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II
(Atti mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI
REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) Nru 419/2011
tad-29 ta’ April 2011
li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 560/2005 li jimponi ċerti miżuri restrittivi speċifiċi diretti
kontra ċerti persuni u entitajiet minħabba s-sitwazzjoni fil-Côte d’Ivoire
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 560/2005
tat-12 ta’ April 2005 li jimponi ċerti miżuri restrittivi speċifiċi
diretti kontra ċerti persuni u entitajiet minħabba s-sitwazzjoni
fil-Côte d’Ivoire (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 11a(2) tiegħu,
Billi:
(1)
(2)

Fit-12 ta’ April 2005, il-Kunsill adotta r-Regolament (KE)
Nru 560/2005.
Fid-dawl tal-iżviluppi fil-Côte d’Ivoire, il-lista ta’ persuni u
entitajiet soġġetti għal miżuri restrittivi li tinsab fl-Anness

IA tar-Regolament (KE) Nru 560/2005 għandha tiġi
emendata,
ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
L-entitajiet elenkati fl-Anness għal dan ir-Regolament għandhom
jitħassru mil-lista li tinsab fl-Anness IA għar-Regolament (KE)
Nru 560/2005.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblika
zzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

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

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ April 2011.
Għall-Kunsill
Il-President
MARTONYI J.

(1) ĠU L 95, 14.4.2005, p. 1 (Verżjoni MT: ĠU L 159M, 13.6.2006,
p. 347).
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ANNESS
ENTITAJIET IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 1

1.

PETROCI (Soċjetà Nazzjonali tal-Operazzjonijiet Petroliferi tal-Côte d’Ivoire)

2.

BNI (Bank Nazzjonali tal-Investiment)

3.

BFA (Bank għall-Finanzjament tal-Agrikoltura)

4.

Bank Versus

5.

Caisse d’Epargne de Côte d’Ivoire

6.

Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI)

30.4.2011
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REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 420/2011
tad-29 ta’ April 2011
li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1881/2006 li jiffissa l-livelli massimi ta’ ċerti kontaminanti floġġetti tal-ikel
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

fil-molluski bivalvi mnixxfin għandu jkun l-istess bħal
dak li attwalment huwa stabbilit għall-alka tal-baħar
imnixxfa u l-prodotti li jsiru mill-alka tal-baħar.

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
(5)

Id-dispożizzjonijiet għall-brassica bil-weraq għandhom
jiġu allinjati ma’ dawk għal ħxejjex oħrajn bil-weraq. Ilbrassica bil-weraq għandha għalhekk tiġi eskluża millivell massimu b’difolt għall-kadmju fil-“ħxejjex u l-frott”
fil-punt 3.2.15 u għandha tiġi inkluża fil-punt 3.2.17.

(6)

Il-livelli massimi b’difolt għaċ-ċomb u l-kadmju fil-frott u
l-ħxejjex mhumiex realistiċi għall-alka tal-baħar, li natu
ralment jista’ jkollha livelli iktar għoljin. L-alka tal-baħar
għalhekk għandha tiġi eżentata mil-livelli massimi b’difolt
għaċ-ċomb u l-kadmju fil-frott u l-ħxejjex (punti 3.1.10 u
3.2.15). Iktar dejta dwar l-okkorrenza għandha tinġabar
biex tittieħed deċiżjoni dwar il-bżonn għal livelli massimi
speċifiċi u iktar realistiċi għaċ-ċomb u l-kadmju fl-alka
tal-baħar.

(7)

Jeżistu ċerti inkonsistenzi fir-rigward tal-ismijiet taloġġetti tal-ikel/gruppi ta’ prodotti fir-Regolament (KE)
Nru 1881/2006 u tal-ismijiet tal-oġġetti tal-ikel/gruppi
ta’ prodotti elenkati fir-Regolament (KE) Nru 396/2005
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Frar 2005
dwar il-livelli massimi ta’ residwu ta’ pestiċidi fi jew fuq
ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda
d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KE (4). Peress li r-Regola
ment (KE) Nru 1881/2006 jirreferi għall-gruppi ta’
prodotti elenkati fir-Regolament (KE) Nru 396/2005
dawn l-ismijiet għandhom jiġu allinjati ma’ dak ir-Rego
lament.

(8)

Huwa xieraq li d-dispożizzjonijiet dwar il-monitoraġġ u
r-rappurtar jiġu aġġornati b’kunsiderazzjoni għar-rakko
mandazzjonijiet ta’ monitoraġġ reċenti dwar l-etilkar
bamat (5), is-sustanzi perflworoalkilati (6) u l-akri
lammid (7). Peress li d-Deċiżjoni tal-Kummssjoni
2006/504/KE (8) ġiet irrevokata u sostitwita mir-Regola
ment tal-Kummissjoni (KE) Nru 1152/2009 (9), ir-refe
renza għad-Deċiżjoni 2006/504/KE għandha tiġi sostit
wita b’referenza għar-Regolament (KE) Nru 1152/2009.
Barra minn hekk, għandu jiġi ċċarat liema dejta għandha
tiġi rrapurtata lill-Kummissjoni u liema lill-EFSA.

(9)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opin
joni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u
s-Saħħa tal-Annimali u la l-Parlament Ewropew u lanqas
il-Kunsill ma opponewhom

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 315/93
tat-8 ta’ Frar 1993 li jistabbilixxi proċeduri tal-Komunità għallkontaminanti fl-ikel (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 2(3)
tiegħu,
Billi:
(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/2006 tad19 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi livelli massimi ta’
ċerti kontaminanti fl-oġġetti tal-ikel (2) jistabbilixxi l-livelli
massimi għall-kontaminanti f’varjetà ta’ oġġetti tal-ikel.

(2)

B’kunsiderazzjoni għall-interpretazzjonijiet differenti firrigward tal-proporzjon ta’ granċijiet li għandhom jiġu
analizzati biex jitqabblu mal-livell massimu għall-kadmju,
għandu għalhekk jiġi ċċarat li l-livell massimu stabbilit
għall-kadmju fil-krustaċej fl-Anness mar-Regolament (KE)
Nru 1881/2006 japplika għal-laħam tal-muskoli millappendiċi (is-saqajn u l-imqass) u l-addome. Għall-gran
ċijiet u krustaċej simili għall-granċijiet, il-livell massimu
japplika għall-appendiċi biss. Din id-definizzjoni teskludi
partijiet oħra tal-krustaċej, bħaċ-ċefalotoraċi tal-granċijiet
u l-partijiet li ma jittiklux (il-qoxra, id-denb). Iċ-ċefaloto
raċi jinkludi l-organi diġestivi (epatopankreas) li huma
magħrufa għal-livelli għolja ta’ kadmju li jkollhom. Peress
li f’ċerti Stati Membri jista’ jkun li l-konsumaturi jieklu
partijiet miċ-ċefalotoraċi fuq bażi regolari, jista’ jkun
adegwat li l-konsumaturi jingħataw twissija fil-livell talIstati Membri biex inaqqsu l-konsum ta’ dawn il-partijiet
biex jitnaqqas l-esponiment għall-kadmju. Nota ta’ Infor
mazzjoni dwar din il-kwistjoni hija disponibbli fuq is-sit
elettroniku tad-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsu
maturi tal-Kummissjoni Ewropea (3).

(3)

Għal raġunijiet ta’ konsistenza, il-porzjon ta’ krustaċej li
għalih japplikaw il-livelli massimi, għandu jiġi mmodi
fikat kif xieraq għal kontaminanti oħra (ċomb, merkurju,
dijossini u PCBs (poliklorobifenili) u idrokarburi aroma
tiċi poliċikliċi).

(4)

Il-molluski bivalvi bħall-muskoli tal-qoxra ħadra u l-gajdri
jistgħu jakkumulaw il-kadmju b’mod simili għall-alka talbaħar. Peress li l-muskoli tal-qoxra ħadra mitħuna u lgajdri mitħuna, bħall-alka tal-baħar imnixxfa, jinbiegħu
bħala supplimenti tal-ikel, il-livell massimu għall-kadmju

(1) ĠU L 37, 13.2.1993, p. 1.
(2) ĠU L 364, 20.12.2006, p. 5.
(3) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/
cadmium_en.htm

(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )

ĠU
ĠU
ĠU
ĠU
ĠU
ĠU

L
L
L
L
L
L

70, 16.3.2005, p. 1.
52, 3.3.2010, p. 53.
68, 18.3.2010, p. 22.
137, 3.6.2010, p. 4.
199, 21.7.2006, p. 21.
313, 28.11.2009, p. 40.
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ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Ir-Regolament (KE) Nru 1881/2006 għandu jiġi emendat kif ġej:
1. L-Artikolu 9 għandu jiġi emendat kif ġej:
(a) Il-paragrafi 2 u 3 għandhom jiġu sostitwiti b’dan li ġej:
“2.
L-Istati Membri u l-partijiet interessati għandhom
jikkomunikaw, kull sena, lill-Kummissjoni r-riżultati talinvestigazzjonijiet li jsiru u l-progress fir-rigward tal-app
likazzjoni tal-miżuri ta prevenzjoni biex jevitaw il-konta
minazzjoni bl-okratossina A, id-deossinivalenol, iz-zeara
lenon, il-fumonisin B1 u B2, it-T-2 u t-tossina HT-2. IlKummissjoni għandha tagħmel dawn ir-riżultati dispo
nibbli għall-Istati Membri. Id-dejta relatata dwar l-okkor
renza għandha tiġi rrapurtata lill-EFSA.

30.4.2011

1152/2009 (*). L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw
lill-EFSA s-sejbiet dwar il-furan, l-etilkarbamat, is-sustanzi
perflworoalkilati u l-akrilammid miksuba skont ir-Rakko
mandazzjonijiet tal-Kummissjoni 2007/196/KE (**),
2010/133/UE (***),
2010/161/UE (****)
u
2010/307/UE (*****).
___________
(*) ĠU L 313, 28.11.2009, p. 40.
(**) ĠU L 88, 29.3.2007, p. 56.
(***) ĠU L 52, 3.3.2010, p. 53.
(****) ĠU L 68, 18.3.2010, p. 22.
(*****) ĠU L 137, 3.6.2010, p. 4.”
(b) Għandu jiżdied il-paragrafu 4 li ġej:
“4.
Id-dejta dwar l-okkorrenza tal-kontaminanti
miġbura mill-Istati Membri għandha, jekk ikun xieraq,
tiġi rrappurtata lill-EFSA wkoll.”
2. L-Anness għandu jiġi emendat skont l-Anness ma’ dan irRegolament.
Artikolu 2

3.
L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lillKummissjoni s-sejbiet dwar l-aflotossini li jinġabru
skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 ġurnata wara
dik tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.

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

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ April 2011.
Għall-Kummissjoni
Il-President
José Manuel BARROSO

30.4.2011
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ANNESS
L-Anness mar-Regolament (KE) Nru 1881/2006 għandu jiġi emendat kif ġej:
(1) Fit-taqsima 3.1 dwar iċ-ċomb, il-punti 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 u 3.1.11 għandhom jiġu sostitwiti b’dan li ġej:

Oġġetti tal-Ikel (1)

Livelli massimi (mg/kg piż
bil-kontenut tal-ilma)

“3.1.6

Il-krustaċej (26): laħam tal-muskoli mill-appendiċi u l-addome (44).
Fil-każ tal-granċijiet u krustaċej simili għall-granċijiet (Brachyura u
Anomura) laħam tal-muskoli mill-appendiċi.

0,50”

“3.1.9

Legumi (27), ċereali u żrieragħ imnixxfin għall-ikel

0,20”

“3.1.10

Ħxejjex, barra l-ħxejjex brassica, ħxejjex bil-weraq, ħxejjex aromatiċi
friski, fungi u alka tal-baħar (27). Fir-rigward tal-patata, il-livell
massimu japplika għall-patata mqaxxra.

0,10”

“3.1.11

Ħxejjex brassica, ħxejjex bil-weraq (43) u l-fungi li ġejjin (27): Agaricus
bisporus (faqqiegħa komuni), Pleurotus ostreatus (faqqiegħa qisha
gajdra), Lentinula edodes (faqqiegħa shiitake)

0,30”

(2) Fit-taqsima 3.2 dwar il-kadmju, il-punti 3.2.9, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 u 3.2.20 għandhom jiġu sostitwiti b’dan li ġej:

Oġġetti tal-Ikel (1)

Livelli massimi (mg/kg piż
bil-kontenut tal-ilma)

“3.2.9

Il-krustaċej (26): laħam tal-muskoli mill-appendiċi u l-addome (44).
Fil-każ tal-granċijiet u krustaċej simili għall-granċijiet (Brachyura u
Anomura) il-laħam tal-muskoli mill-appendiċi.

0,50”

“3.2.15

Ħxejjex u frott, barra l-ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi friski,
brassica bil-weraq, fungi, ħxejjex biz-zokk jittiekel, ħxejjex bl-għeruq
u bit-tuberi jittieklu u alka tal-baħar(27)

0,050”

“3.2.16

Ħxejjex biz-zokk jittiekel, ħxejjex bl-għeruq u t-tuberi jittieklu, barra
t-tip ta’ karfusa ‘celeriac’ (27). Fir-rigward tal-patata l-livell massimu
japplika għall-patata mqaxxra.

0,10”

“3.2.17

Ħxejjex bil-weraq, ħaxix aromatiku frisk, brassica bil-weraq, it-tip ta’
karfusa ‘celeriac’ u l-fungi li ġejjin (27): Agaricus bisporus (faqqiegħa
komuni), Pleurotus ostreatus (faqqiegħa qisha gajdra), Lentinula edodes
(faqqiegħa shiitake)

0,20”

“3.2.20

Supplimenti tal-ikel (39) li jikkonsistu esklużivament jew prinċipal
ment minn alka tal-baħar mnixxfa jew minn prodotti ġejjin millalka tal-baħar, jew minn molluski bivalvi mnixxfa

3,0”

(3) Fit-Taqsima 3.3 dwar il-merkurju, il-punt 3.3.1 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

Oġġetti tal-Ikel (1)

“3.3.1

Prodotti tas-sajd (26) u laħam tal-muskoli tal-ħut (24) (25), barra lispeċi elenkati fi 3.3.2. Il-livell massimu għall-krustċej japplika
għal-laħam tal-muskoli mill-appendiċi u l-addome (44). Fil-każ talgranċijiet u krustaċej simili għall-granċijiet (Brachyura u Anomura)
dan japplika għal-laħam tal-muskoli mill-appendiċi.

Livelli massimi (mg/kg piż
bil-kontenut tal-ilma)

0,50”
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(4) Fit-Taqsima 5 dwar id-dijossini u l-PCBs, il-punt 5.3 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:
Livelli massimi
Oġġetti tal-ikel

“5.3

Laħam tal-muskoli tal-ħut u tal-prodotti mis-sajd u
prodotti tagħhom, bl-esklużjoni tas-sallur (25) (34). Illivell massimu għall-krustċej japplika għal-laħam talmuskoli mill-appendiċi u l-addome (44). Fil-każ talgranċijiet u krustaċej simili għall-granċijiet (Brachyura
u Anomura) dan japplika għal-laħam tal-muskoli millappendiċi.

Total tad-dijossini
(WHO-PCDD/FTEQ) (32)

Total tad-dijossini u talPCBs li jixbhu liddijossini (WHOPCDD/F-PCB-TEQ) (32)

4,0 pg/g piż bilkontenut tal-ilma

8,0 pg/g piż bilkontenut tal-ilma”

(5) Fit-taqsima 6 dwar l-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi, il-punti 6.1.3 u 6.1.5 għandhom jiġu sostitwiti b’dan li ġej:
Oġġetti tal-Ikel (1)

Livelli massimi (mg/kg piż
bil-kontenut tal-ilma)

“6.1.3

Laħam tal-muskoli ta’ ħut iffumigat u prodotti mis-sajd iffumi
gati (25) (36), barra l-molluski bivalvi. Il-livell massimu għall-krustċej
iffumigati japplika għal-laħam tal-muskoli mill-appendiċi u laddome (44). Fil-każ tal-granċijiet u krustaċej simili għall-granċijiet
(Brachyura u Anomura) dan japplika għal-laħam tal-muskoli millappendiċi.

5,0”

“6.1.5

Krustaċej, kefalopodi, barra minn dawk iffumigati (26). Il-livell
massimu għall-krustċej japplika għal-laħam tal-muskoli mill-appen
diċi u l-addome (44). Fil-każ tal-granċijiet u krustaċej simili għallgranċijiet (Brachyura u Anomura) dan japplika għal-laħam tal-muskoli
mill-appendiċi.

5,0”

(6) In-nota tat-tmiem (3) għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej: “(3) L-oġġetti tal-ikel elenkati f’din il-kategorija kif definiti
fid-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/125/KE tal-5 ta’ Diċembru 2006 dwar ikel ipproċessat ibbażat fuq iċ-ċereali u ikel
tat-trabi għat-trabi u għat-tfal żgħar (ĠU L 339, 6.12.2006, p. 16).”
(7) In-nota tat-tmiem(16) għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej: “(16) Trabi u tfal żgħar kif definiti fid-Direttiva
2006/141/KE (ĠU L 401, 30.12.2006, p. 1) u d-Direttiva 2006/125/KE.”
(8) Għandhom jiżdiedu n-noti tat-tmiem (43) u (44):
“(43) Il-livell massimu għall-ħaxix bil-weraq ma japplikax għall-ħxejjex aromatiċi friski (li jaqgħu taħt in-numru talKodiċi 0256000 fl-Anness I mar-Regolament (KE) Nru 396/2005).
(44) Din id-definizzjoni teskludi ċ-ċefalotoraċi tal-krustaċej.”
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REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 421/2011
tad-29 ta’ April 2011
li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u
ħaxix
Billi:

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru
1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzaz
zjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi
għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar lOKS) (1),
Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru
1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati
għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru
2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur
tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1)
tiegħu,

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali
multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru
1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummiss
joni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għallprodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima
A tar-Regolament imsemmi,
ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Il-valuri fissi tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tarRegolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness
għal dan ir-Regolament.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-30 ta’ April 2011.

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

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ April 2011.
Għall-Kummissjoni,
f'isem il-President,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

(1) ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.
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ANNESS
il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix
(EUR/100 kg)
Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz

(1 )

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

JO
MA
TN
TR
ZZ

78,3
40,0
118,7
79,7
79,2

0707 00 05

AL
EG
TR
ZZ

107,4
152,2
133,0
130,9

0709 90 70

JO
MA
TR
ZZ

78,3
78,8
112,9
90,0

0709 90 80

EC
ZZ

33,0
33,0

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

57,0
81,1
42,7
56,8
77,9
63,1

0805 50 10

TR
ZZ

49,1
49,1

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
MA
MK
NZ
US
UY
ZA
ZZ

82,1
73,4
111,8
83,0
82,8
86,7
50,2
112,4
128,6
67,8
88,1
87,9

0808 20 50

AR
CL
CN
ZA
ZZ

87,0
104,3
74,0
112,7
94,5

(1) In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ”
jirrappreżenta “oriġini oħra”.
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REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 422/2011
tad-29 ta’ April 2011
li jiffissa d-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mill-1 ta’ Mejju 2011
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

(2)

L-Artikolu 136(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007
jipprovdi li, għall-finijiet tal-kalkolu tad-dazju tal-impor
tazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tal-Artikolu msemmi,
għall-prodotti kkonċernati kull tant żmien jiġu stabbiliti
prezzijiet rappreżentattivi CIF għall-importazzjoni.

