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MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI
1.

KUNTEST TAL-PROPOSTA

•

Raġunijiet u objettivi għall-proposta

1.

Din il-proposta timmira li tindirizza problemi importanti li bħalissa jinsabu preżenti
fis-suq, li kienu identifikati għall-ewwel darba f’evalwazzjoni ex-post tarRegolament (KE) Nru 2003/2003 ('ir-Regolament dwar il-Fertilizzanti eżistenti') li
saret fl-20101. Din ġiet identifikata wkoll bħala waħda mill-proposti ewlenin skont ilpjan ta’ azzjoni tal-Ekonomija Ċirkolari2.
L-ewwel raġuni u objettiv

2.

L-ewwel nett, prodotti fertilizzanti innovattivi, li spiss ikun fihom nutrijenti jew
materja organika rriċiklata mill-bijoskart jew minn materja prima sekondarja oħra
skont il-mudell tal-ekonomija ċirkolari, għandhom diffikultà jaċċessaw is-suq intern
minħabba l-eżistenza ta’ regoli u standards nazzjonali diverġenti.

3.

Ir-Regolament dwar il-Fertilizzanti eżistenti jiżgura l-moviment liberu fis-suq intern
ta’ klassi ta’ prodotti armonizzati li jappartjenu għal wieħed mit-tipi ta’ prodotti
inklużi fl-Anness I ta’ dak ir-Regolament. Prodotti bħal dawn huma eliġibbli għattikketta 'fertilizzanti tal-KE'. Kumpaniji li jkunu jixtiequ jikkumerċjalizzaw prodotti
ta’ tipi oħrajn bħala fertilizzanti tal-KE, l-ewwel iridu jiksbu approvazzjoni tat-tip
ġdida permezz ta’ deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda dak l-Anness. It-tipi ta’
prodotti kollha li bħalissa huma inklużi fir-Regolament dwar il-Fertilizzanti eżistenti
virtwalment huma fertilizzanti konvenzjonali u inorganiċi tipikament estratti millminjieri jew prodotti bil-kimika, skont mudell tal-ekonomija lineari. Barra minn
hekk, il-proċessi kimiċi għall-produzzjoni ta’, pereżempju, fertilizzanti bbażati fuq
in-nitroġenu jikkunsmaw ħafna enerġija kif ukoll jipproduċu ħafna CO2.

4.

Madwar 50% tal-fertilizzanti li jinsabu fis-suq bħalissa, madankollu, ma jaqgħux filkamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament. Dan huwa minnu għal ftit fertilizzanti
inorganiċi u, virtwalment, għall-fertilizzanti kollha prodotti minn materjali organiċi,
bħal prodotti sekondarji mill-annimali jew prodotti agrikoli oħrajn, jew bijoskart
irriċiklat mill-katina alimentari. Ir-riċerka, l-innovazzjoni u l-investiment bħalissa
qed jiżviluppaw b’pass mgħaġġel u qed jikkontribwixxu għall-ekonomija ċirkolari
billi joħolqu impjiegi lokali u jiġġeneraw valur minn riżorsi sekondarji domestiċi, li
kieku kienu jixterdu direttament fuq l-art jew jintremew bħala skart f’miżbla u
b’hekk jikkawżaw ewtrofikazzjoni u emissjonijiet ta’ gass b’effett serra mhux
neċessarji. Fin-negozju teżisti wkoll it-tendenza ta’ servitizzazzjoni, fejn qed naraw
prodotti dejjem aktar adattati għall-ħtiġijiet abbażi ta’ analiżi tal-ħamrija fejn ikun se
jintuża il-fertilizzant. SMEs u intrapriżi oħrajn madwar l-Ewropa qed jinteressaw
irwieħhom dejjem aktar sabiex jikkontribwixxu għal dan l-iżvilupp. Madankollu,
għal prodotti adattati li jkun fihom il-fertilizzanti organiċi, l-aċċess għas-suq intern
bħalissa jiddependi fuq rikonoxximent reċiproku u, għalhekk, spiss jiġi mxekkel.

