhux kimiċi” huma metodi alternattivi għall-pesti
ċidi kimiċi għall-protezzjoni tal-pjanti u għall-ġestjoni talorganiżmi ta’ ħsara, ibbażati fuq tekniki agroekonomiċi
bħal dawk imsemmija fil-punt 1 tal-Anness III, jew metodi
fiżiċi, mekkaniċi jew bijoloġiċi għall-ġestjoni tal-organiżmi
ta’ ħsara;

(9) it-termini “ilma tal-wiċċ” u “ilma ta’ taħt l-art” għandhom listess tifsira bħal fid-Direttiva 2000/60/KE;

(10) “pestiċida” tfisser:

(a) prodott għall-protezzjoni tal-pjanti kif definit fir-Rego
lament (KE) Nru 1107/2009;

(b) prodott bijoċidali kif definit fid-Direttiva 98/8/KE talParlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998
dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (2).
(2) ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.
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Artikolu 4
Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali
1.
L-Istati Membri għandhom jadottaw Pjanijiet ta’ Azzjoni
Nazzjonali biex jiffissaw objettivi, miri, miżuri u skedi ta’ żmien
kwantitattivi biex inaqqsu r-riskji u l-impatti tal-użu tal-pestiċidi
fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent u biex jinkoraġġixxu liżvilupp u l-introduzzjoni tal-ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’
ħsara u ta’ approċċi jew tekniki alternattivi sabiex inaqqsu ddipendenza fuq l-użu tal-pestiċidi. Dawn il-miri jistgħu jkopru
żoni ta’ tħassib, pereżempju l-protezzjoni tal-ħaddiema, ilprotezzjoni tal-ambjent, ir-residwi, l-użu ta’ tekniki speċifiċi
jew l-użu ta’ prodotti tar-raba’ speċifiċi.

Il-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali jistgħu wkoll jinkludu indika
turi għas-sorveljanza tal-użu ta’ prodotti ta’ protezzjoni talpjanti li jkun fihom sustanzi attivi ta’ tħassib partikolari, speċ
jalment jekk ikun hemm alternattivi disponibbli għalihom. LIstati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lillprodotti ta’ protezzjoni tal-pjanti li jkun fihom sustanzi attivi
approvati bi qbil mad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’
Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti (1) li, meta jkunu soġġetti għal tiġdid talapprovazzjoni konformement mar-Regolament (KE) Nru
1107/2009 ma jissodisfawx il-kriterji rilevanti għall-approvazzjoni stabbiliti fl-Anness II, punt 3.6 sa 3.8 ta’ dak ir-Regolament.

Fuq il-bażi ta’ dawn l-indikaturi u filwaqt li, meta jkun appli
kabbli, jitqies ir-riskju jew l-użu ta’ miri ta’ tnaqqis li jkunu diġà
nkisbu qabel l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, għandhom
ukoll jiġu stabbiliti skedi ta’ żmien u miri għat-tnaqqis tal-użu,
b’mod partikolari jekk it-tnaqqis tal-użu jikkostitwixxi mezz
adegwat sabiex jinkiseb it-tnaqqis tar-riskju fir-rigward tassuġġetti prijoritarji identifikati fl-Artikolu 15(2)(c). Dawn ilmiri jistgħu jkunu intermedji jew inkella finali. L-Istati Membri
għandhom jagħmlu użu mill-mezzi kollha neċessarji sabiex
jintlaħqu dawn il-miri.
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Il-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali għandhom jiġu riveduti talinqas kull ħames snin u kwalunkwe bidla sostanzjali fil-Pjanijiet
ta’ Azzjoni Nazzjonali għandha tiġi rrappurtata lill-Kummissjoni
mingħajr ebda dewmien.

3.
Sal-14 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni għandha
tressaq lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar linformazzjoni mgħoddija mill-Istati Membri fir-rigward talPjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali. Ir-rapport għandu jkun fih ilmetodi użati u l-konsegwenzi tat-twaqqif ta’ diversi tipi ta’ miri
għat-tnaqqis tar-riskju u tal-użu tal-pestiċidi.

Sal-14 ta’ Diċembru 2018, il-Kummissjoni għandha tressaq lillParlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-esperjenza
miksuba mill-Istati Membri rigward l-implimentazzjoni ta’ miri
nazzjonali stabbiliti konformement mal-ewwel paragrafu sabiex
jintlaħqu l-objettivi ta’ din id-Direttiva. Jekk ikun neċessarju, dan
ir-rapport jista’ jiġi ppreżentat flimkien ma’ proposti leġiżlattivi
adegwati.

4.
Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-informazzjoni kkomu
nikata skont il-paragrafu 2 disponibbli għall-pubbliku fuq
websajt.

5.
Id-dispożizzjonijiet dwar il-parteċipazzjoni pubblika stab
biliti fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/35/KE għandhom
japplikaw għat-tħejjija u l-modifika tal-Pjanijiet ta’ Azzjoni
Nazzjonali.

KAPITOLU II
TAĦRIĠ, BEJGĦ TA’ PESTIĊIDI, INFORMAZZJONI U
SENSIBILIZZAZZJONI

Artikolu 5
Meta jfasslu u jirrevedu l-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali
tagħhom, l-Istati Membri għandhom jieħdu kont kif jixraq talimpatti fuq is-saħħa, soċjali, ekonomiċi u ambjentali tal-miżuri
previsti, tal-kundizzjonijiet speċifiċi nazzjonali, reġjonali u lokali
u tal-gruppi tal-partijiet interessati relevanti kollha. L-Istati
Membri għandhom jiddeskrivu, fil-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjo
nali tagħhom, kif huma ser jimplimentaw il-miżuri skont l-Arti
koli 5 sa 15 sabiex jiksbu l-objettivi msemmija fl-ewwel subpa
ragrafu ta’ dan il-paragrafu.

Il-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali għandhom jieħdu kont talpjanijiet li jaqgħu taħt leġiżlazzjoni Komunitarja oħra dwar lużu ta’ pestiċidi, bħal miżuri ppjanati konformement mad-Diret
tiva 2000/60/KE.

2.
Sal-14 ta’ Diċembru 2012, l-Istati Membri għandhom
jikkomunikaw il-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali tagħhom lillKummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn.
(1) ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1.

Taħriġ
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-utenti professjo
nali, id-distributuri u l-konsulenti kollha jkollhom aċċess għal
taħriġ xieraq minn korpi maħtura mill-awtoritajiet kompetenti.
Dan għandu jikkonsisti kemm minn taħriġ inizjali kif ukoll
minn taħriġ addizzjonali biex tinkiseb il-konoxxenza u biex
din il-konoxxenza tiġi aġġornata kif xieraq.

It-taħriġ għandu jkun imfassal biex jiżgura li tali utenti, distri
buturi u konsulenti jiksbu konoxxenza suffiċjenti dwar issuġġetti elenkati fl-Anness I, b’kont meħud tar-rwolijiet u rresponsabbiltajiet differenti tagħhom.

2.
Sal-14 ta’ Diċembru 2013 l-Istati Membri għandhom
jistabbilixxu sistemi ta’ ċertifikazzjoni u jindikaw l-awtoritajiet
kompetenti responsabbli għall-implimentazzjoni tagħhom.
Dawn iċ-ċertifikati għandhom, bħala minimu, jipprovdu
evidenza ta’ konoxxenza suffiċjenti tas-suġġetti elenkati flAnness I miksub minn utenti professjonali, distributuri u konsu
lenti jew permezz ta’ taħriġ jew permezz ta’ mezzi oħrajn.
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Is-sistemi ta’ ċertifikazzjoni għandhom jinkludu rekwiżiti u
proċeduri għall-għoti, it-tiġdid u l-irtirar ta’ ċertifikati.