(3)

Skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru
642/2010, il-prezz li għandu jintuża għall-kalkolu taddazju tal-importazzjoni tal-prodotti li jaqgħu taħt il-kodi
ċijiet NM 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99
(qamħ durum ta' kwalità għolja), 1002 00, 1005 10 90,
1005 90 00 u 1007 00 90, huwa l-prezz rappreżentattiv
tal-importazzjoni CIF tal-ġurnata stabbilit skont ilmetodu pprovdut fl-Artikolu 5 tar-Regolament imsemmi.

(4)

Jeħtieġ li jiġu stabbiliti d-dazji tal-importazzjoni għallperjodu mill-1 ta’ Mejju 2011, applikabbli sakemm jidħlu
fis-seħħ dazji tal-importazzjoni ġodda,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru
1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi
għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar lOKS) (1),
Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru
642/2010 tal-20 ta' Lulju 2010 dwar regoli ta' applikazzjoni
(dazju ta' importazzjoni fis-settur taċ-ċereali) għar-Regolament
tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 (2), u b'mod partikolari l-Arti
kolu 2(1) tiegħu,
Billi:
(1)

L-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007
jipprovdi li, għall-prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet tanNM 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (qamħ
durum ta' kwalità għolja), 1002, ex 1005 minbarra żżrieragħ ibridi, u ex 1007 minbarra l-ibridu għaż-żrigħ,
id-dazju tal-importazzjoni huwa daqs il-prezz tal-inter
vent li jgħodd għal dawn il-prodotti fil-waqt tal-impor
tazzjoni, biż-żieda ta' 55 % u bit-tnaqqis tal-prezz talimportazzjoni CIF applikabbli għall-kunsenja kkonċer
nata. Madankollu, dan id-dazju ma jistax jaqbeż ir-rata
ta' dazji fit-Tariffa Doganali Komuni.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Mill-1 ta’ Mejju 2011, id-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċċereali msemmija fl-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nru
1234/2007 huma stipulati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament
abbażi tal-fatturi msemmija fl-Anness II.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Mejju 2011.

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

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ April 2011.
Għall-Kummissjoni,
f'isem il-President,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

(1) ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) ĠU L 187, 21.7.2010, p. 5.
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ANNESS I
Dazji tal-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 applikabbli
mill-1 ta’ Mejju 2011
Kodiċi NK

Isem tal-merkanziji

Dazju tal-importazzjoni (1)
(EUR/t)

1001 10 00

QAMĦ iebes ta' kwalità għolja

0,00

ta' kwalità medja

0,00

ta' kwalità baxxa

0,00

QAMĦ għaż-żrigħ

0,00

QAMĦ komuni ta' kwalità għolja, minbarra dak li hu taż-żrigħ

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

QAMĦIRRUM għaż-żrigħ minbarra dak ibridu

1001 90 91
ex 1001 90 99

1005 90 00
1007 00 90
(1)

QAMĦIRRUM minbarra dak taż-żrigħ

(2 )

SORGU f'żerriegħa minbarra dik ibrida taż-żrigħ

0,00
0,00
0,00

Għall-prodotti li jaslu fl-Unjoni mill-Oċean Atlantiku jew mill-Kanal ta' Suez (l-Artikolu 2(4) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010)
l-importatur jista' jibbenefika minn tnaqqis ta' dazju ta':
— EUR 3 kull tunnellata, jekk il-port tal-ħatt jinsab fil-Baħar Mediterran jew fil-Baħar l-Iswed,
— EUR 2 kull tunnellata, jekk il-port fejn isir il-ħatt jinsab fl-Irlanda, fir-Renju Unit, fid-Danimarka, fl-Estonja, fil-Latvja, fil-Litwanja,
fil-Polonja, fil-Finlandja, fl-Isvezja jew fuq il-kosta Atlantika tal-Peniżola Iberika.

(2) L-importatur jista' jibbenefika minn tnaqqis fiss ta' EUR 24 kull tunnellata jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament
(UE) Nru 642/2010 huma sodisfatti.
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ANNESS II
Fatturi għall-kalkolu tad-dazji fl-Anness I
15.4.2011-28.4.2011
(1) Medji fuq il-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010:
(EUR/t)
Qamħ (1)

Qamħirrum

Qamħ iebes
kwalità għolja

Qamħ iebes,
kwalità
medja (2)

Qamħ iebes
kwalità
baxxa (3)

Xgħir

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

—

251,20

203,16

—

—

—

—

Prezz FOB USA

—

—

245,25

235,25

215,25

166,16

Tariffa fuq il-Golf

—

15,22

—

—

—

—

72,40

—

—

—

—

—

Borża
Kwotazzjoni

Tariffa fuq l-Għadajjar
il-Kbar

(1) Tariffa pożittiva ta' EUR 14/t inkorporata (l-Artikolu 5(3) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010).
(2) Tariffa negattiva ta' EUR 10/t (l-Artikolu 5(3) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010).
(3) Tariffa negattiva ta' EUR 30/t (l-Artikolu 5(3) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010).

(2) Medji fuq il-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 642/2010:
Merkanzija/Spejjeż: Il-Golf tal-Messiku–Rotterdam:

16,72 EUR/t

Merkanzija/Spejjeż: L-Għadajjar il-Kbar–Rotterdam:

48,90 EUR/t
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REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 423/2011
tad-29 ta' April 2011
dwar il-prezzijiet tal-bejgħ taċ-ċereali bi tweġiba għall-11-il stedina individwali għal sejħa għallofferti fil-proċeduri ta’ sejħiet għall-offerti miftuħa skont ir-Regolament (UE) Nru 1017/2010
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

(3)

Fuq il-bażi tas-sottomissjonijiet li jkunu waslu għall-11-il
stedina individwali għal sejħa għall-offerti, ġie deċiż li
għandu jkun iffissat prezz minimu tal-bejgħ għaċ-ċereali
u għall-Istati Membri.

(4)

Sabiex jingħata sinjal malajr lis-suq u biex tiġi żgurata
ġestjoni effiċjenti tal-miżura, dan ir-Regolament għandu
jidħol fis-seħħ fil-ġurnata tal-pubblikazzjoni tiegħu f'IlĠurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(5)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi
ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzaz
zjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru
1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet
speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni
dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 43(f) tiegħu, flim
kien mal-Artikolu 4 tiegħu,
Billi:
(1)

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1017/2010 (2)
fetaħ il-bejgħ taċ-ċereali permezz ta’ proċeduri ta’ sejħiet
għall-offerti skont il-kundizzjonijiet ipprovduti fir-Regola
ment tal-Kummissjoni (KE) Nru 1272/2009 tal-11 ta’
Diċembru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni ddettaljati
għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE)
Nru 1234/2007 f'dak li għandu x'jaqsam max-xiri u lbejgħ ta’ prodotti agrikoli taħt intervent pubbliku (3).
Skont l-Artikolu 46(1) tar-Regolament (UE) Nru
1272/2009 u l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru
1017/2010, fid-dawl tas-sejħiet għall-offerti li jkunu
waslu bi tweġiba għal stediniet individwali għal sejħa
għall-offerti, il-Kummissjoni għandha tiffissa għal kull
ċereali u għal kull Stat Membru prezz minimu tal-bejgħ
jew tiddeċiedi li ma tiffissahx.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Għall-11-il stedina individwali għal sejħa għall-offerti għallbejgħ taċ-ċereali fil-proċeduri ta’ sejħiet għall-offerti miftuħa
skont ir-Regolament (UE) Nru 1017/2010, fir-rigward ta’
liema, il-limitu ta’ żmien għas-sottomissjoni ta’ sejħiet għallofferti skada fis-27 ta’ April 2011, id-deċiżjonijiet dwar ilprezzijiet tal-bejgħ għal kull ċereali u għal kull Stat Membru
huma stabbiliti fl-Anness għal dan ir-Regolament.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni
tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

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

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ April 2011.
Għall-Kummissjoni,
f'isem il-President,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

(1) ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) ĠU L 293, 11.11.2010, p. 41.
(3) ĠU L 349, 29.12.2009, p. 1.
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ANNESS
Deċiżjonijiet dwar bejgħ
(EUR/tunnellata)
Il-prezz minimu tal-bejgħ
Stat Membru

Qamħ komuni

Xgħir

Qamħirrun

Kodiċi tan-NM 1001 90

Kodiċi tan-NM 1003 00

Kodiċi tan-NM 1005 90 00

Il-Belġju

X

X

X

Il-Bulgarija

X

X

X

Ir-Repubblika Ċeka

X

170,66

X

Id-Danimarka

X

X

X

Il-Ġermanja

X

171,00

X

L-Estonja

X

X

X

L-Irlanda

X

X

X

Il-Ġreċja

X

X

X

Spanja

X

X

X

Franza

X

°

X

L-Italja

X

X

X

Ċipru

X

X

X

Il-Latvja

X

X

X

Il-Litwanja

X

X

X

Il-Lussemburgu

X

X

X

L-Ungerija

X

X

X

Malta

X

X

X

Il-Pajjiżi l-Baxxi

X

X

X

L-Awstrija

X

X

X

Il-Polonja

X

X

X

Il-Portugall

X

X

X

Ir-Rumanija

X

X

X

Is-Slovenja

X

X

X

Is-Slovakkja

X

X

X

Il-Finlandja

X

156,00

X

L-Isvezja

X

172,80

X

Ir-Renju Unit

X

170,28

X

—
°
X
#

L-ebda prezz minimu tal-bejgħ iffissat (l-offerti kollha ġew miċħuda)
L-ebda offerta
L-ebda ċereali ma huma disponibbli għall-bejgħ
Mhux applikabbli
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REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 424/2011
tat-29 ta’ April 2011
li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta'
ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 867/2010 għas-sena tas-suq
2010/11
għas-sena tas-suq 2010/11 ġew stabbiliti bir-Regolament
tal-Kummissjoni (UE) Nru 867/2010 (3). Dawn il-prezzi
jiet u dazji ġew emendati l-aħħar mir-Regolament talKummissjoni (UE) Nru 418/2011 (4).

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru
1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazz
joni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi
għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar lOKS) (1),
Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru
951/2006 tat-30 ta’ Ġunju 2006 dwar regoli ddettaljati għallapplikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006
f'dak li għandu x'jaqsam mal-iskambji mal-pajjiżi terzi fis-settur
taz-zokkor (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2), it-tieni sub
paragrafu, it-tieni sentenza tiegħu,
Billi:
(1)

L-ammonti tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji add
izzjonali applikabbli għall-importazzjoni taz-zokkor
abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u ta' ċerti ġuleppijiet

(2)

L-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha f'idejha llum
twassal biex dawn l-ammonti jiġu mmodifikati, skont irregoli ddettaljati pprovduti fir-Regolament (KE) Nru
951/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Il-prezzijiet rappreżentattivi u d-dazji addizzjonali applikabbli
għall-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 36 tarRegolament (KE) Nru 951/2006, stabbiliti bir-Regolament (UE)
Nru 867/2010 għas-sena tas-suq 2010/11, huma b'dan mmodi
fikati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-30 ta’ April 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ April 2011.
Għall-Kummissjoni,
f'isem il-President,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

(1) ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) ĠU L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3) ĠU L 259, 1.10.2010, p. 3.
(4) ĠU L 110, 29.4.2011, p. 24.
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ANNESS
L-ammonti mmodifikati tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni
taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u tal-prodotti bil-kodiċi NM 1702 90 95, applikabbli
mit-30 ta’ April 2011
(EUR)
Kodiċi NM

Ammont tal-prezz rappreżentattiv għal kull
100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

1701 11 10 (1)

44,04

0,00

1701 11 90 (1)

44,04

1,69

1701 12 10 (1)

44,04

0,00

1701 12 90 (1)

44,04

1,40

(2)

41,51

5,02

1701 99 10 (2)

41,51

1,88

1701 99 90 (2)

41,51

1,88

1702 90 95 (3)

0,42

0,27

1701 91 00

Ammont tad-dazju addizzjonali għal kull
100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

(1) Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt III, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.
(2) Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt II, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.
(3) Stabbilit bħala 1 % tal-kontenut f'sukrożju.
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REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 425/2011
tad-29 ta’ April 2011
li jistabbilixxi l-koeffiċjenti ta’ allokazzjoni għal-liċenzji tal-esportazzjoni għal ċerti prodotti tal-ħalib
li għandhom jiġu esportati lejn ir-Repubblika Dominikana skont il-kwota msemmija fir-Regolament
(KE) Nru 1187/2009
ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru
1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi
għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS
[Ir-Regolament dwar l-OKS Waħdieni]) (1),
Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru
1187/2009 tas-27 ta’ Novembru 2009 li jistipula regoli dettal
jati speċjali għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE)
Nru 1234/2007 fir-rigward tal-liċenzji tal-esportazzjoni u rrifużjonijiet tal-esportazzjoni għall-ħalib u l-prodotti talħalib (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 31(2) tiegħu,
Billi:
(1)

Il-Kapitolu III(3) tar-Regolament (KE) Nru 1187/2009
jiddetermina l-proċedura għall-allokazzjoni ta’ liċenzji
tal-esportazzjoni għal ċerti prodotti tal-ħalib li għandhom
ikunu esportati lejn ir-Repubblika Dominikana skont
kwota miftuħa għal dak il-pajjiż.

(2)

L-applikazzjonijiet ippreżentati għas-sena tal-kwota
2011/2012 ikopru kwantitajiet inqas minn dawk li
huma disponibbli. Konsegwentement, xieraq li, skont irraba' subparagrafu tal-Artikolu 31(2) tar-Regolament (KE)
Nru 1187/2009 tkun prevista l-allokazzjoni tal-kwantita
jiet residwi. Il-ħruġ ta' liċenzji tal-esportazzjoni għal dawn
il-kwantitatijiet residwi għandu jkun kondizzjonali għallkommunikazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-kwantita
jiet aċċettati mill-operatur ikkonċernat u għall-għoti ta’
garanzija mill-operaturi interessati,

Artikolu 1
Għandhom jiġu aċċettati l-applikazzjonijiet għal liċenzji tal-es
portazzjoni ppreżentati mill-1 sal-10 ta' April 2011 għallperjodu ta' kwota mill-1 ta' Lulju 2011 sat-30 ta' Ġunju 2012.
Il-kwantitajiet koperti bl-applikazzjonijiet għal liċenzji tal-espor
tazzjoni msemmija fl-ewwel paragrafu ta' dan l-Artikolu għallprodotti msemmija fl-Artikolu 27(2) tar-Regolament (KE) Nru
1187/2009, għandhom ikunu mmultiplikati bil-koeffiċjenti talallokazzjoni li ġejjin:
— 1,160149 għall-applikazzjonijiet ippreżentati għall-parti talkwota msemmija fl-Artikolu 28(1)(a) tar-Regolament (KE)
Nru 1187/2009,
— 1,311859 għall-applikazzjonijiet ippreżentati għall-parti talkwota msemmija fl-Artikolu 28(1)(b) tar-Regolament (KE)
Nru 1187/2009.
Il-liċenzji tal-esportazzjoni għall-kwantitajiet li jaqbżu l-kwanti
tajiet applikati għalihom u li huma allokati skont il-koeffiċjenti
stipulati fit-tieni paragrafu għandhom jinħarġu wara l-aċċettazzjoni tal-operatur fi żmien ġimgħa mid-data tal-pubblikazzjoni ta'
dan ir-Regolament u wara l-għoti tal-garanzija applikabbli.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara lpubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ April 2011.
Għall-Kummissjoni,
f'isem il-President,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

(1) ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) ĠU L 318, 4.12.2009, p. 1.
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DEĊIŻJONIJIET
DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL 2011/261/PESK
tad-29 ta' April 2011
li timplimenta d-Deċiżjoni 2010/656/PESK li ġġedded il-miżuri restrittivi kontra l-Côte d’Ivoire
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/656/PESK tad29 ta' Ottubru 2010 li ġġedded il-miżuri restrittivi kontra l-Côte
d’Ivoire (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 6(2) tagħha, flimkien
mal-Artikolu 31(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

L-entitajiet elenkati fl-Anness għal din id-Deċiżjoni għandhom
jitħassru mil-lista li tinsab fl-Anness II għad-Deċiżjoni
2010/656/PESK.

Billi:

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni
tagħha.

(1)

Fid-29 ta' Ottubru 2010, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni
2010/656/PESK.

(2)

Fid-dawl tal-iżviluppi fil-Côte d’Ivoire, il-lista ta' persuni u
entitajiet soġġetti għal miżuri restrittivi li tinsab fl-Anness
II tad-Deċiżjoni 2010/656/PESK għandha tiġi emendata,

(1) ĠU L 285, 30.10.2010, p. 28.

Artikolu 2

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ April 2011.
Għall-Kunsill
Il-President
MARTONYI J.
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ANNESS
ENTITAJIET IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 1
1.

PETROCI (Soċjetà Nazzjonali tal-Operazzjonijiet Petroliferi tal-Côte d'Ivoire)

2.

BNI (Bank Nazzjonali tal-Investiment)

3.

BFA (Bank għall-Finanzjament tal-Agrikoltura)

4.

Bank Versus

5.

Caisse d’Epargne de Côte d’Ivoire

6.

Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI)

30.4.2011
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DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI
tas-27 ta’ April 2011
li tikkonċerna n-noninklużjoni tal-propisoklor fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u li
temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/941/KE
(notifikata bid-dokument numru C(2011) 2726)
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2011/262/UE)
tas-17 ta’ Jannar 2008 li jistipula regoli dettaljati għallapplikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE firrigward ta’ proċedura regolari u aċċellerata għall-valutazz
joni ta’ sustanzi attivi li kienu jagħmlu parti millprogramm ta’ ħidma msemmi fl-Artikolu 8(2) ta’ dik
id-Direttiva iżda li ma ġewx inklużi fl-Anness I tagħha (5).

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’
Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 6(1)
tagħha,

(4)

L-applikazzjoni tressqet lill-Ungerija, li kienet inħatret
bħala l-Istat Membru relatur permezz tar-Regolament
(KE) Nru 2229/2004. Il-perjodu ta’ żmien għall-proċe
dura aċċellerata ġie rrispettat. L-ispeċifikazzjoni tassustanza attiva u l-użi sostnuti huma l-istess kif kien issuġġett tad-Deċiżjoni 2008/941/KE. Dik l-applikazzjoni
tikkonforma wkoll mal-bqija tar-rekwiżiti sostantivi u
proċedurali tal-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru
33/2008.