5.

Il-problema tal-fertilizzanti innovattivi fir-rigward tal-istruttura regolatorja eżistenti
tinqasam fi tnejn.

6.

L-ewwel aspett tal-problema huwa l-isfida li toffri l-inklużjoni fir-Regolament dwar
il-Fertilizzanti eżistenti ta’ tipi ta’ prodotti li jinkisbu minn materja organika jew
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materja prima sekondarja. Ir-regolaturi jżommu lura minħabba l-kompożizzjoni u lkaratteristiċi li huma relattivament varjabbli ta’ materja bħal din. Ir-Regolament dwar
il-Fertilizzanti eżistenti huwa mfassal b’mod ċar għal fertilizzanti inorganiċi li
għandhom karatteristiċi stabbiliti u li jinkisbu minn materja prima primarja, u huwa
nieqes minn mekkaniżmi ta’ kontroll u salvagwardji robusti li huma neċessarji biex
tinbena fiduċja fi prodotti minn sorsi organiċi li huma varjabbli b'mod inerenti jew
minn sorsi ta’ materja sekondarja. Barra minn hekk, ir-rabtiet mal-leġiżlazzjoni
eżistenti dwar il-kontroll tal-prodotti sekondarji mill-annimali u l-iskart mhumiex
ċari.
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7.

B’riżultat ta’ dan, il-fertilizzanti li jinkisbu skont l-ekonomija ċirkolari jibqgħu
mhumiex armonizzati. Ħafna Stati Membri għandhom regoli u standards nazzjonali
ddettaljati fis-seħħ għal fertilizzanti mhux armonizzati bħal dawn, b’rekwiżiti
ambjentali (bħal limiti għall-kontaminanti ta’ metalli tqal) li ma japplikawx għallfertilizzanti tal-KE. Barra minn hekk, il-moviment liberu bejn l-Istati Membri
permezz tar-rikonoxximent reċiproku wera li huwa tassew diffiċli.
Konsegwentement, produttur ta' fertilizzanti li jinkisbu minn materja organika jew
materja prima sekondarja, li jkun stabbilit fi Stat Membru wieħed u li jkun qed ifittex
li jespandi s-suq tiegħu fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor, spiss jaffaċċja proċeduri
amministrattivi li jagħmlu l-espansjoni tas-suq proċess li jiswa wisq flus. In-nuqqas
ta’ massa kritika li jirriżulta jxekkel l-investiment f’dan is-settur importanti talekonomija ċirkolari. Il-problema hija partikolarment importanti għal produtturi
stabbiliti fi Stati Membri b’suq domestiku żgħir meta mqabbel mal-eċċess ta' materja
organika u l-materja prima sekondarja eċċessiva (tipikament demel) li dawn jarmu.

8.

Fil-qosor, il-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni bejn dawk il-fertilizzanti miksubin
minn materja domestika organika jew materja prima sekondarja skont il-mudell talekonomija ċirkolari u dawk prodotti skont il-mudell tal-ekonomija lineari, ixaqilbu
b’mod favorevoli lejn dawn tal-aħħar. Din id-distorzjoni tal-kompetizzjoni xxekkel linvestiment fl-ekonomija ċirkolari.

9.