3.
Il-miżuri mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva relatati mal-emendar tal-Anness I sabiex
jittieħed kont tal-progress xjentifiku u tekniku, għandhom jiġu
adottati konformement mal-proċedura regolatorja bi skrutinju
msemmija fl-Artikolu 21(2).

24.11.2009

effetti qawwija u kroniċi potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, lorganiżmu mhux fil-mira u l-ambjent dovuti għall-użu tagħhom
u l-użu ta’ alternattivi mhux kimiċi.
2.
L-Istati Membri għandhom iwaqqfu sistemi għall-ġbir ta’
informazzjoni dwar inċidenti ta’ vvelenar qawwi mill-pestiċidi,
kif ukoll dwar żviluppi relatati ma’ vvelenar kroniku, meta din
tkun disponibbli, fost gruppi li jistgħu jkunu esposti regolar
ment għall-pestiċidi, bħall-operaturi, il-ħaddiema agrikulturali
jew il-persuni li jgħixu qrib żoni ta’ applikazzjoni tal-pestiċidi.

Artikolu 6
Rekwiżiti għall-bejgħ tal-pestiċidi
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-distributuri
jkollhom biżżejjed persunal fl-impjieg tagħhom li jkollhom iċċertifikat imsemmi fl-Artikolu 5(2). Tali persuni għandhom
ikunu disponibbli f’ħin il-bejgħ biex jipprovdu informazzjoni
adegwata lill-klijenti rigward l-użu tal-pestiċidi, ir-riskji għassaħħa tal-bnieden u tal-ambjent u struzzjonijiet ta’ sigurtà
għall-ġestjoni ta’ dawn ir-riskji għall-prodotti kkonċernati.
Mikro-distributuri li jbiegħu biss prodotti għal użu mhux
professjonali jistgħu jiġu eżentati, jekk ma jbigħux formulazzjo
nijiet ta’ pestiċidi klassifikati bħala tossiċi, tossiċi ħafna, kanċe
roġeni, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni konforme
ment mad-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill tal-31 ta’ Mejju 1999 rigward l-approssimazzjoni ta’
liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati
Membri rigward il-klassifikazzjoni, l-ippakkettar u t-tikkettar ta’
preparazzjonijiet perikolużi (1).

2.
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex
jirrestrinġu l-bejgħ ta’ pestiċidi awtorizzati għal użu professjo
nali għall-persuni li jkollhom iċ-ċertifikat imsemmi fl-Arti
kolu 5(2).

3.
L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li d-distributuri li
jbigħu l-pestiċidi lil utenti mhux professjonali, jipprovdu infor
mazzjoni ġenerali rigward ir-riskji tal-użu tal-pestiċidi għassaħħa tal-bniedem u l-ambjent, b’mod partikolari dwar il-perikli,
l-espożizzjoni, il-ħżin tajjeb, l-immaniġġar, l-applikazzjoni u rrimi sikur konformement mal-leġislazzjoni Komunitarja dwar liskart, kif ukoll rigward alternattivi b’riskju baxx. L-Istati Membri
jistgħu jeħtieġu li l-produtturi tal-pestiċidi jipprovdu informazzjoni bħal din.

4.
Il-miżuri previsti fil-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu stab
biliti sal-14 ta’ Diċembru 2015.

Artikolu 7
Informazzjoni u sensibilizzazzjoni

3.
Sabiex titjieb il-komparabilità tal-informazzjoni, ilKummissjoni, f’koperazzjoni mal-Istati Membri, għandha tiżvi
luppa fi żmien sal-14 ta’ Diċembru 2012 dokument ta’ gwida
strateġika dwar is-sorveljanza u l-istħarriġ tal-impatti tal-użu talpestiċidi fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent.
KAPITOLU III
TAGĦMIR GĦALL-APPLIKAZZJONI TAL-PESTIĊIDI

Artikolu 8
Spezzjoni tat-tagħmir li qed jintuża
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-tagħmir għall-app
likazzjoni tal-pestiċidi f’użu professjonali għandu jkun soġġett
għal spezzjonijiet f’intervalli regolari. L-intervall bejn l-ispezzjo
nijiet m’għandux jaqbeż ħames snin sal-2020 u m’għandux
jaqbeż tliet snin wara dan.
2.
Sal-14 ta’ Diċembru 2016, l-Istati Membri għandhom
jiżguraw li t-tagħmir ta’ applikazzjoni ta’ pestiċidi jkun ġie
spezzjonat mill-inqas darba. Wara din id-data, biss it-tagħmir
għall-applikazzjoni tal-pestiċidi li jgħaddi mill-ispezzjoni b’suċ
ċess għandu jintuża b’mod professjonali.
It-tagħmir il-ġdid għandu jiġi spezzjonat mill-inqas darba f’per
jodu ta’ 5 snin wara li jkun inxtara.
3.
B’deroga mill-paragrafi 1 u 2, u wara valutazzjoni tarriskju għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent, inkluża valutazzjoni tar-rata ta’ użu tat-tagħmir, l-Istati Membri jistgħu:
(a) japplikaw skedi ta’ żmien u intervalli ta’ spezzjoni differenti
għat-tagħmir ta’ applikazzjoni tal-pestiċidi li ma jintużax
għall-bexx tal-pestiċidi, għal tagħmir ta’ applikazzjoni talpestiċidi li jinżamm fl-idejn jew apparat għall-bexx li
jiddendel fuq id-dahar u għal tagħmir ta’ applikazzjoni ta’
pestiċidi addizzjonali li jirrappreżenta rata ta’ użu baxxa
ħafna, li għandu jiġi elenkat fil-Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali
previst fl-Artikolu 4.

1.
L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri biex jinfurmaw
lill-pubbliku ġenerali u biex jippromwovu u jiffaċilitaw ilprogrammi ta’ informazzjoni u sensibilizzazzjoni u d-disponib
biltà ta’ informazzjoni preċiża u bilanċjata relatata mal-pestiċidi
għall-pubbliku ġenerali, b’mod partikolari rigward ir-riskji u l-

It-tagħmir ta’ applikazzjoni ta’ pestiċidi addizzjonali li ġejjin
qatt ma jistgħu jiġu kkunsidrati li jirrappreżentaw rata ta’
użu baxxa ħafna:

(1) ĠU L 200, 30.7.1999, p. 1.

(i) apparat tal-bexx li jiddendel ma’ ferrovija jew ajruplan;
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(ii) driegħ tal-bexxiex akbar minn 3 m, inkużi dawk armati
fuq tagħmir użat ghat-taħwil;
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KAPITOLU IV
PRATTIKA U UŻI SPEĊIFIĊI

Artikolu 9
(b) jeżentaw mill-ispezzjoni tagħmir għall-applikazzjoni talpestiċidi li jinżamm fl-idejn jew apparat għall-bexx li
jiddendel fuq id-dahar. F’dan il-każ, l-Istati Membri
għandhom jiżguraw li l-operaturi jkunu ġew infurmati
dwar il-bżonn li l-aċċessorji jinbidlu b’mod regolari, dwar
ir-riskji speċifiċi marbuta ma’ dak it-tagħmir, u li l-operaturi
jkunu ġew imħarrġa għall-użu adegwat ta’ dak it-tagħmir ta’
applikazzjoni bi qbil mal-Artikolu 5.

4.
L-ispezzjonijiet għandhom jivverifikaw li t-tagħmir għallapplikazzjoni tal-pestiċidi jissodisfa r-rekwiżiti rilevanti elenkati
fl-Anness II, biex jinkiseb livell għoli ta’ protezzjoni għas-saħħa
tal-bniedem u l-ambjent.