(5)

L-Ungerija evalwat id-dejta addizzjonali mressqa millapplikant u ħejjiet rapport addizzjonali. Hija bagħtet
dak ir-rapport lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà flIkel (minn hawn ’il quddiem “l-Awtorità”) u lill-Kummiss
joni fit-30 ta’ Novembru 2009. L-Awtorità kkomunikat
ir-rapport addizzjonali għall-kummenti lill-Istati Membri
l-oħra u lill-applikant u bagħtet il-kummenti li kienu
waslulha lill-Kummissjoni. F'konformità mal-Arti
kolu 20(1) tar-Regolament (KE) Nru 33/2008 u fuq
talba tal-Kummissjoni, l-Awtorità ppreżentat il-konkluż
joni tagħha dwar il-propisoklor lill-Kummissjoni fid-9 ta’
Settembru 2010 (6) bbażata fuq dejta sottomessa f'kon
formità mar-Regolament (KE) Nru 33/2008. L-abbozz
tar-rapport ta’ valutazzjoni, ir-rapport addizzjonali u lkonklużjoni tal-Awtorità ġew riveduti mill-Istati Membri
u mill-Kummissjoni fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina
Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali, u ġew iffinalizzati fl24 ta’ Marzu 2011 fil-format tar-rapport ta’ reviżjoni talKummissjoni għall-proposoklor.

(6)

Matul il-valutazzjoni ta’ din is-sustanza attiva, ġie identi
fikat xi tħassib. B'mod partikolari, ma kienx possibbli li
titwettaq valutazzjoni affidabbli tar-riskju għall-konsu
matur u li tiġi konkluża definizzjoni għall-propisoklor
u l-metabolitu tiegħu minħabba nuqqas ta’ dejta dwar

Billi:

Ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 1112/2002 (2)
u (KE) Nru 2229/2004 (3) jistipulaw ir-regoli dettaljati
għall-implimentazzjoni tar-raba’ stadju tal-programm ta’
ħidma msemmi fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 91/414/KEE
u jistabbilixxu lista ta’ sustanzi attivi li għandhom jiġu
evalwati, bl-għan li jiġu possibbilment inklużi fl-Anness I
tad-Direttiva 91/414/KEE. Din il-lista inkludiet il-propi
soklor.

(1)

(2)

F’konformità mal-Artikolu 24e tar-Regolament (KE) Nru
2229/2004 n-notifikatur irtira s-sostenn tiegħu għallinklużjoni ta’ dik is-sustanza attiva fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE fi żmien xahrejn mill-wasla tal-abbozz
tar-rapport ta’ valutazzjoni. B'konsegwenza ta’ dan, idDeċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/941/KE tat-8 ta’
Diċembru 2008 dwar in-noninklużjoni ta’ ċerti sustanzi
attivi fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u lirtirar ta’ awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-ħarsien
tal-pjanti li fihom dawn is-sustanzi (4) kienet addottata
għan-noninklużjoni tal-propisoklor.

(3)

Skont l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 91/414/KEE n-notifi
katur oriġinali (minn hawn ’il quddiem “l-applikant”)
ressaq applikazzjoni ġdida li titlob l-applikazzjoni talproċedura aċċellerata, kif stipulata fl-Artikoli 14 sa 19
tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 33/2008

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

ĠU
ĠU
ĠU
ĠU

L
L
L
L

230,
168,
379,
335,

19.8.1991, p. 1.
27.6.2002, p. 14.
24.12.2004, p. 13.
13.12.2008, p. 91.

(5) ĠU L 15, 18.1.2008, p. 5.
(6) “Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Konklużjoni dwar ir-reviż
joni minn pari tal-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi għas-sustanza
attiva propisoklor” EFSA Journal 2010; 8(9):1769. [60pp].doi:10.
2903/j.efsa.2010.1769. Disponibbli onlajn:www.efsa.europa.eu

L 111/20

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

ir-rilevanza tossikoloġika ta’ bosta metaboliti (M2 (1)
M7 (2), M12 (3), M14 (4), M17 (5), M20 (6), M22 (7) u
M35 (8). Barra minn hekk, effetti li jagħmlu l-ħsara fuq
l-ilma ta’ taħt l-art ma jistgħux jiġu esklużi minn bosta
metaboliti (M1 (9), M2, M5 (10), M7 u M9 (11) ta’ rilevanza
tossikoloġika u ekotossikoloġika mhux magħrufa li llivelli tagħha jeċċedu l-konċentrazzjoni massima permes
sibbli ta’ 0,1 μg/l kif stabbilit mid-Direttiva tal-Kunsill
98/83/KE tat-3 ta’ Novembru 1998 dwar il-kwalità talilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (12) f'bosta
mudelli ta’ xenarji għal-lissija tal-ilma ta’ taħt l-art. Flaħħar, id-dejta disponibbli ma kinitx biżżejjed biex tik
konkludi fuq l-espożizzjoni tal-ħamrija, is-sediment u lilma ta’ taħt l-art għall-metabolit ewlieni tal-ħamrija M9 u
biex tiffinalizza l-valutazzjoni tar-riskju għal organiżmi
akwatiċi.

(7)

Il-Kummissjoni stiednet lill-applikant biex iressaq ilkummenti tiegħu dwar ir-riżultati tar-reviżjoni ffukata
minn pari. Barra minn hekk, skont l-Artikolu 21(1) tarRegolament (KE) Nru 33/2008, il-Kummissjoni stiednet
lill-applikant biex iressaq kummenti dwar l-abbozz tarrapport ta’ reviżjoni. L-applikant ressaq il-kummenti
tiegħu, li ġew eżaminati bir-reqqa.

30.4.2011

(10)

Din id-Deċiżjoni hija bla preġudizzju għat-tressiq ta’ app
likazzjoni ulterjuri għall-propisoklor skont l-Artikolu 6(2)
tad-Direttiva 91/414/KEE tal-Kapitolu II tar-Regolament
(KE) Nru 33/2008.

(11)

Fl-interess taċ-ċarezza, l-entrata għall-propisoklor flAnness tad-Deċiżjoni 2008/941/KE għandha titħassar.

(12)

Huwa għalhekk xieraq li d-Deċiżjoni 2008/941/KE tiġi
emendata skont dan.

(13)

Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni huma konformi malopinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimen
tari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Il-propisoklor ma għandux jiġi inkluż bħala sustanza attiva flAnness I tad-Direttiva 91/414/KEE.
(8)

(9)

Madankollu, minkejja l-argumenti mressqa mill-applikant,
it-tħassib identifikat ma setax jitneħħa, u l-valutazzjonijiet
li saru fuq il-bażi tal-informazzjoni mressqa f'konformità
mar-Regolament (KE) Nru 33/2008 u vvalutata matul illaqgħat tal-esperti tal-Awtorità ma wrewx li wieħed jista'
jistenna li, skont il-kundizzjonijiet tal-użu proposti, ilprodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-propi
soklor jissodisfaw b'mod ġenerali r-rekwiżiti stabbiliti flArtikolu 5(1)(a) u (b) tad-Direttiva 91/414/KEE.

Għalhekk, il-propisoklor ma għandux jiġi inkluż flAnness I tad-Direttiva 91/414/KEE.

(1) 2-[(2-etil-6-metilfenil) (isopropossimetil)ammino]-2-aċidu sulfoniku
ossoetan.
(2) ({2-[(2-etil-6-metilfenil)
(isopropossimetil)ammino]-2-ossoetil}sul
finil) aċidu aċetiku.
(3) kompost mhux identifikat fil-qamħirrum tal-foraġġ u ż-żerriegħa
tal-ġirasol.
(4) 3-({2-[(2-etil-6-metilfenil) ammino]-2-ossoetil}sulfinil)-2aċidu idros
sipropanojku.
(5) N-(2-etil-6-metilfenil)-2-(eżopiranosilossi)-N-(propan-2-ilossi)metil]a
ċetammid.
(6) metil3-[(2-{(2-etil-6-metilfenil)[(propan-2-ilossi)metil]ammino}-2ossoetilitiku)sulfinil]-2-idrossipropanoat.
(7) kompost mhux identifikat fil-qamħirrum tal-foraġġ, il-pitravi tazzokkor u ż-żerriegħa tal-ġirasol.
(8) kompost mhux identifikat fiż-żerriegħa tal-ġirasol.
(9) 2-[(2-etil-6-metilfenil) ammino]-2-aċidu sulfoniku ossoetan.
(10) N-(2-etil-6-metilfenil)-2-idrossi-N-(isopropossimetil)aċetammid.
(11) dimer ta’ N-(2-etil-6-metil fenil)-N-(isopropossimetil)-2-(merkapto)
aċetammid.
(12) ĠU L 330, 5.12.1998, p. 32.

Artikolu 2
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

(a) l-awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-protezzjoni talpjanti li fihom il-propisoklor jiġu rtirati sas-27 ta’ Ottubru
2011;

(b) l-ebda awtorizzazzjoni għal prodotti għall-protezzjoni talpjanti li fihom il-propisoklor ma tingħata jew tiġġedded
mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3
Kwalunkwe perjodu ta’ konċessjoni mogħti mill-Istati Membri
f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4(6) tad-Direttiva
91/414/KEE, għandu jkun qasir kemm jista' jkun u għandu
jiskadi l-aktar tard fis-27 ta’ Ottubru 2012.

Artikolu 4
Fl-Anness tad-Deċiżjoni 2008/941/KE, l-entrata għall-“propi
soklor” hija mħassra.
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Artikolu 5
Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta’ April 2011.
Għall-Kummissjoni
John DALLI

Membru tal-Kummissjoni

L 111/21

L 111/22

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

30.4.2011

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
tat-28 ta’ April 2011
dwar l-istabbiliment ta’ kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE lil deterġenti għall-magni
tal-ħasil tal-platti
(notifikata bid-dokument numru C(2011) 2806)
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2011/263/UE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

(5)

Id-Deċiżjoni 2003/31/KE għandha għalhekk tkun sostit
wita għal raġunijiet ta’ ċarezza.

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,

(6)

Għandu jkun hemm perjodu tranżizzjonali għall-produtturi li l-prodotti tagħhom ingħataw l-Ekotikketta għaddeterġenti għall-magni tal-ħasil tal-platti abbażi tal-kriterji
stabbiliti fid-Deċiżjoni 2003/31/KE, sabiex ikollhom
żmien suffiċjenti biex jadattaw il-prodotti tagħhom biex
jikkonformaw mal-kriterji u r-rekwiżiti riveduti. Il-pro
dutturi għandhom ukoll jitħallew jippreżentaw applikazz
jonijiet abbażi tal-kriterji stabbiliti fid-Deċiżjoni
2003/31/KE jew tal-kriterji stabbiliti f'din id-Deċiżjoni
sakemm tiskadi l-validità ta’ dik id-Deċiżjoni.

(7)

Il-miżuri pprovduti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opin
joni tal-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 16 tar-Regolament
(KE) Nru 66/2010,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar
skema ta’ Ekotikketta tal-UE (1), u b'mod partikolari l-Arti
kolu 8(2) tiegħu,

Wara li kkonsultat il-Bord tal-Ekotikkettar tal-Unjoni Ewropea,

Billi:

(1)

(2)

(3)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010, l-Ekotikketta talUE tista' tingħata lil dawk il-prodotti b'impatt ambjentali
mnaqqas waqt iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tagħhom.

Ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 jipprovdi li għandhom
ikunu stabbiliti kriterji speċifiċi tal-Ekotikketta tal-UE
skont il-gruppi tal-prodotti.

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 1999/427/KE (2) stabbilix
xiet il-kriterji ekoloġiċi kif ukoll ir-rekwiżiti relatati malvalutazzjoni u mal-verifika għad-deterġenti għall-magni
tal-ħasil tal-platti. Wara l-analiżi tal-kriterji stabbiliti
f'dik
id-Deċiżjoni,
id-Deċiżjoni
tal-Kummissjoni
2003/31/KE (3) stabbilixxiet kriterji riveduti li huma validi
sat-30 ta’ April 2011.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Il-grupp tal-prodotti “Deterġenti għall-Magni tal-Ħasil tal-Platti”
għandu jinkludi deterġenti għall-magni tal-ħasil tal-platti u
prodotti użati bħala għajnuna għat-tlaħliħ, kemm jekk f'forma
ta’ trab, ta’ likwidu jew kwalunkwe forma oħra, li huma
maħsuba biex ikunu kkummerċjalizzati u użati esklussivament
f'magni tal-ħasil tal-platti domestiċi awtomatiċi u f'magni talħasil tal-platti awtomatiċi għal użu professjonali, li d-daqs u lużu tagħhom hu simili għal dak tal-magni tal-ħasil tal-platti
domestiċi.

Artikolu 2
(4)

Dawk il-kriterji ġew analizzati aktar fid-dawl tal-iżviluppi
teknoloġiċi. Mill-analiżi jirriżulta li hu meħtieġ li tkun
emendata d-definizzjoni tal-grupp tal-prodotti sabiex
tinkludi sottogrupp tal-prodotti ġdid u biex tistabbilixxi
kriterji ġodda. Dawk il-kriterji l-ġodda, kif ukoll ir-rekwi
żiti ta’ valutazzjoni u ta’ verifika relatati għandhom ikunu
validi għal erba' snin mid-data tal-adozzjoni ta’ din idDeċiżjoni.

(1) ĠU L 27, 30.1.2010, p. 1.
(2) ĠU L 167, 2.7.1999, p. 38.
(3) ĠU L 9, 15.1.2003, p. 11.

Għall-fini ta’ din id-Deċiżjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

Sustanza tfisser element kimiku u l-komposti tiegħu fl-istat natu
rali jew miksub bi kwalunkwe proċess tal-produzzjoni, inkluż
kwalunkwe addittiv meħtieġ biex jippreżerva l-istabbiltà talprodotti u kwalunkwe impurità li tirriżulta mill-proċess użat,
iżda li jeskludi kwalunkwe solvent li jista' jiġi sseparat mingħajr
ma tkun affettwata l-istabbiltà tas-sustanza jew tinbidel ilkompożizzjoni tagħha.
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Artikolu 3
Sabiex jingħata l-Ekotikketta tal-UE skont ir-Regolament (KE)
Nru 66/2010, deterġent għall-magni tal-ħasil tal-platti għandu
jaqa' taħt il-grupp tal-prodotti “Deterġent għall-Magni tal-Ħasil
tal-Platti” kif iddefinit fl-Artikolu 1, u għandu jikkonforma malkriterji stabbiliti fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.
Artikolu 4
Il-kriterji għall-grupp tal-prodotti “Deterġenti għall-Magni talĦasil tal-Platti”, kif ukoll ir-rekwiżiti ta’ valutazzjoni u verifika
relatati, għandhom ikunu validi għal erba' snin mid-data taladozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.
Artikolu 5
Għal finijiet amministrattivi n-numru tal-kodiċi assenjat lillgrupp tal-prodotti “Deterġenti għall-magni tal-ħasil tal-platti”
għandu jkun “015”.

L 111/23

id-data tal-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni għandhom ikunu eval
wati skont il-kundizzjonjiiet stipulati fid-Deċiżjoni 2003/31/KE.
2.
L-applikazzjonijiet għall-Ekotikketta tal-UE għal prodotti li
jaqgħu taħt il-grupp tal-prodotti “Deterġenti għall-Magni talĦasil tal-Platti” ppreżentati qabel id-data tal-adozzjoni ta’ din
id-Deċiżjoni iżda mhux aktar tard mit-30 ta’ April 2011 jistgħu
jkunu bbażati jew fuq il-kriterji stabbiliti fid-Deċiżjoni
2003/31/KE jew fuq il-kriterji stabbiliti f'din id-Deċiżjoni.
Dawk l-applikazzjonijiet għandhom ikunu evalwati skont ilkriterji li fuqhom huma bbażati.
3.
Meta l-Ekotikketta tingħata abbażi ta’ applikazzjoni eval
wata skont il-kriterji stabbiliti fid-Deċiżjoni 2003/31/KE, dik lEkotikketta tista' tintuża għal 12-il xahar mid-data tal-adozzjoni
ta’ din id-Deċiżjoni.
Artikolu 8

Artikolu 6

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Id-Deċiżjoni 2003/31/KE hi rrevokata.
Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ April 2011.
Artikolu 7
1.
B'deroga mill-Artikolu 6, l-applikazzjonijiet għall-Ekotik
ketta tal-UE għal prodotti li jaqgħu taħt il-grupp tal-prodotti
“Deterġenti għall-Magni tal-Ħasil tal-Platti” ppreżentati qabel

Għall-Kummissjoni
Janez POTOČNIK

Membru tal-Kummissjoni
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ANNESS
QAFAS
L-għanijiet tal-kriterji
Il-kriterji jimmiraw, b’mod partikolari, biex jippromwovu prodotti li għandhom impatt imnaqqas fuq l-ekosistemi akkwa
tiċi, li jinkludu ammont limitat ta’ sustanzi perikolużi u li l-prestazzjoni tagħhom kienet ittestjata.
KRITERJI
Dawn il-kriterji jkopru l-oqsma li ġejjin:
1. Sustanzi kimiċi totali
2. Sustanzi jew taħlitiet esklużi jew limitati
3. Tossiċità għall-organiżmi akkwatiċi: Volum Kritiku ta’ Dilwizzjoni
4. Bijodegradabilità tas-sustanzi organiċi
5. Prestazzjoni tal-ħasil
6. Rekwiżiti ta’ imballaġġ
7. Informazzjoni għall-konsumatur
8. Informazzjoni li tidher fuq l-Ekotikketta tal-UE.
1. Valutazzjoni u verifika
(a) Rekwiżiti
Ir-rekwiżiti speċifiċi ta’ valutazzjoni u verifika huma indikati f’kull kriterju.
Meta l-applikant ikun meħtieġ jipprovdi dikjarazzjonijiet, dokumentazzjoni, analiżi, rapporti ta’ testijiet, jew evidenza oħra
biex juri l-konformità mal-kriterji, hu mifhum li dawn jistgħu joriġinaw mill-applikant u/jew il-fornitur(i) tiegħu u/jew ilfornitur(i) tagħhom, eċċ., skont kif ikun xieraq.
Meta jkun possibbli, l-ittestjar għandu jitwettaq minn laboratorji li jissodisfaw ir-rekwiżiti ġenerali ta’ EN ISO 17025 jew lekwivalenti tiegħu.
Meta jkun xieraq, il-metodi ta’ ttestjar għajr dawk indikati għal kull kriterju jistgħu jintużaw jekk il-korp kompetenti li
jivvaluta l-applikazzjoni jaċċetta l-ekwivalenza tagħhom.
L-Appendiċi I tirreferi għall-bażi tad-dejta tal-ingredjenti tad-deterġenti (lista DID) li tinkludi l-ingredjenti l-aktar użati filformulazzjonijiet tad-deterġenti. Din għandha tintuża biex tiġi dderivata d-dejta għall-kalkoli tal-Volum Kritiku tadDilwizzjoni (CDV) u għall-valutazzjoni tal-bijodegradabilità tal-ingredjenti. Għas-sustanzi mhux preżenti fil-lista DID,
tingħata gwida dwar kif għandha tiġi kkalkolata jew estrapolata d-dejta rilevanti. L-aħħar verżjoni tal-lista DID hi
disponibbli mis-sit elettroniku tal-Ekotikketta tal-UE jew permezz tas-siti elettroniċi tal-korpi kompetenti individwali.
Meta jkun xieraq, il-korpi kompetenti jistgħu jitolbu dokumentazzjoni ta’ appoġġ u jistgħu jwettqu verifiki indipendenti.
(b) Limiti tal-kejl
Is-sustanzi kostitwenti li l-konċentrazzjoni tagħhom taqbeż 0.010 % skont il-piż tal-preparazzjoni għandhom jikkon
formaw mal-kriterji ekoloġiċi.
Għall-preżervattivi, l-aġenti li jlewnu u l-fwejjaħ il-konformità mal-kriterji hi meħtieġa irrispettivament mill-konċentrazz
joni tagħhom ħlief għall-kriterju 2(b) dwar il-kontenut tas-sustanzi u t-taħlitiet perikolużi.
Is-sustanzi li jidħlu huma ddefiniti bħala s-sustanzi kollha fil-prodott inklużi l-addittivi (eż. preżervattivi jew stabbilizza
turi) fl-ingredjenti. L-impuritajiet li jirriżultaw mill-produzzjoni tal-materja prima, li huma preżenti f’konċentrazzjonijiet
> 0,010 % skont il-piż tal-formulazzjoni finali għandhom ukoll jikkonformaw mal-kriterji.
Jekk il-prodott ikollu fojl li ddub fl-ilma intenzjonata biex titneħħa qabel il-ħasil, il-fojl għandha titqies li hi parti millformulazzjoni tal-prodott fir-rekwiżiti kollha.