Il-problema hija aggravata mill-fatt li wieħed mill-kostitwenti prinċipali talfertilizzanti huwa l-blat fosfatiku, li ġie identifikat mill-Kummissjoni bħala materja
prima kritika. Għall-fertilizzanti tal-fosfat, bħalissa l-UE hija dipendenti ħafna fuq limportazzjoni tal-blat fosfatiku li jinkiseb minn minjieri barra mill-UE (aktar minn
90% tal-fertilizzanti tal-fosfat li jintużaw fl-UE huam importati prinċipalment millMarokk, mit-Tuneżija u mir-Russja). Sadanittant, l-iskart domestiku (b’mod
partikolari l-ħama tad-dranaġġ) għandu ammonti kbar ta’ fosforu, li - jekk jiġi
rriċiklat skont il-mudell tal-ekonomija ċirkolari - potenzjalment jista’ jkopri madwar
20-30% tad-domanda tal-UE tal-fertilizzanti tal-fosfat. Il-potenzjal ta’ investiment
relatat, madankollu, preżentement għadu pjuttost mhux sfruttat, parzjalment
minħabba d-diffikultajiet ta’ aċċess għas-suq intern imsemmija hawn fuq.

10.

It-tieni aspett tal-limitazzjonijiet tar-Regolament dwar il-Fertilizzanti preżenti għallfertilizzanti innovattivi huwa li, anki għall-fertilizzanti inorganiċi ġodda li jinkisbu
minn materja prima primarja, il-proċedura għall-approvazzjoni tat-tip hija twila, u
ma tistax tlaħħaq maċ-ċiklu tal-innovazzjoni tas-settur tal-fertilizzanti. Għaldaqstant,
tqies neċessarju li t-teknika regolatorja tiġi kkunsidrata mill-ġdid u mmodernizzata
b’mod fundamentali, sabiex tiżdied il-flessibbiltà fir-rigward tar-rekwiżiti talprodotti, filwaqt li jinżamm livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, talannimali u tal-pjanti, tas-sikurezza u tal-ambjent. Il-kunsiderazzjonijiet meħudin
f’dan ir-rigward huma elenkati fid-dettall fit-Taqsima 3: Riżultati tal-evalwazzjonijiet
ex-post, tal-konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati u tal-valutazzjoni tal-impatt.
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11.

12.

L-objettiv politiku prinċipali tal-inizjattiva huwa għalhekk li tiġi inċentivizzata lproduzzjoni tal-fertilizzanti fuq skala kbira fl-UE minn materja organika domestika
jew materja prima sekondarja skont il-mudell tal-ekonomija ċirkolari, permezz tattrasformazzjoni tal-iskart f’nutrijenti għall-għelejjel. Il-proposta se tipprovdi qafas
regolatorju li jiffaċilita l-aċċess għas-suq intern għal fertilizzanti bħal dawn b’mod
radikali u b’hekk il-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni tagħhom isiru aktar ekwi meta
mqabblin mal-fertilizzanti miksubin mill-minjieri jew b'mezzi kimiċi skont il-mudell
tal-ekonomija lineari. Din tikkontribwixxi għall-objettivi tal-ekonomija ċirkolari li
ġejjin:


Tippermetti l-valorizzazzjoni ta’ materja prima sekondarja u b’hekk tiffaċilita
l-użu mtejjeb tal-materja prima u tibdel il-problemi tal-ewtofikazzjoni u talġestjoni tal-iskart f’opportunitajiet ekonomiċi għall-operaturi pubbliċi u privati.



Iżżid l-effikaċja tar-riżorsi u tnaqqas id-dipendenza fuq l-importazzjoni għallmaterja prima li hija essenzjali għall-agrikoltura Ewropea, partikolarment ilfosforu.



Tagħti spinta lill-investiment u l-innovazzjoni fl-ekonomija ċirkolari u b’hekk
jinħolqu l-impjiegi fl-UE.



Tikkontribwixxi biex ittaffi l-pressjoni eżistenti fuq l-industrija tal-fertilizzanti
biex tnaqqas l-emissjonijiet tad-CO2 skont l-ETS, billi tippermettilha li
tipproduċi fertilizzanti minn bażi li tipproduċi inqas karbonju.

Żieda fil-produzzjoni u fin-negozju fil-fertilizzanti innovattivi tiddiversifika wkoll ilfertilizzanti offruti lill-bdiewa u, potenzjalment, tikkontribwixxi għal produzzjoni talikel aktar kosteffikaċi u effikaċi fl-użu tar-riżorsi.
It-tieni raġuni u objettiv
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13.