Bexx mill-ajru
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-bexx mill-ajru
jkun projbit.

2.
B’deroga mill-paragrafu 1 il-bexx mill-ajru jista’ jkun
permess biss f’każijiet speċjali kemm-il darba jiġu sodisfatti lkondizzjonijiet li ġejjin:

(a) m’għandux ikun hemm alternattivi vijabbli oħra, jew għandu
jkun hemm vantaġġi ċari f’termini ta’ impatti mnaqqsa fuq
is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent meta mqabbel mal-appli
kazzjoni tal-pestiċidi mill-art;

Għandu jkun preżunt li t-tagħmir għall-applikazzjoni tal-pesti
ċidi li jikkonforma mal-istandards armonizzati żviluppati skont lArtikolu 20(1) jikkonforma mar-rekwiżiti essenzjali għas-saħħa
u s-sigurtà u għall-ambjent.

(b) il-pestiċidi użati għandhom ikunu approvati espliċitament
għall-bexx mill-ajru mill-Istat Membru wara valutazzjoni
speċifika li tindirizza r-riskji tal-bexx mill-ajru;

5.
L-utenti professjonali għandhom iwettqu kalibrazzjonijiet
u kontrolli tekniċi regolari tat-tagħmir ta’ applikazzjoni ta’ pesti
ċidi skont it-taħriġ adegwat riċevut kif previst fl-Artikolu 5.

(c) l-operatur li jbexxex mill-ajru għandu jkollu ċertifikat kif
imsemmi fl-Artikolu 5(2). Matul il-perijodu transitorju fejn
is-sistemi ta’ ċertifikazzjoni ma jkunux għadhom stabbiliti, lIstati Membri jistgħu jaċċettaw evidenza oħra ta’ konox
xenza suffiċjenti;

6.
L-Istati Membri għandhom jaħtru korpi responsabbli
għall-implimentazzjoni tas-sistemi ta’ spezzjoni u jgħarrfu lillKummissjoni bihom.

Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi sistemi ta’ ċertifikazzjoni
mfasslin biex jippermettu l-verifika tal-ispezzjonijiet u jirriko
noxxu ċ-ċertifikati mogħtija fi Stati Membri oħra konformement
mar-rekwiżiti msemmijin fil-paragrafu 4 u fejn il-perjodu ta’
żmien mill-aħħar spezzjoni mwettqa fi Stat Membru ieħor
ikun indaqs jew iqsar mill-perjodu ta’ żmien ta’ spezzjoni appli
kabbli fit-territorju tiegħu stess.

L-Istati Membri għandhom jagħmlu kull sforz biex jirrikonoxxu
ċ-ċertifikati maħruġa fi Stati Membri oħra dment li jkun hemm
konformità mal-intervalli ta’ spezzjoni msemmija fil-paragrafu
1.

7.
Il-miżuri mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva relatati mal-emendar tal-Anness II sabiex
jittieħed kont tal-progress xjentifiku u tekniku, għandhom jiġu
adottati konformement mal-proċedura regolatorja bi skrutinju
msemmija fl-Artikolu 21(2).

(d) l-intrapriża responsabbli għall-forniment ta’ applikazzjonijiet
għall-bexx mill-ajru għandha tkun iċċertifikata minn awto
rità kompetenti li tawtorizza tagħmir u inġenji tal-ajru għal
applikazzjoni tal-pestiċidi mill-ajru;

(e) jekk l-inħawi li għandhom jitbexxu qegħdin qrib ta’ nħawi
miftuħin għall-pubbliku, fl-approvazzjoni għandhom jiġu
inklużi miżuri speċifiċi ta’ mmaniġġar tar-riskju biex jiġi
żgurat li ma hemmx effetti negattivi fuq is-saħħa ta’ persuni
li jinzertaw fl-inħawi. L-inħawi fejn se jsir il-bexx m’għandhomx ikunu qrib ħafna ta’ nħawi residenzjali;

(f) mill-2013, l-ajruplan għandu jkun mgħammar b’aċċessorji li
jikkostitwixxu l-aħjar teknoloġija disponibbli biex inaqqsu ttifrix tal-bexx.

3.
L-Istati Membri għandhom jaħtru l-awtoritajiet kompetenti
għall-istabbiliment tal-kondizzjonijiet speċifiċi li bihom jista’
jitwettaq il-bexx mill-ajru, għall-analiżi ta’ talbiet skont il-para
grafu 4 u sabiex jirrendu pubblika l-informazzjoni dwar l-uċuħ
tar-raba’, iż-żoni, iċ-ċirkostanzi u r-rekwiżiti partikolari għallapplikazzjoni inklużi l-kondizzjonijiet tat-temp meta jista’ jkun
permess il-bexx mill-ajru.
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Fl-approvazzjoni l-awtoritajiet kompetenti għandhom jispeċi
fikaw il-miżuri meħtieġa għat-twissija lir-residenti u l-persuni
fil-qrib fi żmien xieraq u għall-protezzjoni tal-ambjent fil-viċi
nanza taż-żona mbexxa.

jiet rilevanti tad-Direttiva 2000/60/KE u Regolament (KE) Nru
1107/2009.
2.

4.
Utent professjonali li jixtieq japplika pestiċidi permezz ta’
bexx mill-ajru għandu jippreżenta talba għall-approvazzjoni ta’
pjan ta’ applikazzjoni lill-awtorità kompetenti biex japplika
pestiċidi permezz ta’ bexx mill-ajru flimkien ma’ evidenza li
turi li l-kondizzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 2 u 3 huma
ssodisfati. It-talba għall-applikazzjoni ta’ bexx mill-ajru, b’kon
formità mal-pjan ta’ applikazzjoni approvat, għandha titressaq fi
żmien xieraq lill-awtorità kompetenti. Għandu jkollha informazzjoni dwar il-ħin proviżorju tal-bexx u l-ammonti u t-tip
tal-pestiċidi applikati.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li t-talbiet għall-applikazzjo
nijiet għal bexx mill-ajru b’konformità ma’ pjan ta’ applikazzjoni
approvat, li għalihom ma ġiet riċevuta ebda tweġiba dwar iddeċiżjoni li ttieħdet fil-perijodu ta’ żmien stabbilit mill-awtorita
jiet kompetenti, għandhom jitqiesu bħala approvati.

B’mod partikulari, f’ċirkustanzi bħal ma huma sitwazzjonijiet ta’
emerġenza jew ta’ diffikultà speċifika, talbiet uniċi ta’ applikazz
joni ta’ bexx mill-ajru jistgħu wkoll jitressqu għall-approvazzjoni. Fejn dan huwa ġustifikat, l-awtoritajiet kompetenti għandu
jkollhom il-possibiltà li japplikaw proċedura mgħaġġla sabiex
jivverifikaw li l-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2 u 3
jiġu sodisfatti qabel l-applikazzjoni ta’ bexx mill-ajru.

5.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kondizzjonijiet
imsemmija fil-paragrafi 2 u 3 huma sodisfatti billi jwettqu
monitoraġġ xieraq.