30.4.2011

30.4.2011

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

2. Unità funzjonali
L-unità funzjonali għandha tkun il-kwantità tal-prodott meħtieġa biex jinħaslu 12-il pożata (place setting) bi ħmieġ
standard (kif iddefinit fl-istandards DIN jew ISO).
3. Dożaġġ ta’ referenza
Id-dożaġġ irrakkomandat mill-manifattur lill-konsumaturi għal platti bi ħmieġ normali u għal 12-il pożata huwa meħud
bħala d-dożaġġ ta’ referenza taħt kundizzjonijiet standard, kif stabbilit fit-test ta’ prestazzjoni tal-ħasil IKW imsemmi filkriterju 5.
Rekwiżiti relatati mal-valutazzjoni u l-verifika ta’ (2) Unità funzjonali u (3) Dożaġġ ta’ referenza: Il-formulazzjoni sħiħa, li
tinkludi l-isem kummerċjali, l-isem kimiku, in-numru tal-CAS, in-numru DID (*), il-kwantità li tidħol bl-inklużjoni u blesklużjoni tal-ilma u l-funzjoni tal-ingredjenti kollha li jidħlu (irrispettivament mill-konċentrazzjoni) fil-prodott, għandha
tiġi ppreżentata lill-korp kompetenti. Il-korp kompetenti għandu jiġi ppreżentat b’kampjun tax-xogħol grafiku inklużi rrakkomandazzjonijiet rigward id-dożaġġ.
Il-korp kompetenti għandu jiġi ppreżentat bi skedi tad-dejta dwar is-sikurezza għal kull ingredjent skont ir-Regolament
(KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1).
Il-lista DID tista’ tinstab fuq is-sit elettroniku tal-Ekotikketta tal-UE: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_
products/categories/did_list_en.htm
KRITERJI TAL-EKOTIKKETTA TAL-UE
Kriterju 1 – Sustanzi kimiċi totali
Is-sustanzi kimiċi totali (TC) huma d-dożaġġ irrakkomandat fi grammi għal kull ħasla bil-kontenut tal-ilma mnaqqas.
L-ammont tas-sustanzi kimiċi totali ma għandux jaqbeż l-ammonti li ġejjin:
(a) Deterġenti għall-magni tal-ħasil tal-platti b’funzjoni waħda: TCmax = 20,0 gm/ħasla
(b) Deterġenti għall-magni tal-ħasil tal-platti multifunzjonali: TCmax = 22,0 gm/ħasla
Meta jiġi kkalkulat is-CDV, għandu jintuża dożaġġ ta’ għajnuna għat-tlaħliħ ta’ 3 ml aNBO u anNBO.
Valutazzjoni u verifika: Kalkolu tat-TC tal-prodott. Id-densità (gm/ml) għandha tkun iddikjarata għall-prodotti likwidi.
Kriterju 2 – Sustanzi jew taħlitiet esklużi jew limitati
(a) Ingredjenti speċifikati esklużi
L-ingredjenti li ġejjin ma għandhomx ikunu inklużi fil-prodott, la bħala parti mill-formulazzjoni u lanqas bħala parti minn
kwalunkwe taħlita inkluża fil-formulazzjoni:
— Fosfati
— DTPA (Aċidu pentaaċetiku tad-dietilen tat-triammina)
— Perborati
— Komposti reattivi tal-kloru
— EDTA (tetraaċetat tal-etilendiammina)
— Nitromiski u miski poliċikliċi
Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta’ konformità kompluta u ffirmata.
(*) In-numru DID hu n-numru tal-ingredjent fuq il-lista DID (lista tal-“Bażi tad-Dejta tal-Ingredjenti tad-Deterġenti”) u jintuża biex tiġi
ddeterminata l-konformità mal-Kriterji 3 u 4. Ara l-Appendiċi I.
(1) ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.
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(b) Sustanzi u taħlitiet perikolużi
Skont l-Artikolu 6(6) tar-Regolament (KE) Nru 66/2010 dwar l-Ekotikketta tal-UE, il-prodott jew kwalunkwe parti minnu
ma għandux/ma għandhiex jinkludi/tinkludi sustanzi jew taħlitiet li jikkonformaw mal-kriterji għall-klassifikazzjoni bilklassijiet jew il-kategoriji ta’ periklu skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 speċifikati hawn isfel u lanqas ma
għandhom jinkludu sustanzi msemmija fl-Artikolu 57 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.
Lista ta’ dikjarazzjonijiet ta’ periklu:
Dikjarazzjoni ta’ Periklu GHS (1)

Frażi ta’ Riskju tal-UE (2)

H300 Fatali jekk jinbela’

R28

H301 Tossiku jekk jinbela’

R25

H304 Jista’ jkun fatali jekk jinbela’ u jidħol fil-pajpijiet tan-nifs

R65

H310 Fatali jekk jiġi f’kuntatt mal-ġilda

R27

H311 Tossiku jekk jiġi f’kuntatt mal-ġilda

R24

H330 Fatali jekk jiġi inalat

R23/26

H331 Tossiku jekk jiġi inalat

R23

H340 Jista’ jikkawża difetti ġenetiċi

R46

H341 Suspettat li jikkawża difetti ġenetiċi

R68

H350 Jista’ jikkawża l-kanċer

R45

H350i Jista’ jikkawża l-kanċer meta jiġi inalat

R49

H351 Suspettat li jikkawża l-kanċer

R40

H360F Jista’ jagħmel ħsara lill-fertilità

R60

H360D Jista’ jagħmel ħsara lit-tarbija li għadha ma twelditx

R61

H360FD Jista’ jagħmel ħsara lill-fertilità. Jista’ jagħmel ħsara lit-tarbija li għadha ma
twelditx

R60/61/60-61

H360Fd Jista’ jagħmel ħsara lill-fertilità. Suspettat li jagħmel ħsara lit-tarbija li għadha
ma twelditx

R60/63

H360Df Jista’ jagħmel ħsara lit-tarbija li għadha ma twelditx. Suspettat li jagħmel
ħsara lill-fertilità

R61/62

H361f Suspettat li jagħmel ħsara lill-fertilità

R62

H361d Suspettat li jagħmel ħsara lit-tarbija li għadha ma twelditx

R63

H361fd Suspettat li jagħmel ħsara lill-fertilità. Suspettat li jagħmel ħsara lit-tarbija li
għadha ma twelditx
H362 Jista’ jikkawża ħsara lil tfal imreddgħa
H370 Jikkawża ħsara lill-organi

R62-63
R64
R39/23/24/25/26/27/28

H371 Jista’ jikkawża ħsara lill-organi

R68/20/21/22

H372 Jikkawża ħsara lill-organi f’każ ta’ esponiment ripetut jew fuq perjodu twil ta’
żmien

R48/25/24/23

H373 Jista’ jikkawża ħsara lill-organi f’każ ta’ esponiment ripetut jew fuq perjodu
twil ta’ żmien

R48/20/21/22

H400 Tossiku ħafna għall-organiżmi akkwatiċi

R50

H410 Tossiku ħafna għall-organiżmi akkwatiċi b’mod li jħalli effetti għat-tul

R50-53

H411 Tossiku għall-organiżmi akkwatiċi b’mod li jħalli effetti għat-tul

R51-53
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Dikjarazzjoni ta’ Periklu GHS (1)

L 111/27

Frażi ta’ Riskju tal-UE (2)

H412 Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b’mod li jħalli effetti għat-tul

R52-53

H413 Jista’ jikkawża effetti ta’ ħsara għat-tul lill-organiżmi akkwatiċi

R53

EUH059 Perikoluż għas-saff tal-ożonu

R59

EUH029 Meta jiġi f’kuntatt mal-ilma jillibera gass tossiku

R29

EUH031 Meta jiġi f’kuntatt mal-aċidu jillibera gass tossiku

R31

EUH032 Meta jiġi f’kuntatt mal-aċidu jillibera gass tossiku ħafna

R32

EUH070 Tossiku meta jiġi f’kuntatt mal-għajnejn

R39-41

Sustanzi sensitizzanti
H334: Jista’ jikkawża sintomi ta’ allerġija jew ta’ ażma jew diffikultajiet biex jittieħed
in-nifs jekk jiġi inalat

R42

H317: Jista’ jikkawża reazzjoni allerġika tal-ġilda

R43

(1) Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar
u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE)
Nru 1907/2006 (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).
2
( ) Id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE b’aġġustament għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 skont id-Direttiva 2006/121/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill kif emendata.

Dan il-kriterju japplika għall-ingredjenti kollha preżenti f’konċentrazzjonijiet ta’ ≥ 0.010 %, inklużi l-preżervattivi, l-aġenti
li jlewnu u l-fwejjaħ.
L-użu ta’ sustanzi jew taħlitiet li mal-ipproċessar jibdlu l-proprjetajiet tagħhom (eż. ma jibqgħux aktar bijodisponibbli,
jgħaddu minn modifika kimika) b’mod li l-periklu identifikat ma japplikax aktar, huwa eżentat mir-rekwiżit ta’ hawn fuq.
Derogi: is-sustanzi jew it-taħlitiet li ġejjin huma speċifikament eżentati minn dan ir-rekwiżit:
Aġenti tensjoattivi
F’konċentrazzjonijiet ta’ < 25 % fil-prodott

H400 Tossiku ħafna għall-organiżmi akkwatiċi

R 50

Bijoċidi użati għal skopijiet ta’ preżervazzjoni (*)

H410 Tossiku ħafna għall-organiżmi akkwatiċi
b’mod li jħalli effetti għat-tul

R50-53

H411 Tossiku għall-organiżmi
b’mod li jħalli effetti għat-tul

akkwatiċi

R51-53

H412 Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi
b’mod li jħalli effetti għat-tul

R52-53

Enżimi (**)

H334: Jista’ jikkawża sintomi ta’ allerġija jew
ta’ ażma jew diffikultajiet biex jittieħed in-nifs
jekk jiġi inalat

R42

Enżimi (**)

H317: Jista’ jikkawża reazzjoni allerġika talġilda

R43

NTA bħala impurità f’MGDA u GLDA (***)

H351 Suspettat li jikkawża l-kanċer

R40

Fwejjaħ
Bijoċidi użati għal skopijiet ta’ preżervazzjoni (*)

(*) Imsemmija fil-Kriterju 2e. Din l-eżenzjoni hi applikabbli kemm-il darba l-potenzjal bijoakkumulattiv tal-bijodiċi jkun ikkaratterizzat
b’log Pow (log ottanol/koeffiċjent tal-partizzjoni tal-ilma) < 3,0 jew fattur ta’ bijokonċentrazzjoni determinat b’mod sperimentali
(BCF) ta’ ≤ 100.
(**) Inklużi l-istabbilizzaturi u kull sustanza awżiljari oħra fil-preparazzjonijiet
(***) F’konċentrazzjonijiet aktar baxxi minn 1,0 % fil-materja prima sakemm il-konċentrazzjoni totali fil-prodott finali tkun aktar baxxa
minn 0,10 %.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi l-formulazzjoni eżatta tal-prodott lill-korp kompetenti. L-applikant
għandu jipprovdi wkoll dikjarazzjoni ta’ konformità ma’ dan il-kriterju, flimkien mad-dokumentazzjoni relatata, bħaddikjarazzjonijiet ta’ konformità ffirmati mill-fornituri tal-materjal jew kopji tal-Iskedi tad-Dejta dwar is-Sikurezza rilevanti
għas-sustanzi jew it-taħlitiet.

L 111/28

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

30.4.2011

(c) Sustanzi elenkati skont l-Artikolu 59(1) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006
Ma għandha tingħata l-ebda deroga mill-esklużjoni fl-Artikolu 6(6) rigward sustanzi identifikati bħala sustanzi ta’ tħassib
serju u inklużi fil-lista prevista fl-Artikolu 59 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 preżenti f’taħlitiet f’konċentrazzjonijiet
ogħla minn 0.010 %.
Valutazzjoni u verifika: Il-lista tas-sustanzi identifikati bħala sustanzi ta’ tħassib serju ħafna u inklużi fil-lista tal-kandidati
skont l-Artikolu 59 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tista’ tinstab hawn: http://echa.europa.eu/chem_data/
authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
Fid-data tal-applikazzjoni għandha ssir referenza għal-lista. L-applikant għandu jipprovdi l-formulazzjoni eżatta tal-prodott
lill-korp kompetenti. L-applikant għandu jipprovdi wkoll dikjarazzjoni ta’ konformità ma’ dan il-kriterju, flimkien maddokumentazzjoni relatata, bħad-dikjarazzjonijiet ta’ konformità ffirmati mill-fornituri tal-materjal jew kopji tal-Iskedi tadDejta dwar is-Sikurezza rilevanti għas-sustanzi jew it-taħlitiet.
(d) Ingredjenti limitati speċifikati - fwejjaħ
L-ingredjenti kollha miżjuda mal-prodott bħala fwieħa għandhom ikunu mmanifatturati u mmaniġġati skont il-kodiċi talprattika tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Fwejjaħ (IFRA). Il-kodiċi jista’ jinstab fuq is-sit elettroniku tal-IFRA: http://
www.ifraorg.org.
Ir-rakkomandazzjonijiet tal-Istandards tal-IFRA rigward il-projbizzjoni, l-użu ristrett u l-kriterji ta’ purità speċifikati għallmaterjali għandhom jiġu segwiti mill-manifattur.
Is-sustanzi ta’ fwieħa soġġetti għar-rekwiżit ta’ dikjarazzjoni pprovdut fir-Regolament (KE) Nru 648/2004 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill dwar id-deterġenti (l-Anness VII) u li mhumiex diġà esklużi mill-kriterju 2b u sustanzi ta’ fwieħa
(oħrajn) ikklassifikati bħala H317/R43 (Jista’ jikkawża reazzjoni allerġika tal-ġilda) u/jew H334/R42 (Jista’ jikkawża
sintomi ta’ allerġija jew ta’ ażma jew diffikultajiet biex jittieħed in-nifs jekk jiġi inalat) ma għandhomx ikunu preżenti
fi kwantitajiet ≥ 0.010 % (≥ 100 ppm) għal kull sustanza.
Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta’ konformità ffirmata li tindika l-ammont ta’ fwejjaħ filprodott. L-applikant għandu jipprovdi wkoll dikjarazzjoni mill-manifattur tal-fwieħa li tispeċifika l-kontenut ta’ kull waħda
mis-sustanzi fil-fwejjaħ li huma elenkati fl-Anness III, il-Parti I tad-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE kif ukoll il-kontenut ta’
sustanzi (oħrajn) li kienu assenjati l-frażijiet tar-riskju H317/R43 u/jew H334/R42.
(e) Bijoċidi
(i) Il-prodott jista’ jinkludi biss bijoċidi sabiex jippreżervaw il-prodott, u fid-dożaġġ xieraq biss għal dan l-iskop. Dan
ma jirreferix għall-aġenti tensjoattivi, li jista’ wkoll ikollhom karatteristiċi bijoċidali.
Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi kopji tal-iskedi tad-dejta dwar is-sikurezza tal-materjal ta’
kwalunkwe preżervattiv miżjud, flimkien ma’ informazzjoni dwar il-konċentrazzjoni eżatta fil-prodott. Il-mani
fattur jew il-fornitur tal-preżervattivi għandu jipprovdi informazzjoni dwar id-dożaġġ meħtieġ biex il-prodott ikun
ippreżervat (eż. ir-riżultati ta’ test ta’ sfida jew l-ekwivalenti).
(ii) Hu pprojbit li jkun iddikjarat jew issuġġerit fuq l-imballaġġ jew bi kwalunkwe komunikazzjoni oħra li l-prodott
jaġixxi kontra l-mikrobi.
Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi t-testi u l-preżentazzjonijiet użati fuq kull tip ta’ imballaġġ
u/jew eżempju ta’ kull tip differenti ta’ imballaġġ lill-korp kompetenti.
Kriterju 3 – Tossiċità għall-organiżmi akkwatiċi: Volum Kritiku tad-Dilwizzjoni (CDV)
Il-volum kritiku tad-dilwizzjoni (CDVkroniku) tal-prodott ma għandux jaqbeż il-limiti li ġejjin għas-CDVkroniku:
Tip tal-prodott

Limitu tas-CDVkroniku

Deterġenti għall-ħasil f’magna tal-ħasil tal-platti b’funzjoni
waħda

25 000 l/ħasla

Deterġenti
multipla

30 000 l/ħasla

għall-magna

Għajnuna għat-tlaħliħ

tal-ħasil

tal-platti

b’funzjoni

10 000 l/ħasla
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It-tossiċità tal-volum kritiku tad-dilwizzjoni (CDVkroniku) hi kkalkulata għall-ingredjenti kollha (i) fil-prodott bl-użu talekwazzjoni li ġejja:
CDV kroniku ¼

X

CDV ðiÞ ¼

X piżðiÞ Ü DFðiÞ
Ü 1; 000
TFkronikuðiÞ

fejn
weight (i) = il-piż tal-ingredjent għal kull doża rrakkomandata
DF

= il-fattur ta’ degradazzjoni

TF

= il-fattur tat-tossiċità kronika tas-sustanza kif iddikjarat fil-lista DID.