24.11.2009

Il-miżuri previsti fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu:

(a) li tingħata preferenza lil pestiċidi li mhumiex ikklassifikati
bħala perikolużi għall-ambjent akwatiku skont id-Direttiva
1999/45/KE u li ma fihomx sustanzi perikolużi ta’ prijorità
kif stabbilit fl-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 2000/60/KE;
(b) li tingħata prefenza lit-tekniki ta’ applikazzjoni l-aktar effiċ
jenti, bħall-użu ta’ tagħmir għall-applikazzjoni ta’ pestiċidi
b’tifrix minimu (low-drift) speċjalment fuq prodotti vertikali
bħall-ħobż u dawk li jinstabu f’ġonna tas-siġar tal-frott u flgħelieqi tad-dwieli;
(c) l-użu ta’ miżuri ta’ mitigazzjoni li jimminimizzaw ir-riskju
ta’ tniġġiż lil hinn mis-sit ikkawżat mit-tifrix tal-bexx, ilflussi ta’ katusi u t-tnixxijat. Dawn għandhom jinkludu,
meta meħtieġ, l-istabbiliment ta’ żoni ta’ separazzjoni ta’
daqs xieraq għall-protezzjoni ta’ organiżmi akwatiċi mhux
immirati u zoni ta’ salvagwardja għall-ilmijiet tal-wiċċ u ta’
taħt l-art użati għall-astrazzjoni ta’ ilma tax-xorb, fejn ilpestiċidi m’għandhomx jintużaw jew jinħażnu;
(d) it-tnaqqis kemm jista’ jkun jew l-eliminazzjoni jekk ikun
xieraq, ta’ applikazzjonijiet fuq jew tul toroq, linji tal-ferro
vija, uċuħ permeabbli ħafna jew infrastruttura oħra qrib lilma tal-wiċċ jew l-ilma ta’ taħt l-art, jew fuq uċuħ issiġillati
b’riskju għoli ta’ tnixxijat ġo sistemi tal-ilma tal-wiċċ jew
tad-dranaġġ.
Artikolu 12

6.
L-awtoritajiet kompetenti għandhom iżommu reġistru tattalbiet u l-approvazzjonijiet kif imsemmija fil-paragrafu 4 u
għandhom jagħmlu disponibbli għall-pubbliku l-informazzjoni
relevanti li jinsabu fihom, bħall-inħawi fejn se jsir il-bexx, il-jum
u l-ħin maħsub meta se jsir il-bexx u t-tip ta’ pestiċidji, b’kon
formità mal-liġi nazzjonali jew Komunitarja applikabbli.

Artikolu 10
Informazzjoni lill-pubbliku
L-Istati Membri jistgħu jinkludu dispożizzjonijiet fil-Pjanijiet ta’
Azzjoni Nazzjonali tagħhom sabiex jiġu infurmati l-persuni li
jistgħu jkunu esposti għat-tifrix tal-bexx.

Artikolu 11
Miżuri speċifiċi għall-protezzjoni tal-ambjent akkwatiku u
l-ilma tax-xorb
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu adottati miżuri
xierqa għall-protezzjoni tal-ambjent akkwatiku u l-provvisti talilma tax-xorb mill-impatt tal-pestiċidi. Dawk il-miżuri
għandhom jappoġġaw u jkunu kompatibbli mad-dispożizzjoni

Tnaqqis tal-użu jew ir-riskji tal-pestiċidi f’zoni speċifiċi
L-Istati Membri għandhom, filwaqt li jqisu kif xieraq ir-rekwiżiti
ta’ iġjene u saħħa pubblika u l-bijodiversità meħtieġa, jew irriżultati ta’ valutazzjonijiet ta’ riskju rilevanti, jiżguraw li l-użu
tal-pestiċidi jkun minimizzat jew ipprojbit f’ċerti zoni speċifiċi.
Għandhom jittieħdu miżuri xierqa għall-immaniġġar tar-riskju u
l-użu ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li huwa ta’ riskju
baxx, kif iddefinit fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u miżuri
ta’ kontroll bijoloġiku għandhom jitqiesu qabel kollox. L-oqsma
speċifiċi kkonċernati huma:
(a) żoni użati mill-pubbliku ġenerali jew minn gruppi vulne
rabbli kif definit fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru
1107/2009, bħal parks u ġonna pubbliċi, grawnds talisports u tar-rikreazzjoni, artijiet u btieħi tal-iskejjel, postijiet
fejn jilagħbu t-tfal u qrib ħafna ta’ faċilitajiet tal-kura
medika;
(b) żoni protetti kif definiti fid-Direttiva 2000/60/KE jew żoni
oħrajn identifikati għall-finijiet tal-istabbiliment tal-miżuri ta’
konservazzjoni meħtieġa skont id-dispożizzjonijiet tadDirettivi 79/409/KEE u 92/43/KEE;
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(c) żoni ttrattati reċentement użati jew aċċessibbli għallħaddiema agrikoli.
Artikolu 13
L-immaniġġar u l-ħżin tal-pestiċidi u t-trattament talippakkjar u l-fdalijiet tagħhom
1.
L-Istati Membri għandhom jadottaw il-miżuri meħtieġa
biex jiżguraw li l-operazzjonijiet li ġejjin minn utenti professjo
nali u fejn applikabbli minn distributuri ma jipperikolawx issaħħa tal-bnedmin jew l-ambjent:
(a) il-ħżin, l-immaniġġar, id-dilwizzjoni u t-taħlit tal-pestiċidi
qabel l-applikazzjoni;
(b) l-immaniġġar tal-ippakkjar u l-fdalijiet tal-pestiċidi;
(c) ir-rimi tat-taħlitiet tat-tankijiet li jifdal wara l-applikazzjoni;
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ni tal-ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara. B’mod partiko
lari, huma għandhom jiżguraw li l-utenti professjonali jkollhom
għad-dispożizzjoni tagħhom informazzjoni u għodod għallmonitoraġġ ta’ organiżmi ta’ ħsara u għat-teħid tad-deċiżjonijiet,
kif ukoll servizzi ta’ konsulenza dwar ġestjoni integrata ta’ orga
niżmi ta’ ħsara.

3.
Sat-30 ta’ Ġunju 2013, l-Istati Membri għandhom jirrap
purtaw lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-paragrafi 1
u 2 u, partikolarment, jekk il-kondizzjonijiet meħtieġa għallimplimentazzjoni tal-ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara
jkunux attwati.

4.
L-Istati Membri għandhom jiddeskrivu fil-Pjanijiet ta’
Azzjoni Nazzjonali tagħhom kif jiżguraw li l-prinċipji ġenerali
tal-immaniġġar integrat ta’ organiżmi ta’ ħsara kif stabbilit flAnness III jiġu implimentati mill-utenti kollha tal-pestiċidi
professjonali sal-1 ta’ Jannar 2014.

(d) it-tindif tat-tagħmir użat wara l-applikazzjoni;
(e) l-irkupru jew ir-rimi tal-fdalijiet tal-pestiċidi u l-imballaġġi
tagħhom skont il-leġislazzjoni Komunitarja dwar l-iskart.
2.
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa
fir-rigward tal-pestiċidi awtorizzati għal utenti mhux professjo
nali biex jevitaw operazzjonijiet ta’ maniġġar perikolużi. Dawn
il-miżuri jistgħu jinkludu l-użu ta’ pestiċidi ta’ tossiċità baxxa,
formulazzjonijiet imħejjijin minn qabel għall-użu u limiti fuq iddaqsijiet ta’ kontenituri jew ippakkjar.
3.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ż-żoni ta’ ħżin
għall-pestiċidi għal użu professjonali għandhom jiġu mibnija
b’tali mod li jimpedixxu rilaxxi mhux mixtieqa. Għandha
tingħata attenzjoni partikolari għall-post, id-daqs u l-materjal
ta’ kostruzzjoni.

Il-miżuri mfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’
din id-Direttiva relatati mal-emendament tal-Anness III sabiex
jittieħed kont tal-progress xjentifiku u tekniku għandhom jiġu
addottati konformement mal-proċedura regolatorja bi skrutinju
msemmija fl-Artikolu 21(2).

5.
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu inċentivi xierqa
biex iħeġġu lill-utenti professjonali jimplimentaw linji gwida
speċifiċi għall-uċuħ tar-raba’ jew għas-settur għall-ġestjoni inte
grata ta’ organiżmi ta’ ħsara fuq bażi volontarja. L-awtoritajiet
pubbliċi u/jew l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw utenti
professjonali partikolari jistgħu jfasslu linji gwida bħal dawn.
L-Istati Membri għandhom jirreferu għal dawk il-linji gwida li
huma jikkunsidraw rilevanti u xierqa fil-Pjanijiet ta’ Azzjoni
Nazzjonali tagħhom.

Artikolu 14
Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara
1.
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa
biex jippromwovu l-ġestjoni ta’ organiżmi ta’ ħsara b’użu baxx
ta’ pestiċidi, filwaqt li, fejn ikun possibbli, tingħata prijorità lil
metodi mhux kimiċi, sabiex l-utenti professjonali tal-pestiċidi
jaqilbu għal prodotti u prattika bl-aktar riskju baxx għas-saħħa
tal-bniedem u l-ambjent fost dawk disponibbli għall-istess
problema ta’ organiżmi ta’ ħsara. Ġestjoni ta’ organiżmi ta’
ħsara b’użu baxx ta’ pestiċidi tinkludi Ġestjoni Integrata ta’
Organiżmi ta’ Ħsara kif ukoll biedja organika skont ir-Regola
ment tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta’ Ġunju 2007
dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti orga
niċi (1).
2.
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu jew jappoġġaw listabbiliment tal-kondizzjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjo
(1) ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1.

KAPITOLU V
INDIKATURI, RAPPURTAR U SKAMBJU TA’ INFORMAZZJONI

Artikolu 15
Indikaturi
1.
Għandhom jiġu stabbiliti indikaturi tar-riskju armonizzati
kif imsemmi fl-Anness IV. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu
jkomplu jużaw l-indikaturi nazzjonali eżistenti jew jadottaw
indikaturi xierqa oħrajn flimkien ma’ dawk armonizzati.

Miżuri mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’
din id-Direttiva relatati mal-emendar tal-Anness IV sabiex
jittieħed kont tal-progress xjentifiku u tekniku, għandhom jiġu
addottati konformement mal-proċedura regolatorja bi skrutinju
msemmija fl-Artikolu 21(2).
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L-Istati Membri għandhom:
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KAPITOLU VI
DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 17
(a) jikkalkolaw l-indikaturi tar-riskju armonizzati kif imsemmi
fil-paragrafu 1 bl-użu ta’ data statistika miġbura konforme
ment mal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar l-istatistika ta’
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti flimkien ma’ data rele
vanti oħra;

(b) jidentifikaw tendenzi fl-użu ta’ ċerti sustanzi attivi;

(c) jidentifikaw oġġetti ta’ prijorità, bħal sustanzi attivi, uċuħ
tar-raba’, reġjuni jew prattika, li jeħtieġu attenzjoni partiko
lari jew prattika tajba li jistgħu jintużaw bħala eżempji
sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ din id-Direttiva li jitnaqqsu
r-riskji u l-impatti tal-użu tal-pestiċidi fuq is-saħħa talbniedem u l-ambjent u biex jiġu inkoraġġiti l-iżvilupp u lintroduzzjoni tal-ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara u
ta’ approċċi jew tekniki alternattivi sabiex titnaqqas id-dipen
denza fuq l-użu tal-pestiċidi.

3.
L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw ir-riżultati talevalwazzjonijiet imwettqa skont il-paragrafu 2 lill-Kummissjoni
u lill-Istati Membri l-oħra u għandhom jagħmlu din l-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku.

4.
Il-Kummissjoni għandha tikkalkula l-indikaturi tar-riskju
fil-livell Komunitarju billi tuża data statistika miġbura konfor
mement mal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar l-istatistika ta’
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u data rilevanti oħra, sabiex
tagħmel stima tax-xejriet fir-riskji mill-użu tal-pestiċidi.

Penali
L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-penali applikabbli
għal ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont din idDirettiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex
jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-penali previsti għandhom
ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-dispożizzjoni
jiet lill-Kummissjoni sal-14 ta’ Diċembru 2012 u għandhom
jgħarrfuha mingħajr dewmien b’kull emenda sussegwenti.

Artikolu 18
Skambju ta’ informazzjoni u tal-aħjar prattika
Il-Kummissjoni għandha tressaq bħala prijorità għad-diskussjoni
fil-grupp ta’ esperti tal-istrateġija tematika dwar l-użu sostenibbli
tal-pestiċidi l-iskambju ta’ informazzjoni u tal-aħjar prattika filqasam tal-użu sostenibbli tal-pestiċidi u l-ġestjoni integrata ta’
organiżmi ta’ ħsara.

Artikolu 19
Ħlasijiet u imposti
1.
L-Istati Membri jistgħu jirkupraw l-ispejjeż assoċjati ma’
kwalunkwe ħidma li tirriżulta mill-obbligi taħt din id-Direttiva
permezz ta’ ħlas jew imposta.

2.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ħlas jew l-imposta
msemmija fil-paragrafu 1 hija stabbilita b’mod trasparenti u
tikkorrespondi għall-ispiża attwali tal-ħidma involuta.

Artikolu 20
Il-Kummissjoni għandha wkoll tuża din id-data u l-informazzjoni biex tivvaluta l-progress fil-kisba tal-objettivi ta’ linji politiċi
Komunitarji oħrajn immirati biex inaqqsu l-impatt tal-pestiċidi
fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent.

Ir-riżultati għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku ġenerali
fuq il-websajt imsemmi fl-Artikolu 4(4).

Artikolu 16

Standardizzazzjoni
1.
L-istandards imsemmija fl-Artikolu 8(4) ta’ din id-Direttiva
għandhom jiġu stabbiliti konformement mal-proċedura prevista
fl-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura għallgħoti ta’ informazzjoni fil-qasam tal-istandards u tar-Regola
menti Tekniċi u ta’ regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-Infor
mazzjoni (1).

It-talba għall-iżvilupp ta’ dawn l-istandards tista’ tiġi stabbilita
f’konsultazzjoni mal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 21(1).

Rappurtar
Il-Kummissjoni għandha tippreżenta regolarment lill-Parlament
Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar il-progress fl-implimentazz
joni ta’ din id-Direttiva, akkumpanjat fejn xieraq minn proposti
għal emendi.

2.
Il-Kummissjoni għandha tippubblika r-referenzi tal-istan
dards f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
(1) ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.
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3.
Meta Stat Membru jew il-Kummissjoni jqisu li standard
armonizzat ma jissodisfax għal kollox ir-rekwiżiti li jkopri, ilKummissjoni jew l-Istat Membru kkonċernat għandhom iressqu
l-kwistjoni quddiem il-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 5 tad-Diret
tiva 98/34/KE, u jippreżentaw il-każ tagħhom. Dak il-Kumitat
għandujagħti l-opinjoni tiegħu mingħajr dewmien.

L 309/81

(c) l-iżvilupp ta’ gwida u tal-aħjar prattika biex jiffaċilitaw limplimentazzjoni ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 23
Traspożizzjoni

Fid-dawl tal-opinjoni ta’ dak il-Kumitat, il-Kummissjoni għandha
tiddeċiedi li tippubblika, li ma tippubblikax, li tippubblika
b’mod ristrett, li żżomm, li żżomm b’mod ristrett jew li tirtira
r-referenzi għall-istandard armonizzat konċernat fi jew minn llĠurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Artikolu 21
Proċedura ta’ kumitat
1.
Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat
Permanenti dwar il-Katina tal-Ikel u s-Saħħa tal-Annimali stab
bilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 talParlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li jista
bilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jista
bilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi lproċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel (1).
2.
Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom
japplikaw l-Artikoli 5a(1) sa (4) u Artikolu 7 tad-Deċiżjoni
1999/468/KE, b’kont meħud tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8
tagħha.