Il-preżervattivi, l-aġenti li jlewnu u l-fwejjaħ preżenti fil-prodott għandhom ikunu inklużi wkoll fil-kalkolu tas-CDV anke
jekk il-konċentrazzjoni tkun aktar baxxa minn 0.010 % (100 ppm).
Valutazzjoni u verifika: Kalkolu tas-CDVkroniku tal-prodott. Fuq is-sit elettroniku tal-Ekotikketta tal-UE hemm disponibbli
spreadsheet għall-kalkolu tal-valur CDV.
Il-valuri tal-parametri DF u TF għandhom ikunu kif mogħtija fil-lista tal-bażi tad-dejta tal-ingredjenti tad-deterġenti (lista
DID). Jekk is-sustanza ma tinstabx fil-lista DID, il-parametri għandhom ikunu kkalkulati bl-użu tal-linji gwida fil-parti B
tal-lista DID u għandha tiġi annessa d-dokumentazzjoni assoċjata.
Kriterju 4 – Bijodegradabilità ta’ sustanzi organiċi
Il-kontenut ta’ sustanzi organiċi fil-prodott li huma aerobikament mhux bijodegradabbli (mhux bijodegradabbli malajr)
(aNBO) u/jew anaerobikament mhux bijodegradabbli (anNBO) ma għandhomx jaqbżu l-limiti li ġejjin:
Tip tal-prodott

aNBO

anNBO

Deterġenti għall-magni tal-ħasil talplatti

1,0 gm/ħasla

5,50 gm/ħasla

Għajnuna għat-tlaħliħ

0,15 gm/ħasla

0,50 gm/ħasla

Valutazzjoni u verifika: Il-kalkoli tal-aNBO u l-anNBO għall-prodott. Fuq is-sit elettroniku tal-Ekotikketta tal-UE hemm
disponibbli spreadsheet għall-kalkolu tal-aNBO u l-anNBO.
Irreferi għal-lista DID. Għall-ingredjenti li mhumiex inklużi fil-lista DID, għandha tkun ipprovduta l-informazzjoni
rilevanti mid-dokumentazzjoni jew minn sorsi oħrajn, jew riżulati tat-testijiet xierqa, li juru li huma aerobikament u
anaerobikament bijodegradabbli. Ara l-Appendiċi I.
Innota li t-TAED għandu jitqies bħala anaerobikament bijodegradabbli.
Kriterju 5 – Prestazzjoni tal-ħasil (idoneità għall-użu)
Il-prodott għandu jkollu prestazzjoni tal-ħasil sodisfaċenti bid-dożaġġ irrakkomandat skont it-test standard żviluppat millIKW jew l-istandard EN 50242 kif immodifikat kif ġej.
It-test għandu jitwettaq f’55 °C jew temperatura aktar baxxa jekk il-prodott jgħid li hu effiċjenti f’din it-temperatura aktar
baxxa.
Meta jkun hemm applikazzjoni għal għajnuniet għat-tlaħliħ flimkien ma’ deterġenti għall-magni tal-ħasil tal-platti, lgħajnuna għat-tlaħliħ għandha tintuża fit-test minflok l-għajnuna għat-tlaħliħ ta’ referenza.
Għal prodotti multifunzjonali, l-applikant għandu jippreżenta dokumentazzjoni li tipprova l-effett tal-funzjonijiet li jgħidu
li għandhom.
Valutazzjoni u verifika: Ir-rapport tat-test għandu jkun ippreżentat lill-Korp Kompetenti. Test ieħor għajr it-test IKW jew ilverżjoni mmodifikata ta’ EN 50242 jista’ jintuża jekk il-Korp Kompetenti li qed jivvaluta l-applikazzjoni jaċċetta lekwivalenza tiegħu.
Jekk jintuża EN 50242:2008, għandhom japplikaw il-modifiki li ġejjin:
— it-testijiet għandhom jitwettqu f’55 °C ± 2 °C (jew f’temperatura aktar baxxa jekk id-deterġent jgħid li hu effiċjenti
f’temperatura taħt il-55 °C) b’ħasla kiesħa minn qabel mingħajr deterġent;
— il-magna użata fit-test għandha tkun imqabbda ma’ ilma kiesaħ u għandha żżomm 12-il pożata b’indiċi tal-ħasil ta’
bejn 3.35 u 3.75;
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— għandu jintuża l-programm ta’ tnixxif tal-magna, iżda għandha tiġi vvaluata biss l-indafa tal-platti;
— għandu jintuża aġent aċidiku dgħajjef tat-tlaħliħ skont l-istandard (il-formula III);
— l-issettjar tal-aġent tat-tlaħliħ għandu jkun bejn 2 u 3;
— id-dożaġġ tad-deterġent tal-ħasil tal-platti għandu jkun kif irrakkomandat mill-manifattur;
— għandhom jitwettqu tliet provi fejn l-ebusija tal-ilma tkun skont l-istandard;
— prova tikkonsisti f’ħames ħasliet fejn ir-riżultat jinqara wara l-ħames ħasla mingħajr ma jitnaddfu l-platti bejn il-ħasliet;
— ir-riżultat għandu jkun aħjar minn jew identiku għad-deterġent ta’ referenza wara l-ħames ħasla;
— għar-riċetta għad-deterġent ta’ referenza (id-Deterġent B IEC 436) u l-aġent tat-tlaħliħ (il-formula III), ara l-Appendiċi B
fl-istandard EN 50242: 2008 (l-aġenti tensjoattivi għandhom jinħażnu f’post frisk f’kontenituri impermeabbli li ma
jeċċedux 1 kg u għandhom jintużaw fi żmien tliet xhur).
Jekk il-funzjonijiet ta’ Għajnuna għat-tlaħliħ u tal-melħ ikunu parti minn prodott multifunzjonali, l-effett għandu jkun
iddokumentat b’test.
L-applikant għandu jkun jista’ jiddokumenta l-effett ta’ funzjonijiet oħrajn fid-deterġenti multifunzjonali.
Kriterju 6 – Rekwiżiti ta’ imballaġġ
(a) Imballaġġ primarju għal kull unità funzjonali
L-imballaġġ primarju ma għandux jaqbeż 2,0 grammi għal kull ħasla.
(b) Imballaġġ tal-kartun
L-imballaġġ primarju tal-kartun għandu jikkonsisti fi ≥ 80 % materjal riċiklat.
(c) Tikkettar tal-imballaġġ tal-plastik
Sabiex ikunu jistgħu jiġu identifikati l-partijiet differenti tal-imballaġġ għar-riċiklaġġ, il-partijiet tal-plastik fl-imballaġġ
primarju għandhom ikunu mmarkati skont DIN 6120, il-Parti 2 jew l-ekwivalenti tagħhom. Il-kuperċijiet u l-pompi
huma eżentati minn dan ir-rekwiżit.
(d) Imballaġġ tal-plastik
Fl-imballaġġ tal-plastik jistgħu jintużaw biss dawk il-ftalati li fiż-żmien tal-applikazzjoni jkunu ġew ivvalutati għar-riskji u
li ma jkunux ġew ikklassifikati skont il-kriterju 2(b).
Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi lill-korp kompetenti l-kalkolu tal-kwantità tal-imballaġġ primarju u
dikjarazzjoni rigward il-perċentwal ta’ materjal riċiklat fl-imballaġġ tal-kartun. L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni
ta’ konformità kompluta u ffirmata skont 6d.
Kriterju 7 – Informazzjoni għall-konsumatur
(a) Informazzjoni dwar l-imballaġġ
It-test li ġej (jew l-ekwivalenti) għandu jidher fuq il-prodott jew fih:
“Dan id-deterġent bl-Ekotikketta jaħdem tajjeb f’temperaturi baxxi (*). Agħżel ċikli tal-ħasil b’temperatura baxxa fuq
il-magna tal-ħasil tal-platti u taqbiżx id-dożaġġ irrakkomandat. Dan jimminimizza kemm il-konsum tal-enerġija kif
ukoll tal-ilma u jnaqqas it-tniġġis tal-ilma.

___________
(*) L-applikant għandu jdaħħal hawn it-temperatura rrakkomandata jew firxa ta’ temperaturi li ma għandhomx
jaqbżu l-55 °C.”

(b) Struzzjonijiet rigward id-dożaġġ
L-istruzzjonijiet rigward id-dożaġġ għandhom jidhru fuq l-imballaġġi tal-prodott. Id-dożaġġi rrakkomandati għandhom
ikunu speċifikati għall-firxiet ta’ ebusija fl-ilma xierqa għall-post fejn il-prodott huwa kummerċjalizzat. L-istruzzjonijiet
għandhom jispeċifikaw kif għandu jsir l-aħjar użu tal-prodott skont il-ħmieġ.
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L-applikant għandu jieħu l-passi meħtieġa biex jgħin lill-konsumatur jirrispetta d-dożaġġ irrakkomandat, pereżempju billi
jagħmel disponibbli apparat ta’ dożaġġ (għal prodotti f’forma ta’ trab jew f’forma likwida), u/jew billi jindika d-dożaġġ
irrakkomandat tal-anqas f’ml (għal prodotti f’forma ta’ trab jew f’forma likwida).
(c) Informazzjoni u tikkettar tal-ingredjenti
It-tip tal-enżimi għandu jkun indikat fuq l-imballaġġ.
Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi kampjun tat-tikketta tal-prodott flimkien ma’ dikjarazzjoni ta’ konfor
mità ma’ kull parti (a), (b) u (c) ta’ dan il-kriterju.
Kriterju 8 – Informazzjoni li tidher fuq l-Ekotikketta tal-UE
It-tabella fakultattiva bil-kaxxa testwali għandha tinkludi t-test li ġej:
“— Impatt imnaqqas fuq ekosistemi akkwatiċi
— Sustanzi perikolużi ristretti
— Prestazzjoni ttestjata”
Il-linji gwida għall-użu tat-tabella fakultattiva bil-kaxxa testwali jistgħu jinstabu fil-“Linji gwida għall-użu tal-logo talEkotikketta” fuq is-sit elettroniku: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm
Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi kampjun tat-tikketta.
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Appendiċi I
Bażi tad-dejta tal-ingredjenti tad-deterġenti (lista DID)
Il-lista DID (il-parti A) hi lista li tinkludi informazzjoni dwar it-tossiċità akkwatika u l-bijodegradabilità tal-ingredjenti
tipikament użati fil-formulazzjonijiet tad-deterġenti. Il-lista tinkludi informazzjoni dwar it-tossiċità u l-bijodegradabilità ta’
firxa ta’ sustanzi użati fil-prodotti għall-ħasil u t-tindif. Il-lista mhijiex komprensiva, iżda fil-parti B tal-lista DID tingħata
gwida rigward kif jiġu ddeterminati l-parametri rilevanti tal-kalkolu għal sustanzi mhux preżenti fil-lista DID (eż. il-Fattur
ta’ Tossiċità (TF) u l-fattur ta’ degradazzjoni (DF), li jintużaw fil-kalkolu tal-volum kritiku tad-dilwizzjoni). Il-lista hi sors
ġeneriku ta’ informazzjoni u s-sustanzi preżenti fuq il-lista DID mhumiex approvati awtomatikament għall-użu fil-prodotti
bl-Ekotikketta tal-UE. Il-lista DID (il-partijiet A u B) tista’ tinstab fuq is-sit elettroniku tal-Ekotikketta tal-UE.
Għas-sustanzi mingħajr dejta rigward it-tossiċità u d-degradabilità akkwatika, biex ikunu vvalutati t-TF u d-DF jistgħu
jintużaw analoġiji strutturali ma’ sustanzi simili. Analoġiji strutturali bħal dawn għandhom ikunu approvati mill-korp
kompetenti li jagħti l-liċenzja tal-Ekotikketta tal-UE. Alternattivament, jista’ jkun applikat approċċ li jiffoka fuq l-agħar każ
possibbli, bl-użu tal-parametri ta’ hawn isfel:
Approċċ li jiffoka fuq l-agħar każ possibbli:
Tossiċità kronika

Tossiċità akuta
Ingredjent

“Isem”

LC50/EC50

SF(akut)

TF(akut)

1 mg/l

10 000

0,0001

NOEC (*)

SF(kroniku) (*)

Degradazzjoni
TF(kroniku)

DF

Aerobiku

Anaerobiku

0,0001

1

P

N

(*) Jekk ma tinstab l-ebda dejta aċċettabbli dwar it-tossiċità kronika dawn il-kolonni jitħallew vojta. F’dak il-każ it-TF(kroniku) jiġi ddefinit
bħala ugwali għat-TF(akut).

Dokumentazzjoni ta’ bijodegradabilità immedjata
Għandhom jintużaw il-metodi ta’ ttestjar li ġejjin għall-bijodegradabilità immedjata:
(1) Sal-1 ta’ Diċembru 2010 u waqt il-perjodu ta’ tranżizzjoni mill-1 ta’ Diċembru 2010 sal-1 ta’ Diċembru 2015:
Il-metodi ta’ ttestjar għall-bijodegradabilità immedjata pprovduti fid-Direttiva 67/548/KEE, b’mod partikolari l-metodi
ddettaljati fl-Anness V.C4 għal dik id-Direttiva jew il-metodi ta’ ttestjar tal-OECD 301 A-F ekwivalenti għalihom, jew
it-testijiet tal-ISO ekwivalenti għalihom.
Il-prinċipju tal-perjodu ta’ għaxart ijiem (10 days window principle) ma għandux japplika għall-aġenti tensjoattivi. Illivelli biex jgħaddu għandhom ikunu ta’ 70 % għat-testijiet imsemmija fl-Anness V.C4-A u C4-B tad-Direttiva
67/548/KEE (u t-testijiet OECD 301 A u E ekwivalenti għalihom u l-ekwivalenti għall-ISO), u għandhom ikunu
60 % għat-testijiet C4-C, D, E u F (u t-testijiet OECD 301 B, C, D u F ekwivalenti għalihom u l-ekwivalenti għall-ISO).
(2) Wara l-1 ta’ Diċembru 2015 u waqt il-perjodu ta’ tranżizzjoni mill-1 ta’ Diċembru 2010 sal-1 ta’ Diċembru 2015:
Il-metodi ta’ ttestjar ipprovduti fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008.
Dokumentazzjoni ta’ bijodegradabilità anaerobika
It-test ta’ referenza għad-degradabilità anaerobika għandu jkun EN ISO 11734, ECETOC Nru 28 (Ġunju 1988), OECD
311 jew metodu ta’ ttestjar ekwivalenti, bir-rekwiżit ta’ 60 % ta’ degradabilità finali taħt kundizzjonijiet anaerobiċi. Ilmetodi ta’ ttestjar li jissimulaw il-kundizzjonijiet f’ambjent anaerobiku rilevanti jistgħu jintużaw biex ikun iddokumentat li
taħt kundizzjonijiet anaerobiċi ntlaħqet 60 % ta’ degradabilità finali.
Estrapolazzjoni għal sustanzi mhux elenkati fil-lista DID
Meta l-ingredjenti ma jkunux elenkati fil-lista DID, jista’ jintuża l-approċċ li ġej biex tkun ipprovduta d-dokumentazzjoni
meħtieġa ta’ degradabilità anaerobika:
(1) Applika estrapolazzjoni raġonevoli. Uża r-riżultati tat-test miksuba għal materja prima waħda biex testrapola ddegradabilità anaerobika finali ta’ aġenti tensjoattivi li huma relatati strutturalment. Meta l-bijodegradabilità anaerobika
tkun ikkonfermata għal aġent tensjoattiv (jew għal grupp ta’ omologi) skont il-lista DID, jista’ jitqies li tip simili ta’
aġent tensjoattiv hu wkoll bijodegradabbli anaerobikament (eż. is-sulfat C12-15 A 1-3 EO [DID Nru 8] hu biodegradabbli anaerobikament, u l-bijodegradabilità anaerobika tista’ titqies ukoll li teżisti għas-sulfat C12-15 A 6 EO). Meta
l-bijodegradabilità anaerobika tkun ikkonfermata għal aġent tensjoattiv bl-użu ta’ metodu ta’ ttestjar xieraq, jista’ jitqies
li tip simili ta’ aġent tensjoattiv hu wkoll bijodegradabbli anaerobikament (eż. dejta mil-letteratura li tikkonferma lbijodegradabilità anaerobika ta’ aġenti tensjoattivi li jappartjenu għall-grupp ta’ mlieħ tal-ammonju ta’ esteri alkili tista’
tintuża bħala dokumentazzjoni għal bijodegradabilità anaerobika simili ta’ mlieħ kwaternarji tal-ammonju li fihom
sensil ta’ esteri fil-katina/ktajjen alkila/alkili).
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(2) Wettaq test ta’ skrinjar għad-degradabilità anaerobika. Jekk hu meħtieġ ittestjar ġdid, wettaq test tal-iskrinjar bl-użu ta’
EN ISO 11734, ECETOC Nru 28 (Ġunju 1988), OECD 311 jew metodu ekwivalenti.
(3) Wettaq test ta’ degradabilità b’dożaġġ baxx. Jekk ikun meħtieġ ittestjar ġdid, u fil-każ ta’ problemi sperimentali fit-test
tal-iskrinjar (eż. inibizzjoni minħabba t-tossiċità tas-sustanza għat-test), irrepeti l-ittestjar bl-użu ta’ dożaġġ baxx ta’
aġent tensjoattiv u mmonitorja d-degradazzjoni b’kejl ta’ 14C jew b’analiżi kimika. L-ittestjar b’dożaġġi baxxi jista’
jitwettaq bl-użu tal-metodu OECD 308 (Awwissu 2000) jew metodu ekwivalenti.
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DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
tat-28 ta’ April 2011
dwar l-istabbiliment ta’ kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE lil deterġenti għall-ħasil
tal-ħwejjeġ
(notifikata bid-dokument numru C(2011) 2815)
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2011/264/UE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

(5)

Id-Deċiżjoni 2003/200/KE għandha tiġi sostitwita għal
raġunijiet ta’ ċarezza.

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,

(6)

Għandu jkun hemm perjodu tranżizzjonali għall-produtt
uri li l-prodotti tagħhom ingħataw l-Ekotikketta għaddeterġenti tal-ħwejjeġ għall-ħasil abbażi tal-kriterji stabbi
liti fid-Deċiżjoni 2003/200/KE, sabiex ikollhom żmien
suffiċjenti biex jadattaw il-prodotti tagħhom biex jikkon
formaw mal-kriterji u r-rekwiżiti riveduti. Il-produtturi
għandhom ukoll jitħallew jippreżentaw applikazzjonijiet
abbażi tal-kriterji stabbiliti fid-Deċiżjoni 2003/200/KE
jew tal-kriterji stabbiliti f'din id-Deċiżjoni sakemm tiskadi
l-validità ta’ dik id-Deċiżjoni.

(7)

Il-miżuri pprovduti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opin
joni tal-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 16 tar-Regolament
(KE) Nru 66/2010,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar
skema ta’ Ekotikketta tal-UE (1), u b'mod partikolari l-Arti
kolu 8(2) tiegħu,

Wara li kkonsultat il-Bord tal-Ekotikkettar tal-Unjoni Ewropea,

Billi:

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:
(1)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010, l-Ekotikketta talUE tista' tingħata lil dawk il-prodotti b'impatt ambjentali
mnaqqas waqt iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tagħhom.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 jipprovdi li għandhom
ikunu stabbiliti kriterji speċifiċi tal-Ekotikketta tal-UE
skont il-gruppi tal-prodotti.

(3)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 1999/476/KE (2) stabbilix
xiet il-kriterji ekoloġiċi kif ukoll ir-rekwiżiti relatati malvalutazzjoni u mal-verifika għad-deterġenti għall-ħasil talħwejjeġ. Wara l-analiżi tal-kriterji stabbiliti f'dik id-Deċiż
joni, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/200/KE (3) stab
bilixxiet kriterji riveduti li huma validi sat-30 ta’ April
2011.

(4)

Dawk il-kriterji ġew analizzati aktar fid-dawl tal-iżviluppi
teknoloġiċi. Mill-analiżi jirriżulta li hu meħtieġ li tkun
emendata d-definizzjoni tal-grupp tal-prodotti sabiex
tinkludi sottogrupp tal-prodotti ġdid u biex tistabbilixxi
kriterji ġodda. Dawk il-kriterji l-ġodda, kif ukoll ir-rekwi
żiti ta’ valutazzjoni u ta’ verifika relatati għandhom ikunu
validi għal erba' snin mid-data tal-adozzjoni ta’ din idDeċiżjoni.

(1) ĠU L 27, 30.1.2010, p. 1.
(2) ĠU L 187, 20.7.1999, p. 52.
(3) ĠU L 76, 22.3.2003, p. 25.

Artikolu 1
Il-grupp tal-prodotti “Deterġenti għall-Ħasil tal-Ħwejjeġ” għandu
jinkludi: deterġenti għall-ħasil tal-ħwejjeġ u aġenti ta’ pretratta
ment li jneħħu t-tbajja' kemm jekk ikunu f'forma ta’ trab, kemm
jekk likwidi jew fi kwalunkwe forma oħra li huma kkummerċ
jalizzati u użati għall-ħasil tat-tessuti primarjament fil-magni talħasil tal-ħwejjeġ domestiċi iżda ma jeskludix l-użu tagħhom
f'launderettes u f'laundries komuni.
Aġenti ta’ pretrattament li jneħħu t-tbajja' jinkludu aġenti li
jneħħu t-tbajja' użati għal trattament dirett tat-tebgħa fuq ittessuti (qabel ma jinħaslu fil-magna) iżda ma jinkludux aġenti
li jneħħu t-tbajja' ddożati fil-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ li
jkollhom użi oħra minbarra l-pretrattament.
Dan il-grupp ta’ prodotti ma għandux jinkludi prodotti li huma
ddożati permezz ta’ trasportaturi bħal folji, biċċiet jew materjali
oħra u lanqas aġenti awżiljarji għall-ħasil mingħajr ħasil susseg
wenti bħal pereżempju aġenti li jneħħu t-tbajja' għat-twapet u
tappizzerija għall-għamara.
Artikolu 2
1.
Għall-fini ta’ din id-Deċiżjoni, għandhom japplikaw iddefinizzjonijiet li ġejjin:
(1) “deterġenti qawwija ħafna (heavy-duty)” tfisser deterġenti użati
għal ħasil normali ta’ tessuti bojod fi kwalunkwe tempera
tura.
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(2) “deterġenti sikuri għall-kuluri (colour-safe)” tfisser deterġenti
użati għal ħasil normali ta’ tessuti kkuluriti fi kwalunkwe
temperatura.

(3) “deterġenti mhux qawwija (low-duty)”
maħsuba għal tessuti delikati.

tfisser

deterġenti
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Artikolu 5
Għal finijiet amministrattivi n-numru tal-kodiċi assenjat lillgrupp tal-prodotti “Deterġenti għall-Ħasil tal-Ħwejjeġ” għandu
jkun “6”.
Artikolu 6
Id-Deċiżjoni 2003/200/KE hi rrevokata.

(4) “Sustanza” tfisser element kimiku u l-komposti tiegħu fl-istat
naturali jew miksub bi kwalunkwe proċess tal-produzzjoni,
inkluż kwalunkwe addittiv meħtieġ biex jippreżerva l-istab
biltà tal-prodotti u kwalunkwe impurità li tirriżulta millproċess użat, iżda li jeskludi kwalunkwe solvent li jista'
jiġi sseparat mingħajr ma tkun affettwata l-istabbiltà tassustanza jew tinbidel il-kompożizzjoni tagħha.

2.
Għall-finijiet tal-paragrafu 1(1) u (2), deterġent għandu
jitqies jew bħala deterġent qawwi ħafna inkella bħala deterġent
sikur għall-kuluri għajr meta d-deterġent ikun maħsub u kkum
merċjalizzat l-aktar għal tessuti delikati.

Għall-finijiet tal-paragrafu 1(3), deterġenti likwidi għall-ħasil
normali ta’ tessuti bojod u kkuluriti ma għandhomx jitqiesu
bħala deterġenti mhux qawwija.

Artikolu 3
Sabiex jingħata l-Ekotikketta tal-UE fl-ambitu tar-Regolament
(KE) Nru 66/2010, oġġett ta’ deterġent għall-ħasil tal-ħwejjeġ
jew ta’ aġent ta’ pretrattament li jneħħi t-tbajja' għandu jaqa'
taħt il-grupp tal-prodotti “Deterġenti għall-Ħasil tal-Ħwejjeġ”
kif iddefinit fl-Artikolu 1 ta’ din id-Deċiżjoni u għandu jkun
konformi mal-kriterji kif ukoll mar-rekwiżiti ta’ valutazzjoni u
verifika relatati stabbiliti fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 4
Il-kriterji għall-grupp tal-prodotti “Deterġenti għall-Ħasil talĦwejjeġ”, kif ukoll ir-rekwiżiti ta’ valutazzjoni u verifika relatati,
għandhom ikunu validi għal erba' snin mid-data tal-adozzjoni
ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 7
1.
B'deroga mill-Artikolu 6, l-applikazzjonijiet għall-Ekotik
ketta tal-UE għal prodotti li jaqgħu taħt il-grupp tal-prodotti
“Deterġenti għall-Ħasil tal-Ħwejjeġ” ippreżentati qabel id-data
tal-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni għandhom jiġu evalwati
skont il-kundizzjonjiiet stipulati fid-Deċiżjoni 2003/200/KE.
2.
L-applikazzjonijiet għall-Ekotikketta tal-UE għal prodotti
li jaqgħu taħt il-grupp tal-prodotti “Deterġenti għall-Ħasil talĦwejjeġ” ippreżentati qabel id-data tal-adozzjoni ta’ din idDeċiżjoni iżda mhux aktar tard mit-30 ta’ April 2011 jistgħu
jkunu bbażati jew fuq il-kriterji stabbiliti fid-Deċiżjoni
2003/200/KE jew fuq il-kriterji stabbiliti f'din id-Deċiżjoni.
Dawk l-applikazzjonijiet għandhom ikunu evalwati skont ilkriterji li fuqhom huma bbażati.
3.
Meta l-Ekotikketta tingħata abbażi ta’ applikazzjoni eval
wata skont il-kriterji stabbiliti fid-Deċiżjoni 2003/200/KE, dik lEkotikketta tista' tintuża għal 12-il xahar mid-data tal-adozzjoni
ta’ din id-Deċiżjoni.
Artikolu 8
Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.
Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ April 2011.
Għall-Kummissjoni
Janez POTOČNIK

Membru tal-Kummissjoni
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ANNESS
QAFAS
L-għanijiet tal-kriterji
Il-kriterji jimmiraw, b’mod partikolari, biex jippromwovu prodotti li għandhom impatt imnaqqas fuq l-ekosistemi akkwa
tiċi, li jinkludu ammont limitat ta’ sustanzi perikolużi u li l-prestazzjoni tagħhom kienet ittestjata. Barra minn hekk ilkriterji jimmiraw li jnaqqsu l-konsum tal-enerġija mill-ħasil tal-ħwejjeġ billi jippromwovu prodotti li huma effiċjenti
f’temperaturi baxxi.
KRITERJI
Qed jiġu stabbiliti kriterji għal kull wieħed mill-aspetti li ġejjin:
1. Rekwiżiti tad-dożaġġ
2. Tossiċità għall-organiżmi akkwatiċi: Volum Kritiku tad-Dilwizzjoni (CDV)
3. Bijodegradabilità tas-sustanzi organiċi
4. Sustanzi u taħlitiet esklużi jew limitati
5. Rekwiżiti ta’ imballaġġ
6. Prestazzjoni tal-ħasil (idoneità għall-użu)
7. Punti
8. Informazzjoni għall-konsumatur
9. Informazzjoni li tidher fuq l-Ekotikketta tal-UE.
1. Valutazzjoni u verifika
(a) Rekwiżiti
Ir-rekwiżiti speċifiċi ta’ valutazzjoni u verifika huma indikati f’kull kriterju.
Meta l-applikant ikun meħtieġ jipprovdi dikjarazzjonijiet, dokumentazzjoni, rapporti tat-testijiet tal-analiżi, jew evidenza
oħra biex juri l-konformità mal-kriterji, hu mifhum li dawn jistgħu joriġinaw mill-applikant u/jew il-fornitur(i) tiegħu
u/jew il-fornitur(i) tagħhom, eċċ., skont kif ikun xieraq.
Meta jkun possibbli, l-ittestjar għandu jitwettaq minn laboratorji li jissodisfaw ir-rekwiżiti ġenerali ta’ EN ISO 17025 jew lekwivalenti tiegħu.
Meta jkun xieraq, il-metodi ta’ ttestjar għajr dawk indikati għal kull kriterju jistgħu jintużaw jekk il-korp kompetenti li
jivvaluta l-applikazzjoni jaċċetta l-ekwivalenza tagħhom.
L-Appendiċi I tirreferi għall-bażi tad-dejta tal-ingredjenti tad-deterġenti (lista DID) li tinkludi l-ingredjenti l-aktar użati filformulazzjonijiet tad-deterġenti. Din għandha tintuża biex tiġi dderivata d-dejta għall-kalkoli tal-Volum Kritiku tad-Dilwizzjoni (CDV) u għall-valutazzjoni tal-bijodegradabilità tal-ingredjenti. Għas-sustanzi mhux preżenti fil-lista DID, tingħata
gwida dwar kif għandha tiġi kkalkolata jew estrapolata d-dejta rilevanti. L-aħħar verżjoni tal-lista DID hi disponibbli missit elettroniku tal-Ekotikketta tal-UE jew permezz tas-siti elettroniċi tal-korpi kompetenti individwali.
Meta jkun xieraq, il-korpi kompetenti jistgħu jitolbu dokumentazzjoni ta’ appoġġ u jistgħu jwettqu verifiki indipendenti.
(b) Limiti tal-kejl
Is-sustanzi kostitwenti li l-konċentrazzjoni tagħhom taqbeż 0.010 % skont il-piż tal-preparazzjoni għandhom jikkon
formaw mal-kriterji ekoloġiċi.
Għall-preżervattivi, l-aġenti li jlewnu u l-fwejjaħ il-konformità mal-kriterji hi meħtieġa irrispettivament mill-konċentrazz
joni tagħhom ħlief għall-kriterju 4(b) dwar s-sustanzi u t-taħlitiet esklużi jew illimitati.
Is-sustanzi li jidħlu huma ddefiniti bħala s-sustanzi kollha fil-prodott inklużi l-addittivi (eż. preżervattivi jew stabbilizza
turi) fl-ingredjenti. L-impuritajiet li jirriżultaw mill-produzzjoni tal-materja prima, li huma preżenti f’konċentrazzjonijiet >
0.010 % skont il-piż tal-formulazzjoni finali għandhom ukoll jikkonformaw mal-kriterji.
Fejn l-istruzzjoni tad-dożaġġ fuq l-imballaġġ ikollha speċifikazzjonijiet kemm għall-ħasla ta’ qabel (prewash) kif ukoll
għall-ħasla sussegwenti (minbarra ħasla waħda normali), id-dożaġġ totali (ħasla ta’ qabel + ħasla) għandha tikkonforma
wkoll mal-kriterji ekoloġiċi.
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Jekk il-prodott ikollu fojl li ddub fl-ilma intenzjonata biex titneħħa qabel il-ħasil, il-fojl għandha titqies li hi parti millformulazzjoni tal-prodott fir-rekwiżiti kollha.
2. Unità funzjonali
L-unità funzjonali għal dan il-grupp tal-prodotti għandha tiġi espressa fi gm/kg ta’ ħasil (grammi għal kull kilo ta’ ħasla).
3. Dożaġġ ta’ referenza
Għal deterġenti qawwija ħafna u deterġenti sikuri għall-kuluri d-dożaġġ irrakkomandat mill-manifattur għall-konsumaturi għallilma ta’ ebusija ta’ 2,5 mmol CaCO3/l u tessuti bi ‘ħmieġ normali’ jittieħed bħala d-dożaġġ ta’ referenza għall-kalkolu talkriterji ekoloġiċi, u għall-ittestjar tal-prestazzjoni tal-ħasil. Għal deterġenti qawwija ħafna u deterġenti sikuri għall-kuluri
dan hu relatat mad-dożaġġ għal kull tagħbija ta’ 4,5 kg (tessuti niexfa) fil-magna tal-ħasil.
Għal deterġenti mhux qawwija d-dożaġġ irrakkomandat mill-manifattur għall-konsumaturi għall-ilma ta’ ebusija ta’ 2,5
mmol CaCO3/l u tessuti bi ‘ftit ħmieġ’ jittieħed bħala d-dożaġġ ta’ referenza għall-kalkolu tal-kriterji ekoloġiċi, u għallittestjar tal-prestazzjoni tal-ħasil. Għal deterġenti mhux qawwija dan hu relatat mad-dożaġġ għal kull tagħbija ta’ 2,5 kg
(tessuti niexfa) fil-magna tal-ħasil.
Jekk id-dożaġġ irrakkomandat jingħata għal ħasliet ta’ daqsijiet oħra minbarra dawn ta’ hawn fuq, id-dożaġġ ta’ referenza
użat għall-kalkolu tal-kriterji ekoloġiċi, madankollu, jeħtieġ li jikkorrispondi mad-daqs medju ta’ tagħbija. Jekk l-ebusija talilma ta’ 2,5 mmol CaCO3/l mhijiex rilevanti fl-Istati Membri fejn id-deterġent jiġi kkumerċjalizzat, l-applikant għandu
jispeċifika d-dożaġġ użat bħala r-referenza.
Rekwiżiti relatati mal-valutazzjoni u l-verifika ta’ (2) Unità funzjonali u (3) Dożaġġ ta’ referenza: Il-formulazzjoni sħiħa, li tindika
l-isem kummerċjali, l-isem kimiku, in-Nru tal-CAS, in-Nru DID (*), il-kwantità li tidħol bl-inklużjoni u bl-esklużjoni talilma u l-funzjoni tal-ingredjenti kollha li jidħlu (irrispettivament mill-konċentrazzjoni) fil-prodott, għandha tiġi ppreżen
tata lill-korp kompetenti. Il-korp kompetenti għandu jiġi ppreżentat b’kampjun tax-xogħol grafiku inklużi r-rakkoman
dazzjonijiet tad-dożaġġ.
Il-korp kompetenti għandu jiġi ppreżentat bi skedi tad-dejta dwar is-sikurezza għal kull ingredjent skont ir-Regolament
(KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1).
Il-lista DID tista’ tinstab fuq is-sit elettroniku tal-Ekotikketta tal-UE: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_
products/categories/did_list_en.htm
KRITERJI TAL-EKOTIKKETTA TAL-UE
Kriterju 1 – Rekwiżiti tad-dożaġġ
Id-dożaġġ jikkorrispondi mad-dożaġġ irrakkomandat fi gm/kg ta’ ħasil (trabijiet/pirmli) jew ml/kg ta’ ħasil (likwidi).
Għandu jintuża d-dożaġġ irrakkomandat għal ebusija tal-ilma ta’ 2,5 mmol CaCO3/l għal tessuti bi ħmieġ normali
(deterġenti qawwija ħafna, deterġenti sikuri għall-kuluri) u tessuti bi ftit ħmieġ (deterġenti mhux qawwija), rispettivament.
Id-dożaġġ ma għandux jaqbeż l-ammonti li ġejjin:
Tip tal-prodott

Dożaġġ, trab/pirmla

Dożaġġ, likwidu/ġell

Deterġent għall-ħasil tal-ħwejjeġ qawwi ħafna, Deterġent
sikur għall-kuluri

17,0 gm/kg ta’ ħasil

17,0 ml/kg ta’ ħasil

Deterġent għall-ħasil tal-ħwejjeġ mhux qawwi

17,0 gm/kg ta’ ħasil

17,0 ml/kg ta’ ħasil

Aġent li jneħħi t-tbajja’ (pretrattament biss)

2,7 g/kg ta’ ħasil

2,7 ml/kg ta’ ħasil (*)

(*) Stima tad-doża medja li għandha tintuża fil-kalkoli tas-CDV. Id-dożaġġ reali jiddependi fuq l-għadd ta’ tbajja’ fi kwalunkwe ħasla. Listima tad-doża hija bbażata fuq dożaġġ ta’ 2 ml għal kull applikazzjoni u sitt (6) applikazzjonijiet għal kull ħasla ta’ 4,5 kg (aġent li
jneħħi t-tbajja’ likwidu).

Jekk ir-rakkomandazzjonijiet japplikaw kemm għall-ħasla ta’ qabel u kemm għall-ħasla sussegwenti, id-dożaġġ totali
rrakkomandat (ħasla ta’ qabel + ħasla sussegwenti) għandu jkun konformi mal-livell ta’ dożaġġ massimu.
Valutazzjoni u verifika: Il-formulazzjoni sħiħa tal-prodott, it-tabella jew il-grafika inklużi l-istruzzjonijiet rigward id-dożaġġ.
Id-densità (gm/ml) għandu jingħata għall-prodotti kollha (jew fuq l-imballaġġ inkella fi Skeda tad-Dejta dwar is-Sikurezza).
Kriterju 2 – Tossiċità għall-organiżmi akkwatiċi: Volum Kritiku tad-Dilwizzjoni (CDV)
Il-volum kritiku tad-dilwizzjoni tal-prodott ma għandux jaqbeż il-limiti li ġejjin (CDVkroniku):
(*) In-numru DID hu n-numru tal-ingredjent fuq il-lista DID (lista tal-“Bażi tad-Dejta tal-Ingredjenti tad-Deterġenti”) u jintuża biex tiġi
ddeterminata l-konformità mal-Kriterji 2 u 3. Ara l-Appendiċi I.
(1) ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.
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CDVkroniku

Deterġent għall-ħasil tal-ħwejjeġ qawwi ħafna, Deterġent sikur għall-kuluri (kull tip)

35,000 l/kg ta’ ħasil

Deterġent għall-ħasil tal-ħwejjeġ mhux qawwi (kull tip)

20,000 l/kg ta’ ħasil

Aġent li jneħħi t-tbajja’ (pretrattament biss)

3,500 l/kg ta’ ħasil (*)

(*) Il-limitu tas-CDV huwa bbażat fuq stima ta’ dożaġġ ta’ 2 ml għal kull applikazzjoni u sitt (6) applikazzjonijiet għal kull ħasla ta’ 4,5 kg
għal aġent li jneħħi t-tbajja’ likwidu. Prodotti ddożati bħala eż. trab jew pejst għandhom ikunu konformi mal-istess limitu tas-CDV.