1.
L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, irregolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex
jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sal-14 ta’ Diċembru 2011.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, huma għandu
jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati
minn tali referenza fl-okkażjoni tal-publikazzjoni uffiċjali
tagħhom. Il-metodi ta’ kif għandha ssir tali referenza għandha
tiġi stabbilita mill-Istati Membri.

2.
L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni
t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma
jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 24
Dħul fis-seħħ
Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak talpubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 22
Nefqa
Sabiex issostni l-istabbiliment ta’ politika u sistemi armonizzati
fil-qasam tal-użu sostenibbli tal-pestiċidi, il-Kummissjoni tista’
tiffinanzja:
(a) l-iżvilupp ta’ sistema armonizzata li tinkludi bażi ta’ data
xierqa għall-ġbir u l-ħżin tal-informazzjoni kollha marbuta
mal-indikaturi tar-riskju tal-pestiċidi, u biex din l-informazzjoni titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet
kompetenti, partijiet interessati oħrajn u l-pubbliku ġenerali;
(b) it-twettiq ta’ studji meħtieġa għat-tħejjija u l-iżvilupp ta’
leġislazzjoni, inkluż l-adattament tal-Annessi ta’ din id-Diret
tiva għall-avvanzi tekniċi;

(1) ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

Artikolu 25
Indirizzati
Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strasburgu, il-21 ta’ Ottubru 2009.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