It-tossiċità tal-volum kritiku tad-dilwizzjoni (CDVkroniku) huwa kkalkulat għall-ingredjenti kollha (i) fil-prodott bl-użu talekwazzjoni li ġejja:
CDV kroniku ¼

X

X piżðiÞ Ü DFðiÞ
Ü 1 000
TFkronikuðiÞ

CDV ðiÞ ¼

fejn
piż (i) = il-piż tal-ingredjent għal kull doża rrakkomandata
DF = il-fattur tad-degradazzjoni
TF = il-fattur tat-tossiċità kronika tas-sustanza kif iddikjarat fil-lista DID.
Il-preżervattivi, l-aġenti li jlewnu u l-fwejjaħ preżenti fil-prodott għandhom jiġu inklużi wkoll fil-kalkolu tas-CDV anke
jekk il-konċentrazzjoni tkun aktar baxxa minn 0 010 % (100 ppm).
Valutazzjoni u verifika: Kalkolu tas-CDVkroniku tal-prodott. Spreadsheet għall-kalkolu tal-valur tas-CDV hija disponibbli fuq
is-sit elettroniku tal-Ekotikketta tal-UE.
Il-valuri tal-parametri tad-DF u t-TF għandhom jingħataw fil-lista tal-Bażi tad-Dejta tal-Ingredjenti tad-Deterġenti (lista
DID). Jekk is-sustanza ma tinstabx fuq il-lista DID, il-parametri għandhom jiġu kkalkulati bl-użu tal-linji gwida fil-parti B
tal-lista DID u billi tinhemeż id-dokumentazzjoni assoċjata.
Kriterju 3 – Bijodegradabilità tas-sustanzi organiċi
Il-kontentut ta’ sustanzi organiċi fil-prodott li huma aerobikament mhux bijodegradabbli (mhux bijodegradabbli fil-pront)
(aNBO) u/jew anaerobikament mhux bijodegradabbli (anNBO) ma għandux jaqbeż il-limiti li ġejjin:
aNBO
Tip tal-prodott

trab, aNBO

likwidu/ġell, aNBO

Deterġent għall-ħasil tal-ħwejjeġ qawwi ħafna,
deterġent sikur għall-kuluri

1,0 gm/kg ta’ ħasil

0,55 gm/kg ta’ ħasil

Deterġent għall-ħasil tal-ħwejjeġ mhux qawwi

0,55 gm/kg ta’ ħasil

0,30 gm/kg ta’ ħasil

Aġent li jneħħi t-tbajja’ (pretrattament biss) (*)

0,10gm/kg ta’ ħasil

0,10 gm/kg ta’ ħasil

(*) Il-limitu aNBO huwa bbażat fuq stima ta’ dożaġġ ta’ 2 ml għal kull applikazzjoni u sitt (6) applikazzjonijiet għal kull ħasla ta’ 4,5 kg
għal aġent li jneħħi t-tbajja’ likwidu.

anNBO
Tip tal-prodott

Deterġent għall-ħasil tal-ħwejjeġ qawwi ħafna,
Deterġent sikur għall-kuluri

trab, anNBO

1,3gm/kg ta’ ħasil

likwidu/ġell, anNBO

0,70 gm/kg ta’ ħasil

30.4.2011
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trab, anNBO
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likwidu/ġell, anNBO

Deterġent għall-ħasil tal-ħwejjeġ mhux qawwi

0,55gm/kg ta’ ħasil

0,30 gm/kg ta’ ħasil

Aġent li jneħħi t-tbajja’ (pretrattament biss) (*)

0,10gm/kg ta’ ħasil

0,10gm/kg ta’ ħasil

(*) Il-limitu aNBO huwa bbażat fuq stima ta’ dożaġġ ta’ 2 ml għal kull applikazzjoni u sitt (6) applikazzjonijiet għal kull ħasla ta’ 4,5 kg
għal aġent li jneħħi t-tbajja’ likwidu.

Valutazzjoni u verifika: Kalkolu ta’ aNBO u anNBO għall-prodott. Spreadsheet li tintuża għall-kalkolu tal-valuri tal-aNBO u
l-anNBO hija disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-Ekotikketta tal-UE.
Irreferi għal-lista DID. Għall-ingredjenti li mhumiex inklużi fil-lista DID, għandha tiġi pprovduta l-informazzjoni rilevanti
mil-letteratura jew sorsi oħra, jew inkella għandhom jiġu pprovduti riżultati ta’ testijiet xierqa, li juru li huma aerobika
ment u anaerobikament bijodegradabbli. Ara l-Appendiċi I.
Innota li t-TAED għandu jitqies bħala bijodegradabbli anaerobikament.
Kriterju 4 – Sustanzi u taħlitiet esklużi jew limitati
(a) Ingredjenti esklużi speċifikati
L-ingredjenti li ġejjin jeħtieġ li ma jiġux inklużi fil-prodott, la bħala parti mill-fromulazzjoni u lanqas bħala parti ta’
kwalunkwe preparazzjoni inkluża fil-formulazzjoni.
— Fosfati
— EDTA (tetraaċetat tal-etilendiammina)
— Nitromiski u miski poliċikliċi
Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni tal-konformità kompluta u ffirmata.
(b) Sustanzi u taħlitiet perikolużi
Skont l-Artikolu 6(6) tar-Regolament (KE) Nru 66/2010 dwar l-Ekotikketta tal-UE, il-prodott jew kwalunkwe parti minnu
ma għandux/ma għandhiex jinkludi/tinkludi sustanzi jew taħlitiet li jikkonformaw mal-kriterji għall-klassifikazzjoni bilklassijiet jew il-kategoriji ta’ periklu skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 speċifikati hawn isfel u lanqas ma
għandhom jinkludu sustanzi msemmija fl-Artikolu 57 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.
Lista ta’ dikjarazzjonijiet ta’ periklu:
Dikjarazzjoni ta’ Periklu GHS (1)

Frażi ta’ Riskju tal-UE (2)

H300 Fatali jekk jinbela’

R28

H301 Tossiku jekk jinbela’

R25

H304 Jista’ jkun fatali jekk jinbela’ u jidħol fil-pajpijiet tan-nifs

R65

H310 Fatali jekk jiġi f’kuntatt mal-ġilda

R27

H311 Tossiku jekk jiġi f’kuntatt mal-ġilda

R24

H330 Fatali jekk jiġi inalat

R23/26

H331 Tossiku jekk jiġi inalat

R23

H340 Jista’ jikkawża difetti ġenetiċi

R46

H341 Suspettat li jikkawża difetti ġenetiċi

R68

H350 Jista’ jikkawża l-kanċer

R45

H350i Jista’ jikkawża l-kanċer meta jiġi inalat

R49

H351 Suspettat li jikkawża l-kanċer

R40

L 111/40

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Dikjarazzjoni ta’ Periklu GHS (1)
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Frażi ta’ Riskju tal-UE (2)

H360F Jista’ jagħmel ħsara lill-fertilità

R60

H360D Jista’ jagħmel ħsara lit-tarbija li għadha ma twelditx

R61

H360FD Jista’ jagħmel ħsara lill-fertilità. Jista’ jagħmel ħsara lit-tarbija li għadha ma twelditx

R60/61/60-61

H360Fd Jista’ jagħmel ħsara lill-fertilità. Suspettat li jagħmel ħsara lit-tarbija li għadha ma
twelditx

R60/63

H360Df Jista’ jagħmel ħsara lit-tarbija li għadha ma twelditx. Suspettat li jagħmel ħsara lillfertilità

R61/62

H361f Suspettat li jagħmel ħsara lill-fertilità

R62

H361d Suspettat li jagħmel ħsara lit-tarbija li għadha ma twelditx

R63

H361fd Suspettat li jagħmel ħsara lill-fertilità. Suspettat li jagħmel ħsara lit-tarbija li għadha
ma twelditx.

R62-63
R64

H362 Jista’ jikkawża ħsara lil tfal imreddgħa

R39/23/24/25/26/27/28

H370 Jikkawża ħsara lill-organi
H371 Jista’ jikkawża ħsara lill-organi

R68/20/21/22

H372 Jikkawża ħsara lill-organi f’każ ta’ esponiment ripetut jew fuq perjodu twil ta’ żmien

R48/25/24/23

H373 Jista’ jikkawża ħsara lill-organi f’każ ta’ esponiment ripetut jew fuq perjodu twil ta’
żmien

R48/20/21/22

H400 Tossiku ħafna għall-organiżmi akkwatiċi

R50

H410 Tossiku ħafna għall-organiżmi akkwatiċi b’mod li jħalli effetti għat-tul

R50-53

H411 Tossiku għall-organiżmi akkwatiċi b’mod li jħalli effetti għat-tul

R51-53

H412 Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b’mod li jħalli effetti għat-tul

R52-53

H413 Jista’ jikkawża effetti ta’ ħsara għat-tul lill-organiżmi akkwatiċi

R53

EUH059 Perikoluż għas-saff tal-ożonu

R59

EUH029 Meta jiġi f’kuntatt mal-ilma jillibera gass tossiku

R29

EUH031 Meta jiġi f’kuntatt mal-aċidu jillibera gass tossiku

R31

EUH032 Meta jiġi f’kuntatt mal-aċidu jillibera gass tossiku ħafna

R32

EUH070 Tossiku meta jiġi f’kuntatt mal-għajnejn

R39-41

Sustanzi sensitizzanti
H334: Jista’ jikkawża sintomi ta’ allerġija jew ta’ ażma jew diffikultajiet biex jittieħed in-nifs
jekk jiġi inalat

R42

H317: Jista’ jikkawża reazzjoni allerġika tal-ġilda

R43

(1) Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar
u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru
1907/2006 (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).
(2) Id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill b’aġġustament għar-REACH skont id-Direttiva 2006/121/KE u
d-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill kif emendata.

Dan il-kriterju japplika għall-ingredjenti kollha preżenti f’konċentrazzjonijiet ta’ ≥ 0.010 %, inklużi l-preżervattivi, l-aġenti
li jlewnu u l-fwejjaħ.

L-użu ta’ sustanzi jew taħlitiet li mal-ipproċessar jibdlu l-proprjetajiet tagħhom (eż. ma jibqgħux aktar bijodisponibbli,
jgħaddu minn modifika kimika) b’mod li l-periklu identifikat ma japplikax aktar, huwa eżentat mir-rekwiżit ta’ hawn fuq.
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Derogi: is-sustanzi jew it-taħlitiet li ġejjin huma speċifikament eżentati minn dan ir-rekwiżit:
Aġenti tensjoattivi
F’konċentrazzjonijiet ta’ < 25 %
fil-prodott

H400 Tossiku ħafna għall-organiżmi akkwatiċi

Bijoċidi użati għal skopijiet ta’
preżervazzjoni (*)

H410 Tossiku ħafna għall-organiżmi akkwatiċi b’mod li
jħalli effetti għat-tul
H411 Tossiku għall-organiżmi akkwatiċi b’mod li jħalli
effetti għat-tul

Fwejjaħ

H412 Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b’mod li
jħalli effetti għat-tul

R52-53

H334: Jista’ jikkawża sintomi ta’ allerġija jew ta’ ażma
jew diffikultajiet biex jittieħed in-nifs jekk jiġi inalat

R42

H317: Jista’ jikkawża reazzjoni allerġika tal-ġilda

R43

NTA bħala impurità f’MGDA u
GLDA (***)

H351: Suspettat li jikkawża l-kanċer

R40

Aġenti ottiċi li jilluminaw (għal
deterġent għall-ħasil tal-ħwejjeġ
qawwi ħafna biss)

H413 Jista’ jikkawża effetti għat-tul lill-organiżmi
akkwatiċi

R53

R 50

R50-53
R51-53

Bijoċidi użati għal skopijiet ta’
preżervazzjoni (*)
Enżimi (**)
Katalizzaturi tal-bliċ (**)
Enżimi (**)
Katalizzaturi tal-bliċ (**)

(*) Imsemmija fil-Kriterju 4e. Din l-eżenzjoni hi applikabbli kemm-il darba l-potenzjal bijoakkumulattiv tal-bijodiċi jkun ikkaratterizzat
b’log Pow (log ottanol/koeffiċjent tal-partizzjoni tal-ilma) < 3.0 jew fattur ta’ bijokonċentrazzjoni determinat b’mod sperimentali
(BCF) ta’ ≤ 100.
(**) Inklużi l-istabbilizzaturi u kull sustanza awżiljari oħra fil-preparazzjonijiet
(***) F’konċentrazzjonijiet aktar baxxi minn 1,0 % fil-materja prima sakemm il-konċentrazzjoni totali fil-prodott finali tkun aktar baxxa
minn 0.10 %.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi l-formulazzjoni eżatta tal-prodott lill-korp kompetenti. L-applikant
għandu jipprovdi wkoll dikjarazzjoni ta’ konformità ma’ dan il-kriterju, flimkien mad-dokumentazzjoni relatata, bħaddikjarazzjonijiet ta’ konformità ffirmati mill-fornituri tal-materjal jew kopji tal-Iskedi tad-Dejta dwar is-Sikurezza rilevanti
għas-sustanzi jew it-taħlitiet.
(c) Sustanzi elenkati skont l-Artikolu 59(1) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006
Ma għandha tingħata l-ebda deroga mill-esklużjoni fl-Artikolu 6(6) tar-Regolament (KE) Nru 66/2010 rigward sustanzi
identifikati bħala sustanzi ta’ tħassib serju u inklużi fil-lista prevista fl-Artikolu 59 tar-Regolament KE Nru 1907/2006
preżenti f’taħlitiet f’konċentrazzjonijiet ogħla minn 0.010 %.
Valutazzjoni u verifika: Il-lista tas-sustanzi identifikati bħala sustanzi ta’ tħassib serju ħafna u inklużi fil-lista tal-kandidati
skont l-Artikolu 59 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tista’ tinstab hawn: http://echa.europa.eu/chem_data/
authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
Fid-data tal-applikazzjoni għandha ssir referenza għal-lista. L-applikant għandu jipprovdi l-formulazzjoni eżatta tal-prodott
lill-korp kompetenti. L-applikant għandu jipprovdi wkoll dikjarazzjoni ta’ konformità ma’ dan il-kriterju, flimkien maddokumentazzjoni relatata, bħad-dikjarazzjonijiet ta’ konformità ffirmati mill-fornituri tal-materjal jew kopji tal-Iskedi tadDejta dwar is-Sikurezza rilevanti għas-sustanzi jew it-taħlitiet.
(d) Ingredjenti limitati speċifikati – fwejjaħ
L-ingredjenti kollha miżjuda mal-prodott bħala fwieħa għandhom ikunu mmanifatturati u mmaniġġati skont il-kodiċi talprattika tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Fwejjaħ (IFRA). Il-kodiċi jista’ jinstab fuq is-sit elettroniku tal-IFRA: http://
www.ifraorg.org.
Ir-rakkomandazzjonijiet tal-Istandards tal-IFRA rigward il-projbizzjoni, l-użu ristrett u l-kriterji ta’ purità speċifikati għallmaterjali għandhom jiġu segwiti mill-manifattur.
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Is-sustanzi ta’ fwieħa soġġetti għar-rekwiżit ta’ dikjarazzjoni pprovdut fir-Regolament (KE) Nru 648/2004 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill dwar id-deterġenti (l-Anness VII) u li mhumiex diġà esklużi mill-kriterju 4b u sustanzi ta’ fwieħa
(oħrajn) ikklassifikati bħala H317/R43 (Jista’ jikkawża reazzjoni allerġika tal-ġilda) u/jew H334/R42 (Jista’ jikkawża
sintomi ta’ allerġija jew ta’ ażma jew diffikultajiet biex jittieħed in-nifs jekk jiġi inalat) ma għandhomx ikunu preżenti
fi kwantitajiet ≥ 0 010 % (≥ 100 ppm) għal kull sustanza.
Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta’ konformità ffirmata li tindika l-ammont ta’ fwejjaħ filprodott. L-applikant għandu jipprovdi wkoll dikjarazzjoni mill-manifattur tal-fwieħa li tispeċifika l-kontenut ta’ kull waħda
mis-sustanzi fil-fwejjaħ li huma elenkati fl-Anness III, il-Parti I tad-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE kif ukoll il-kontenut ta’
sustanzi (oħrajn) li kienu assenjati il-frażijiet tar-riskju H317/R43 u/jew H334/R42.
(e) Bijoċidi
(i) Il-prodott jista’ jinkludi biss bijoċidi sabiex jippreżervaw il-prodott, u fid-dożaġġ xieraq biss għal dan l-iskop. Dan ma
jirreferix għall-aġenti tensjoattivi, li jista’ wkoll ikollhom karatteristiċi bijoċidali.
Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi kopji tal-iskedi tad-dejta dwar is-sikurezza tal-materjal ta’
kwalunkwe preżervattiv miżjud, flimkien ma’ informazzjoni dwar il-konċentrazzjoni eżatta fil-prodott. Il-manifattur
jew il-fornitur tal-preżervattivi għandu jipprovdi informazzjoni dwar id-dożaġġ meħtieġ biex il-prodott ikun ippre
żervat (eż. ir-riżultati ta’ test ta’ sfida jew l-ekwivalenti).
(ii) Hu pprojbit li jkun iddikjarat jew issuġġerit fuq l-imballaġġ jew bi kwalunkwe komunikazzjoni oħra li l-prodott jaġixxi
kontra l-mikrobi.
Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi t-testi u l-preżentazzjonijiet użati fuq kull tip ta’ imballaġġ u/jew
eżempju ta’ kull tip differenti ta’ imballaġġ lill-korp kompetenti.
Kriterju 5 – Rekwiżiti ta’ imballaġġ
(a) Proporzjon piż/utilità (weight/utility ratio, WUR)
Il-proporzjon piż/utilità (WUR) tal-prodott ma għandux jaqbeż il-valuri li ġejjin:
Tip tal-prodott

WUR

Trabijiet

1,2gm/kg ta’ ħasil

Oħrajn (eż. likwidi, ġellijiet, pirmli, kapsuli)

1,5gm/kg ta’ ħasil

Il-WUR għandu jiġi kkalkulat biss għall-imballaġġ primarju (inklużi kuperċijiet, tappijiet u pompi tal-idejn/apparati li
jisprejjaw) bl-użu tal-formula ta’ hawn taħt:
WUR ¼ Σ½ðWi þ Ui Þ=ðDi ä ri Þâ
Fejn:
Wi = il-piż (gm) tal-komponent tal-imballaġġ (i) inkluża t-tabella jekk applikabbli.
Ui = il-piż (gm) ta’ materjal (verġni) mhux riċiklat fil-komponent tal-imballaġġ (i). Jekk il-proporzjon ta’ materjal riċiklat
fil-komponent tal-imballaġġ ikun 0 %, Ui = Wi.
Di = l-għadd ta’ unitajiet funzjonali li jkun hemm fil-komponent tal-imballaġġ (i). L-unità funzjonali = id-ożaġġ fi gm/kg
ta’ ħasil
ri

= il-figura tar-riċiklaġġ, i.e. l-għadd ta’ drabi li l-komponent tal-imballaġġ (i) jintuża għall-istess għan f’sistema ta’
ritorn jew ta’ milja oħra. Il-valur assenjat (default value) għal r huwa ssettjat bħala 1 (= l-ebda użu mill-ġdid). Jista’
jintuża valur ogħla għal r biss jekk l-applikant jista’ jiddokumenta li l-komponent tal-imballaġġ qed jintuża millġdid għall-istess skop.