Għall-Kunsill
Il-President

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM
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ANNESS I
Suġġetti ta’ taħriġ imsemmijin fl-Artikolu 5
1. Il-leġislazzjoni rilevanti kollha rigward il-pestiċidi u l-użu tagħhom.
2. L-eżistenza u r-riskji tal-prodotti illegali (ffalsifikati) għall-protezzjoni tal-pjanti, u l-metodi ta’ identifikazzjoni ta’
prodotti ta’ dan it-tip.
3. Il-perikli u r-riskji assoċjati mal-pestiċidi, u kif jiġu identifikati u kkontrollati, b’mod partikolari:
(a) ir-riskji lill-bnedmin (operaturi, residenti, persuni fil-qrib, persuni li jidħlu f’żoni ttrattati u dawk li jmissu jew
jieklu l-oġġetti ttrattati) u kif fatturi bħal ma hu t-tipjip jaggravaw dawn ir-riskji;
(b) is-sintomi tal-avvelenament bil-pestiċidi u l-miżuri tal-ewwel għajnuna;
(c) ir-riskji għall-pjanti mhux fil-mira, l-insetti li huma ta’ benefiċċju, il-flora u l-fawna salvaġġa, il-bijodiversità u lambjent b’mod ġenerali.
4. Kunċetti dwar strateġiji u metodi għall-ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara, strateġiji u metodi għall-ġestjoni
integrata tal-uċuħ tar-raba’, prinċipji tal-biedja organika, metodi ta’ kontroll bijoloġiku ta’ organiżmi ta’ ħsara,
informazzjoni dwar il-prinċipji ġenerali u l-linji gwida speċifiċi għall-uċuħ tar-raba’ jew għas-settur għall-ġestjoni
integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara.
5. Inizjazzjoni għal valutazzjoni komparattiva fil-livell tal-utent biex tgħin lill-utenti professjonali jagħmlu l-aktar għaż
liet xierqa dwar il-pestiċidi bl-inqas effetti sekondarji fuq is-saħħa tal-bniedem, l-organiżmi mhux fil-mira u l-ambjent
minn fost il-prodotti kollha awtorizzati għal problema speċifika ta’ organiżmu ta’ ħsara, f’sitwazzjoni speċifika.
6. Miżuri biex jiġu minimizzati r-riskji lill-bnedmin, lil organiżmi mhux fil-mira u lill-ambjent: prattika operattiva sikura
għall-ħżin, l-immaniġġar u t-taħlit tal-pestiċidi, u r-rimi ta’ ppakkjar vojt, materjal ieħor ikkontaminat u pestiċidi żejda
li jifdal (inklużi taħlitiet f’tankijiet), kemm jekk f’għamla konċentrata kif ukoll jekk dilwita; il-metodu rakkomandat
għall-kontroll tal-espożizzjoni tal-operatur (tagħmir ta’ protezzjoni personali).
7. Metodi bbażati fuq ir-riskju li jqisu l-varjazzjonijiet lokali tal-ġbir tal-ilma, bħall-klima, il-ħamrija u tipi ta’ uċuħ tarraba’, u l-għoli tal-art.
8. Proċeduri ta’ preparazzjoni għat-tħaddim ta’ tagħmir ta’ applikazzjoni ta’ pestiċidi, inkluż l-ikkalibrar tiegħu, u għattħaddim tiegħu b’riskji minimi għall-utent, bnedmin oħrajn, speċijiet ta’ annimali u pjanti mhux fil-mira, il-bijodi
versità u l-ambjent, inklużi r-riżorsi tal-ilma.
9. L-użu tat-tagħmir għall-applikazzjoni ta’ pestiċidi u l-manutenzjoni tiegħu, u metodi speċifiċi ta’ bexx (eż. bexx
b’volum żgħir u żnienen li ma jferrxux ħafna), kif ukoll l-objettivi tal-verifika teknika tal-bexxiexa fl-użu u modi
kif tittejjeb il-kwalità tal-bexx. Riskji speċifiċi marbuta mal-użu ta’ tagħmir għall-applikazzjoni tal-pestiċidi li jinżamm
fl-idejn, jew tal-apparat għall-bexx li jiddendel fuq id-dahar u l-miżuri relevanti għall-ġestjoni tar-riskju.
10. Azzjoni ta’ emerġenza biex tipproteġi s-saħħa tal-bniedem, l-ambjent, inklużi r-riżorsi tal-ilma f’każ ta’ tixrid aċċi
dentali, kontaminazzjoni u avvenimenti meteoroloġiċi estremi li jirriżultaw f’riskji ta’ lissija tal-pestiċidi.
11. Kura speċjali f’żoni protetti stabbiliti skont l-Artikoli 6 u 7 tad-Direttiva 2006/60/KE.
12. Monitoraġġ tas-saħħa u faċilitajiet ta’ aċċess għar-rappurtar dwar kwalunkwe inċident jew inċident suspettat.
13. Iż-żamma ta’ reġistru għal kwalunkwe użu ta’ pestiċidi, konformement mal-leġislazzjoni rilevanti.
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ANNESS II
Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza u dawk ambjentali marbutin mal-ispezzjoni tat-tagħmir għall-applikazzjoni talpestiċidi
L-ispezzjoni tat-tagħmir għall-applikazzjoni tal-pestiċidi għandha tkopri l-aspetti kollha li huma importanti biex jinkiseb
livell għoli ta’ sigurtà u protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. Għandha tiġi żgurata effettività sħiħa taloperazzjoni ta’ applikazzjoni permezz ta’ tħaddim tajjeb tal-apparat u l-funzjonijiet tat-tagħmir biex ikun garantit li lobjettivi li ġejjin jintlaħqu.
It-tagħmir għall-applikazzjoni tal-pestiċidi għandu jiffunzjona b’mod affidabbli u jintuża sew għall-finijiet intenzjonati
tiegħu filwaqt li jiġi żgurat li l-pestiċidi jistgħu jiġu ddożati u distribwiti b’mod preċiż. It-tagħmir għandu jkun f’tali
kondizzjoni li jkun jista’ jimtela’ u jitbattal b’mod sikur, faċli u sħiħ u li jimpedixxi t-tnixxija ta’ pestiċidi. Huwa għandu
jippermetti wkoll tindif faċli u fil-fond. Huwa għandu jiżgura wkoll tħaddim sikur, u jkun jista’ jiġi kkontrollat u jkun
kapaċi jiġi mwaqqaf immedjatament minn-naħa tal-operatur. Fejn meħtieġ, l-aġġustamenti għandhom ikunu sempliċi,
preċiżi u kapaċi jiġu riprodotti.
Għandha tingħata attenzjoni partikolari lil:
1. Apparat għat-trasmissjoni tal-enerġija
Il-parti protettiva tal-power take-off drive shaft u l-parti protettiva tal-power input connection għandhom ikunu
mmuntati u f’kondizzjoni tajba u t-tagħmir protettiv u kwalunkwe apparat tat-trasmissjoni tal-enerġija li tiċċaqlaq jew
iddur m’għandhomx ikunu affettwati fit-tħaddim tagħhom sabiex tkun żgurata l-protezzjoni tal-operatur.
2. Pompa
Il-kapaċità tal-pompa għandha tkun adatta għall-ħtiġijiet tat-tagħmir u l-pompa għandha taħdem sewwa sabiex
tiżgura rata ta’ applikazzjoni stabbli u affidabbli. Ma għandu jkun hemm l-ebda tnixxija mill-pompa.
3. Aġitazzjoni
It-tagħmir għall-aġitazzjoni għandu jiżgura riċirkolazzjoni tajba sabiex tinkiseb konċentrazzjoni uniformi fil-volum
kollu tat-taħlita likwida tal-bexx fit-tank.
4. Tank tal-bexx likwidu
It-tankijiet tal-bexx, inklużi l-indikatur tal-kontenut tat-tank, it-tagħmir għall-mili, il-passaturi u l-filtri, is-sistemi ta’
żvujtar u tlaħliħ, u l-apparat għat-taħlit, għandhom joperaw b’tali mod li jkunu minimizzati tixrid aċċidentali,
distribuzzjonijiet mhux uniformi ta’ konċentrazzjoni, espożizzjoni tal-operatur u kontenut residwu.
5. Sistemi ta’ kejl u sistemi ta’ kontroll u regolazzjoni
L-apparat kollu għall-kejl, biex titfi u tixgħel u għall-aġġustament tal-pressjoni u/jew ir-rata tal-fluss għandhom ikunu
kkalibrati sew u jaħdmu sew u m’għandu jkun hemm l-ebda tnixxija. Il-kontroll tal-pressjoni u l-operazzjoni talapparat għall-aġġustament tal-pressjoni għandu jkun jista’ jsir faċilment matul l-applikazzjoni. L-apparat għall-aġġus
tament tal-pressjoni għandu jżomm pressjoni kostanti waqt l-operat b’tidwir kostanti tal-pompa, sabiex ikun żgurat li
tiġi applikata rata stabbli tal-volum tal-applikazzjoni.
6. Pajpijiet u manek
Il-pajpijiet u l-manek għandhom ikunu f’kondizzjoni tajba biex jiġu evitati disturbi tal-fluss tal-likwidu jew tixrid
aċċidentali fil-każ ta’ ħsara. Ma għandu jkun hemm l-ebda tnixxija mill-pajpijiet jew mill-manek meta jitħaddmu bilpressjoni massima li tista’ tintlaħaq mis-sistema.
7. Filtrar
Sabiex ikunu evitati t-turbolenza u l-eteroġeneità fil-modi kif joħroġ il-bexx, il-filtri għandhom ikunu f’kondizzjoni
tajba u d-daqs tax-xibka tal-filtri għandu jikkorrispondi għad-daqs taż-żnienen immuntati fuq il-bexxiex. Fejn appli
kabbli, is-sistema li tindika li l-filter ikun misdud għandha taħdem sewwa.
8. Id-driegħ tal-bexxiex (għal tagħmir li jbexxex il-pestiċidi permezz ta’ driegħ ippożizzjonat orizzontalment, li jinsab
qrib il-wiċċ tar-raba’ jew il-materjal li jrid jiġi ttrattat)
Id-driegħ tal-bexxiex għandu jkun f’kondizzjoni tajba u stabbli fid-direzzjonijiet kollha. Is-sistemi tal-immuntar u laġġustament u t-tagħmir biex jittaffa ċ-ċaqliq mhux intenzjonat u għall-kumpens tal-pendil għandhom jaħdmu b’mod
tajjeb.
9. Żnienen
Iż-żnienen għandhom jaħdmu sewwa biex jikkontrollaw it-taqtir meta jieqaf il-bexx. Biex tkun żgurata l-omoġeneità
ta’ kif joħroġ il-bexx, ir-rata tal-fluss ta’ kull żennuna individwali m’għandhiex tvarja b’mod sinifikanti mid-data fittabelli tar-rata tal-fluss ipprovduti mill-manifattur.
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10. Distribuzzjoni
Id-distribuzzjoni trasversali u vertikali (fil-każ ta’ applikazzjonijiet f’uċuħ tar-raba’ vertikali) tat-taħlita tal-bexx fiż-żona
ta’ mira għandhom ikunu uniformi, fejn rilevanti.
11. Blower (għal tagħmir li jbexxex il-pestiċidi permezz tal-arja)
Il-blower għandu jkun f’kondizzjoni tajba u għandu jiżgura fluss stabbli u affidabbli tal-arja.
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ANNESS III
Prinċipji ġenerali tal-Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara
1. Il-prevenzjoni u/jew it-trażżin ta’ organiżmi ta’ ħsara għandhom jinkisbu jew jiġu appoġġati fost għażliet oħra b’mod
partikolari permezz ta’:
— ir-rotazzjoni tal-uċuħ tar-raba’,
— l-użu ta’ tekniki ta’ kultivazzjoni adegwati (eż., it-teknika tal-użu ta’ ħammiela mhux friska, l-għażla ta’ żmien iżżrigħ u tad-densitajiet, iż-żrigħ bil-ftit, it-tħaddim tal-ħamrija biex tiġi kkonservata, iż-żbir u ż-żrigħ dirett),
— l-użu, fejn xieraq, ta’ cultivars reżistenti/tolleranti u żerriegħa u materjal ta’ taħwil standard/iċċertifikati,
— l-użu ta’ prattika bbilanċjata ta’ fertilizzazzjoni, ta’ trattament bil-ġir u ta’ tisqija/skular tal-ilma,
— il-prevenzjoni tal-firxa ta’ organiżmi ta’ ħsara b’miżuri ta’ iġjene (eż. permezz ta’ tindif regolari ta’ makkinarju u
tagħmir),
— il-protezzjoni u t-tisħiħ ta’ organiżmi ta’ benefiċċju importanti, eż. b’miżuri adegwati għall-protezzjoni tal-pjanti
jew l-użu ta’ infrastrutturi ekoloġiċi ġo u barra mis-siti ta’ produzzjoni.
2. L-organiżmi ta’ ħsara għandhom jiġu mmonitorjati b’metodi u għodod adegwati, fejn disponibbli. Għodod adegwati
bħal dawn għandhom jinkludu osservazzjonijiet fil-post kif ukoll sistemi ta’ twissija, previżjoni u dijanjosi bikrija li
jkunu xjentifikament tajbin, fejn ikun vijabbli, kif ukoll l-użu ta’ parir minn konsulenti professjonali kkwalifikati.
3. L-utent professjonali għandu jiddeċiedi jekk għandux japplika l-miżuri għall-protezzjoni tal-pjanti u meta, abbażi tarriżultati tal-monitoraġġ. Valuri ta’ limitu robusti u xjentifikament tajbin huma komponenti essenzjali għat-teħid ta’
deċiżjonijiet. Għall-organiżmi ta’ ħsara għandhom jitqiesu l-livelli ta’ limitu definiti għar-reġjun, iż-żoni speċifiċi, l-uċuħ
tar-raba u l-kondizzjonijiet klimatiċi partikolari qabel it-trattament, fejn vijabbli.
4. Metodi sostenibbli bijoloġiċi, fiżiċi u mhux kimiċi oħrajn għandhom ikunu ppreferuti fuq metodi kimiċi jekk huma
jipprovdu kontroll sodisfaċenti tal-organiżmi ta’ ħsara.
5. Il-pestiċidi applikati għandhom ikunu speċifiċi kemm jista’ jkun għall-mira u għandu jkollhom l-inqas effetti sekondarji
fuq is-saħħa tal-bniedem, l-organiżmi mhux fil-mira u l-ambjent.
6. L-utent professjonali għandu jżomm l-użu tal-pestiċidi u forom oħra ta’ intervent għal-livelli meħtieġa, eż. b’dożi
mnaqqsin, frekwenza ta’ applikazzjoni mnaqqsa jew applikazzjonijiet parzjali, filwaqt li jiġi kkunsidrat li l-livell ta’
riskju fil-veġetazzjoni huwa aċċettabbli u li huma ma jżidux ir-riskju għall-iżvilupp ta’ reżistenza fil-popolazzjonijiet
tal-organiżmi ta’ ħsara.
7. Fejn ikun magħruf ir-riskju ta’ reżistenza kontra miżura għall-protezzjoni tal-pjanti u fejn il-livell tal-organiżmi ta’
ħsara jeħtieġ applikazzjoni ripetuta ta’ pestiċidi għall-uċuħ tar-raba’, għandhom jiġu applikati strateġiji disponibbli ta’
kontra r-reżistenza biex tinżamm l-effettività tal-prodotti. Dan jista’ jinkludi l-użu ta’ pestiċidi multipli b’modi ta’
azzjoni differenti.
8. L-utent professjonali għandu jivverifika s-suċċess tal-miżuri applikati għall-protezzjoni tal-pjanti abbażi tar-riżultati
dwar l-użu tal-pestiċidi u dwar il-monitoraġġ tal-organiżmi ta’ ħsara.
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Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
RETTIFIKA