Eċċezzjonijiet:
Imballaġġ tal-plastik/karti/kartun li jkun fih aktar minn 80 % materjal riċiklat huwa eżentat minn dan ir-rekwiżit.
L-imballaġġ jitqies bħala riċiklat jekk il-materja prima li tintuża għall-imballaġġ tkun inġabret minn manifatturi talimballaġġ fl-istadju tad-distribuzzjoni jew fl-istadju tal-konsumatur. Fejn il-materja prima tkun skart industrijali millproċess tal-produzzjoni tal-manifattur tal-materjal stess, il-materjal ma jitqiesx bħala riċiklat.
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Valutazzjoni u verifika: Kalkolu tat-WUR tal-prodott. Fuq is-sit elettroniku tal-Ekotikketta tal-UE hemm disponibbli spreads
heet għal dan il-kalkolu. Indikazzjoni tal-kontentut ta’ materjal riċiklat fl-imballaġġ. Għal approvazzjoni ta’ imballaġġ għal
milja oħra, l-applikant u/jew il-bejjiegħ għandu jiddokumenta li l-materjal għal milja oħra se jkun disponibbli għax-xiri fissuq.
(b) Imballaġġ tal-plastik
Fl-imballaġġ tal-plastik jistgħu jintużaw biss dawk il-ftalati li fiż-żmien tal-applikazzjoni jkunu ġew ivvalutati għar-riskji u
li ma jkunux ġew ikklassifikati skont il-kriterju 4(b) (u kombinazzjonijiet relatati).
(c) Tikkettar tal-imballaġġ tal-plastik
Sabiex ikunu jistgħu jiġu identifikati l-partijiet differenti tal-imballaġġ għar-riċiklaġġ, il-partijiet tal-plastik fl-imballaġġ
primarju għandhom ikunu mmarkati skont DIN 6120, il-Parti 2 jew l-ekwivalenti tagħhom. Il-kuperċijiet u l-pompi
huma eżentati minn dan ir-rekwiżit.
Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni tal-konformità kompluta u ffirmata.
Kriterju 6 – Prestazzjoni tal-ħasil (idoneità għall-użu)
Il-prodott għandu jkun konformi mar-rekwiżiti tal-prestazzjoni kif speċifikati għat-tip tal-prodott rilevanti skont l-aħħar
verżjoni tat-test tal-prestazzjoni tad-deterġenti għall-ħasil tal-Ekotikketta tal-UE li tista’ tinstab hawn: http://ec.europa.eu/
environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/laundry_detergents_en.htm
Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi rapport tat-test li jindika li l-prodott jissodisfa r-rekwiżiti minimi
ddefiniti f’dan it-test.
Kriterju 7 – Punti
(a) Deterġenti għall-ħasil tal-ħwejjeġ qawwija ħafna, Deterġenti sikuri għall-kuluri
Għandhom jinkisbu tal-anqas 3 punti mill-matriċi ta’ hawn taħt. Il-massimu ta’ punti li jista’ jinkiseb huwa 8 punti għal
prodotti li jintużaw b’ilma kiesaħ, 7 punti għal prodotti li jintużaw b’temperaturi baxxi u 6 punti għal prodotti oħra.

Profil tal-klima

Prodott li jintuża b’ilma kiesaħ (prestazzjoni tal-ħasil iddokumentata fi
≤ 20 °C)

2P

Prodott li jintuża b’temperaturi baxxi (prestazzjoni tal-ħasil iddokumentata fi
> 20 °C sa < 30 °C)

1P

Dożaġġ massimu ≤ 14 gm/kg ta’ ħasil (trab, pirmla) jew ≤ 14 ml/kg ta’ ħasil
(likwidu, ġell)

2P

Dożaġġ massimu ≤ 16 gm/kg ta’ ħasil (trab, pirmla) jew ≤ 16 ml/kg ta’ ħasil
(likwidu, ġell)

1P

CDVkroniku < 25,000 l/kg ta’ ħasil

2P

CDVkroniku bejn 25,000 sa 30,000 l/kg ta’ ħasil

1P

aNBO

aNBO ≤ 75 % tal-valur tal-limitu

1P

anNBO

anNBO ≤ 75 % tal-valur tal-limitu

1P

Dożaġġ massimu

CDV

Il-minimu ta’ punti li għandu jinkiseb sabiex tingħata Ekotikketta tal-UE

3P

(b) Deterġenti għall-ħasil tal-ħwejjeġ mhux qawwija
Għandhom jinkisbu tal-anqas 3 punti mill-matriċi ta’ hawn taħt. Il-massimu ta’ punti li jista’ jinkiseb huwa 8 punti għal
prodotti li jintużaw b’ilma kiesaħ, 7 punti għal prodotti li jintużaw b’temperaturi baxxi u 6 punti għal prodotti oħra.

Profil tal-klima

Prodott li jintuża b’ilma kiesaħ (prestazzjoni tal-ħasil iddokumentat fi ≤ 20 °C)

2P

Prodott li jintuża b’temperaturi baxxi (prestazzjoni tal-ħasil iddokumentata fi
> 20 °C sa < 30 °C)

1P
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Dożaġġ massimu ≤ 14 gm/kg ta’ ħasil (trab, pirmla) jew ≤ 14 ml/kg ta’ ħasil
(likwidu, ġell)

2P

Dożaġġ massimu ≤ 16 gm/kg ta’ ħasil (trab, pirmla) jew ≤ 16 ml/kg ta’ ħasil
(likwidu, ġell)

1P

CDVkroniku < 15,000 l/kg ta’ ħasil

2P

CDVkroniku bejn 15,000 sa 18,000 l/kg ta’ ħasil

1P

aNBO

aNBO ≤ 75 % tal-valur tal-limitu

1P

anNBO

anNBO ≤ 75 % tal-valur tal-limitu

1P

CDV

Il-minimu ta’ punti li għandu jinkiseb sabiex tingħata Ekotikketta tal-UE

3P

Valutazzjoni u verifika: Kalkolu tas-somma tal-punti miksuba għall-prodott. Fuq is-sit elettroniku tal-Ekotikketta tal-UE
hemm disponibbli spreadsheet għal dan il-kalkolu.
Kriterju 8 – Informazzjoni għall-konsumatur
(a) Istruzzjonijiet rigward id-dożaġġ
Id-dożaġġi rrakkomandati għandhom jiġu speċifikati għal tessuti bi ħmieġ ‘normali’ u b”ħafna’ ħmieġ u għal firxiet varji ta’
ebusijiet tal-ilma rilevanti għall-pajjiżi konċernati u meqjusa bħala xierqa għall-piż tat-tessut. (Mhux applikabbli għal aġenti
li jneħħu t-tbajja’).
Id-differenza bejn ir-rakkomandazzjonijiet rigward id-dożaġġi għall-firxa l-aktar baxxa ta’ ebusija tal-ilma (artab (soft)) għal
tessuti bi ħmieġ normali u l-ogħla firxa ta’ ebusija tal-ilma (iebes (hard)) għal tessuti b’ħafna ħmieġ ma tistax tvarja b’fattur
akbar minn 2. (Mhux applikabbli għal aġenti li jneħħu t-tbajja’).
Id-dożaġġ ta’ referenza użat għat-test tal-prestazzjoni tal-ħasil u għall-valutazzjoni tal-konformità mal-kriterji ekoloġiċi
dwar l-ingredjenti għandu jkun l-istess bħad-dożaġġ irrakkomandat fuq l-imballaġġ għal tessuti ‘bi ħmieġ normali’ u
ebusija tal-ilma li tikkorrispondi għal 2,5 mmol CaCO3/l.
Meta fir-rakkomandazzjonijiet ikun hemm inklużi biss ebusijiet tal-ilma anqas minn 2,5 mmol CaCO3/l, id-dożaġġ
massimu rrakkomandat għal ‘bi ħmieġ normali’ għandu jkun anqas mid-dożaġġ ta’ referenza użat fit-test tal-prestazzjoni
(ebusija tal-ilma ta’ 2,5 mmol CaCO3/l).
(b) Informazzjoni dwar l-imballaġġ
Ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin rigward il-ħasil (jew l-ekwivalenti) għandhom jidhru fuq l-imballaġġ ta’ prodotti blEkotikketta tal-UE fi ħdan il-grupp tal-prodotti għajr aġenti ta’ pretrattament li jneħħu t-tbajja’ Ir-rakkomandazzjonijiet
jistgħu jkunu preżenti jew bħala test inkella bħala simboli:
“— Aħsel fit-temperatura l-aktar baxxa possibbli
— Aħsel dejjem b’magna mgħobbija kollha
— Iddoża skont il-ħmieġ u l-ebusija tal-ilma, segwi l-istruzzjonijiet tad-dożar
— Jekk inti allerġiku/a għat-trabijet tad-dar, dejjem aħsel il-friex f’60 °C. Żid it-temperatura tal-ħasil għal 60 °C f’każ
ta’ mard li jittieħed.
Jekk tuża dan il-prodott bit-Tikketta tal-UE skont l-istruzzjonijiet rigward id-dożaġġ int se tikkontribwixxi għattnaqqis tat-tniġġis tal-ilma, tal-produzzjoni tal-iskart u tal-konsum tal-enerġija.”
(c) Dikjarazzjonijiet dwar l-imballaġġ
Ġeneralment, dikjarazzjonijiet dwar l-imballaġġ għandhom jiġu ddokumentati jew permezz ta’ ttestjar tal-prestazzjoni
inkella permezz ta’ dokumentazzjoni rilevanti oħra (eż. dikjarazzjonijiet dwar l-effiċjenza f’temperaturi baxxi, dikjarazzjonijiet dwar it-tneħħija ta’ ċerti tipi ta’ tbajja’, dikjarazzjonijiet dwar benefiċċji għal ċerti tipi jew kuluri ta’ tessuti
jew dikjarazzjonijiet oħra dwar proprjetajiet speċifiċi/benefiċċji tal-prodott).
— Eż. jekk prodott jiddikjara effiċjenza f’20 °C, it-test tal-effiċjenza jeħtieġ li jsir fi ≤ 20 °C (u b’mod korrispondenti għal
dikjarazzjonijiet oħra ta’ temperaturi taħt 30 °C).
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— Eż. jekk prodott jiddikjara li huwa effiċjenti fuq ċerti tipi ta’ tbajja’, dan għandu jiġi ddokumentat b’test tal-effiċjenza
(d) Informazzjoni dwar l-imballaġġ – rekwiżiti addizzjonali għal aġenti li jneħħu t-tbajja’
It-tneħħija tat-tbajja’, li għaliha ma jkun sar l-ebda test tal-prestazzjoni, ma għandhiex tiġi ddikjarata fuq il-prodott.
Valutazzjoni u verifika (a-d): L-applikant għandu jipprovdi kampjun tat-tikketta tal-prodott, flimkien ma’ dikjarazzjoni ta’
konformità ma’ dan il-kriterju. Dikjarazzjonijiet rigward il-prodott għandhom jiġu ddokumentati permezz ta’ rapporti ta’
testijiet xierqa jew dokumentazzjoni rilevanti oħra.
Kriterju 9 – Informazzjoni li tidher fuq l-Ekotikketta tal-UE
It-tabella fakultattiva bil-kaxxa testwali għandha tinkludi t-test li ġej:
“— Impatt imnaqqas fuq ekosistemi akkwatiċi
— Sustanzi perikolużi limitati
— Prestazzjoni ttestjata.”
Il-linji gwida għall-użu tat-tabella fakultattiva bil-kaxxa testwali jistgħu jinstabu fil-“Linji gwida għall-użu tal-logo talEkotikketta” fuq is-sit elettroniku: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm
Assessment and verification: L-applikant għandu jipprovdi kampjun tat-tikketta.
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Appendiċi I
Bażi tad-dejta tal-ingredjenti tad-deterġenti (lista DID)
Il-lista DID (il-parti A) hi lista li tinkludi informazzjoni dwar it-tossiċità akkwatika u l-bijodegradabilità tal-ingredjenti
tipikament użati fil-formulazzjonijiet tad-deterġenti. Il-lista tinkludi informazzjoni dwar it-tossiċità u l-bijodegradabilità ta’
firxa ta’ sustanzi użati fil-prodotti għall-ħasil u t-tindif. Il-lista mhijiex komprensiva, iżda fil-parti B tal-lista DID tingħata
gwida rigward kif jiġu ddeterminati l-parametri rilevanti tal-kalkolu għal sustanzi mhux preżenti fil-lista DID (eż. il-Fattur
ta’ Tossiċità (TF) u l-fattur ta’ degradazzjoni (DF), li jintużaw fil-kalkolu tal-volum kritiku tad-dilwizzjoni). Il-lista hi sors
ġeneriku ta’ informazzjoni u s-sustanzi preżenti fuq il-lista DID mhumiex approvati awtomatikament għall-użu fil-prodotti
bl-Ekotikketta tal-UE. Il-lista DID (il-partijiet A u B) tista’ tinstab fuq is-sit elettroniku tal-Ekotikketta tal-UE.
Għas-sustanzi mingħajr dejta rigward it-tossiċità u d-degradabilità akkwatika, biex ikunu vvalutati t-TF u d-DF jistgħu
jintużaw analoġiji strutturali ma’ sustanzi simili. Analoġiji strutturali bħal dawn għandhom ikunu approvati mill-korp
kompetenti li jagħti l-liċenzja tal-Ekotikketta tal-UE. Alternattivament, jista’ jkun applikat approċċ li jiffoka fuq l-agħar każ
possibbli, bl-użu tal-parametri ta’ hawn isfel:
Approċċ li jiffoka fuq l-agħar każ possibbli:
Tossiċità kronika

Tossiċità akuta

Ingredjent

LC50/EC50

SF(akut)

TF(akut)

“Isem”

1 mg/l

10 000

0,0001

NOEC (*)

SF(kroniku) (*)

Degradazzjoni

TF(kroniku)

DF

Aerobiku

Anaerobiku

0,0001

1

P

N

(*) Jekk ma tinstab l-ebda dejta aċċettabbli dwar it-tossiċità kronika dawn il-kolonni jitħallew vojta. F’dak il-każ it-TF(kroniku) jiġi ddefinit
bħala ugwali għat-TF(akut).

Dokumentazzjoni ta’ bijodegradabilità immedjata
Għandhom jintużaw il-metodi ta’ ttestjar li ġejjin għall-bijodegradabilità immedjata:
(1) Sal-1 ta’ Diċembru 2010 u waqt il-perjodu ta’ tranżizzjoni mill-1 ta’ Diċembru 2010 sal-1 ta’ Diċembru 2015:
Il-metodi ta’ ttestjar għall-bijodegradabilità immedjata pprovduti fid-Direttiva 67/548/KEE, b’mod partikolari l-metodi
ddettaljati fl-Anness V.C4 għal dik id-Direttiva jew il-metodi ta’ ttestjar tal-OECD 301 A-F ekwivalenti għalihom, jew
it-testijiet tal-ISO ekwivalenti għalihom.
Il-prinċipju tal-perjodu ta’ għaxart ijiem (10 days window principle) ma għandux japplika għall-aġenti tensjoattivi. Illivelli biex jgħaddu għandhom ikunu ta’ 70 % għat-testijiet imsemmija fl-Anness V.C4-A u C4-B tad-Direttiva
67/548/KEE (u t-testijiet OECD 301 A u E ekwivalenti għalihom u l-ekwivalenti għall-ISO), u għandhom ikunu
60 % għat-testijiet C4-C, D, E u F (u t-testijiet OECD 301 B, C, D u F ekwivalenti għalihom u l-ekwivalenti għall-ISO).
(2) Wara l-1 ta’ Diċembru 2015 u waqt il-perjodu ta’ tranżizzjoni mill-1 ta’ Diċembru 2010 sal-1 ta’ Diċembru 2015:
Il-metodi ta’ ttestjar ipprovduti fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008.
Dokumentazzjoni ta’ bijodegradabilità anaerobika
It-test ta’ referenza għad-degradabilità anaerobika għandu jkun EN ISO 11734, ECETOC Nru 28 (Ġunju 1988), OECD
311 jew metodu ta’ ttestjar ekwivalenti, bir-rekwiżit ta’ 60 % ta’ degradabilità finali taħt kundizzjonijiet anaerobiċi. Ilmetodi ta’ ttestjar li jissimulaw il-kundizzjonijiet f’ambjent anaerobiku rilevanti jistgħu jintużaw biex ikun iddokumentat li
taħt kundizzjonijiet anaerobiċi ntlaħqet 60 % ta’ degradabilità finali.
Estrapolazzjoni għal sustanzi mhux elenkati fil-lista DID
Meta l-ingredjenti ma jkunux elenkati fil-lista DID, jista’ jintuża l-approċċ li ġej biex tkun ipprovduta d-dokumentazzjoni
meħtieġa ta’ degradabilità anaerobika:
(1) Applika estrapolazzjoni raġonevoli. Uża r-riżultati tat-test miksuba għal materja prima waħda biex testrapola ddegradabilità anaerobika finali ta’ aġenti tensjoattivi li huma relatati strutturalment. Meta l-bijodegradabilità anaerobika
tkun ikkonfermata għal aġent tensjoattiv (jew għal grupp ta’ omologi) skont il-lista DID, jista’ jitqies li tip simili ta’
aġent tensjoattiv hu wkoll bijodegradabbli anaerobikament (eż. is-sulfat C12-15 A 1-3 EO [DID Nru 8] hu bijode
gradabbli anaerobikament, u l-bijodegradabilità anaerobika tista’ titqies ukoll li teżisti għas-sulfat C12-15 A 6 EO).
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Meta l-bijodegradabilità anaerobika tkun ikkonfermata għal aġent tensjoattiv bl-użu ta’ metodu ta’ ttestjar xieraq, jista’
jitqies li tip simili ta’ aġent tensjoattiv hu wkoll bijodegradabbli anaerobikament (eż. dejta mil-letteratura li tikkon
ferma l-bijodegradabilità anaerobika ta’ aġenti tensjoattivi li jappartjenu għall-grupp ta’ mlieħ tal-ammonju ta’ esteri
alkili tista’ tintuża bħala dokumentazzjoni għal bijodegradabilità anaerobika simili ta’ mlieħ kwaternarji tal-ammonju li
fihom sensil ta’ esteri fil-katina/ktajjen alkila/alkili).
(2) Wettaq test ta’ skrinjar għad-degradabilità anaerobika. Jekk hu meħtieġ ittestjar ġdid, wettaq test tal-iskrinjar bl-użu ta’
EN ISO 11734, ECETOC Nru 28 (Ġunju 1988), OECD 311 jew metodu ekwivalenti.
(3) Wettaq test ta’ degradabilità b’dożaġġ baxx. Jekk ikun meħtieġ ittestjar ġdid, u fil-każ ta’ problemi sperimentali fit-test
tal-iskrinjar (eż. inibizzjoni minħabba t-tossiċità tas-sustanza għat-test), irrepeti l-ittestjar bl-użu ta’ dożaġġ baxx ta’
aġent tensjoattiv u mmonitorja d-degradazzjoni b’kejl ta’ 14C jew b’analiżi kimika. L-ittestjar b’dożaġġi baxxi jista’
jitwettaq bl-użu tal-metodu OECD 308 (Awwissu 2000) jew metodu ekwivalenti.
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PREZZ TAL-ABBONAMENT 2011 (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

Eur 1 100 fis-sena

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

22 lingwa uffiċjali tal-UE

Eur 1 200 fis-sena

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

22 lingwa uffiċjali tal-UE

Eur 770 fis-sena

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

22 lingwa uffiċjali tal-UE

Eur 400 fis-sena

Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali (serje S), Swieq Pubbliċi u Appalti,
DVD, edizzjoni fil-ġimgħa

multilingwi:
23 lingwa uffiċjali tal-UE

Eur 300 fis-sena

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

Skont il-lingwa/i
tal-Kompetizzjoni

Eur 50 fis-sena

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 (Informazzjoni u Avviżi).
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 – Swieq Pubbliċi u Appalti) jiġbor fih it-total tat-23
verżjoni lingwistika uffiċjali f’DVD 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
Abbonamenti fil-perjodiċi diversi bi ħlas, bħalma huwa l-abbonament f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 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-liġijiet 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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