Rettifika għar-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar
il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet kuntrattwali (Ruma I)
(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 177, tal-4 ta’ Lulju 2008)
F’paġna 16, Artikolu 28:
minflok: “Artikolu 28
Applikazzjoni temporali
Dan ir-Regolament għandu japplika għal kuntratti konklużi wara is-17 ta' Diċembru 2009.”;
aqra:

“Artikolu 28
Applikazzjoni temporali
Dan ir-Regolament għandu japplika għal kuntratti konklużi sa mis-17 ta' Diċembru 2009.”.

Rettifika għar-Regolament (KE) 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar ilkondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks ta’ trażmissjoni tal-gass naturali u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru
1775/2005
(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 211, tal-14 ta’ Awwissu 2009)
F’Paġna 49, fl-Artikolu 27 (1), l-aħħar sentenza:
minflok: “Huma għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar dawk ir-regoli li ma jikkorrispondux għad-dispożizzjonijiet
stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1775/2005 sat-3 ta’ Settembru 2009 u għandhom jinnotifikaw lill-Kummiss
joni mingħajr dewmien dwar kwalunkwe emendi sussegwenti li jaffettwawhom.”,
aqra:

“Huma għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar dawk ir-regoli li ma jikkorrispondux għad-dispożizzjonijiet
stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1775/2005 sat-3 ta’ Marzu 2011 u għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni
mingħajr dewmien dwar kwalunkwe emendi sussegwenti li jaffettwawhom.”.
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PREZZ TAL-ABBONAMENT 2009 (mingħajr VAT, inklużi l-ispejjeż tal-posta b’kunsinna normali)
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L+C, edizzjoni stampata biss

22 lingwa uffiċjali tal-UE

1 000 EUR fis-sena (*)

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L+C, edizzjoni stampata biss

22 lingwa uffiċjali tal-UE

100 EUR fix-xahar (*)

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L+C, stampati + CD-ROM annwali

22 lingwa uffiċjali tal-UE

1 200 EUR fis-sena

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L, edizzjoni stampata biss

22 lingwa uffiċjali tal-UE

700 EUR fis-sena

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L, edizzjoni stampata biss

22 lingwa uffiċjali tal-UE

70 EUR fix-xahar

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje C, edizzjoni stampata biss

22 lingwa uffiċjali tal-UE

400 EUR fis-sena

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje C, edizzjoni stampata biss

22 lingwa uffiċjali tal-UE

40 EUR fix-xahar

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L+C, CD-ROM fix-xahar (kumulattiva)

22 lingwa uffiċjali tal-UE

500 EUR fis-sena

Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali (serje S), Swieq Pubbliċi u Appalti,
CD-ROM, żewġ edizzjonijiet fil-ġimgħa

multilingwi:
23 lingwa uffiċjali tal-UE

360 EUR fis-sena
(= 30 EUR fix-xahar)

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje C – Kompetizzjonijiet

Skont il-lingwa/i
tal-Kompetizzjoni

(*) Il-prezz kull kopja:

bi 32 paġna:
minn 33 sa 64 paġna:
aktar minn 64 paġna:

50 EUR fis-sena

6 EUR
12 EUR
Prezz fiss għal kull każ

L-abbonament f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, li joħroġ fil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, hu disponibbli
f’22 verżjoni lingwistika. Inklużi fih hemm is-serje L (Leġiżlazzjoni) u C (Komunikazzjoni u Informazzjoni).
Kull verżjoni lingwistika jeħtiġilha abbonament separat.
B’konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 920/2005, ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali L 156 tat-18
ta’ Ġunju 2005, li jistipula li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mhumiex temporanjament obbligati li jiktbu l-atti
kollha bl-Irlandiż u li jippubblikawhom b’din il-lingwa, il-Ġurnali Uffiċjali ppubblikati bl-Irlandiż jinbiegħu apparti.
L-abbonament tas-Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali (Serje S – Appalti u Swieq Pubbliċi) jiġbor fih it-total tat-23
verżjoni lingwistika uffiċjali f’CD-ROM waħdieni multilingwi.
Fuq rikjesta, l-abbonament f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jagħti d-dritt li l-abbonat jirċievi diversi annessi
tal-Ġurnal Uffiċjali. L-abbonati jiġu mgħarrfa dwar il-ħruġ tal-annessi permezz ta’ “Avviż lill-qarrej” inserit
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Bejgħ u Abbonamenti
Il-pubblikazzjonijiet bil-flus editjati mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet huma disponibbli mill-uffiċini tal-bejgħ tagħna.
Il-lista tal-uffiċini tal-bejgħ hi disponibbli fuq l-internet fl-indirizz li ġej:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_mt.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) joffri aċċess dirett u bla ħlas għal-liġjiet tal-Unjoni Ewropea. Dan
is-sit jippermetti li jkun ikkonsultat Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jinkludi wkoll it-Trattati,
il-leġiżlazzjoni, il-ġurisprudenza u l-atti preparatorji tal-leġiżlazzjoni.
Biex tkun taf aktar dwar l-Unjoni Ewropea, ikkonsulta: http://europa.eu
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