It-tieni nett, ir-Regolament dwar il-Fertilizzanti eżistenti jonqos milli jindirizza ttħassib ambjentali li jirriżulta mill-kontaminazzjoni mill-fertilizzanti tal-KE talħamrija, l-ilmijiet interni, l-ilmijiet tal-baħar, u fl-aħħar mill-aħħar, l-ikel. Kwistjoni
magħrufa sewwa hija l-preżenza tal-kadmju fil-fertilizzanti tal-fosfat inorganiċi. Finnuqqas ta’ valuri limitu tal-UE, xi Stati Membri imponew limiti unilaterali talkadmju għall-fertilizzanti tal-KE bis-saħħa tal-Artikolu 114 tat-TFUE u b’hekk
inħolqot ċerta frammentazzjoni tas-suq, anki fil-qasam armonizzat. Il-preżenza ta’
kontaminanti f’dawk il-fertilizzanti li bħalissa huma suġġetti għal regoli nazzjonali
(pereżempju, nutrijenti rriċiklati mill-ħama tad-dranaġġ) toħloq tħassib simili.

14.

Objettiv politiku ieħor huwa, għalhekk, li tiġi indirizzata din il-kwistjoni u li jiġu
introdotti limiti armonizzati tal-kadmju għall-fertilizzanti tal-fosfat. L-istabbilment
ta’ valuri limitu bħal dawn, li jimmiraw li jimminimizzaw l-impatt negattiv tal-użu
tal-fertilizzanti fuq l-ambjent u fuq is-saħħa tal-bniedem, se jikkontribwixxu għattnaqqis tal-akkumulazzjoni tal-kadmju fil-ħamrija u tal-kontaminazzjoni mill-kadmju
tal-ikel u l-ilma. Se jneħħu wkoll il-frammentazzjoni tas-suq li tirriżulta mit-tħassib
preżenti f’forma ta’ limiti nazzjonali għall-kadmju f’ċerti Stati Membri.

•

Konsistenza mad-dispożizzjonijiet ta' politika eżistenti fil-qasam ta’ politika

15.

Il-proposta se tħassar ir-Regolament dwar il-Fertilizzanti eżistenti, iżda se tippermetti
li l-fertilizzanti li diġà huma armonizzati jibqgħu fis-suq suġġett għall-konformità
mar-rekwiżiti l-ġodda tas-sikurezza u tal-kwalità. Se tiddefinixxi l-kundizzjonijiet
skont liema l-fertilizzanti prodotti mill-iskart u l-prodotti sekondarji mill-annimali
jistgħu jħallu l-kontrolli previsti permezz tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli tassaħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux
maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002
(Regolament dwar prodotti sekondarji tal-annimali)3 u d-Direttiva 2008/98/KE dwar
l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi4 u jiċċirkolaw b’mod liberu bħala fertilizzanti bittikketta CE. Se tikkumplimenta r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, ilValutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH)5, li se
jibqa’ japplika għas-sustanzi kimiċi inkorporati fil-prodotti fertilizzanti.
•

Konsistenza ma' politiki oħrajn tal-Unjoni

16.

L-inizjattiva tappoġġa l-aġenda tal-Kummissjoni għall-impjiegi, it-tkabbir u linvestiment, billi tipprovdi l-ambjent regolatorju xieraq għall-investiment flekonomija reali.

17.

B’mod partikolari, l-inizjattiva se tagħti kontribut importanti u konkret lill-Pakkett
dwar l-Ekonomija Ċirkolari tal-Kummissjoni. Se toħloq kundizzjonijiet ta’
kompetizzjoni ekwi għall-prodotti fertilizzanti kollha u tiffaċilita t-triq lejn l-użu ta’
materja prima sekondarja domestika.

18.

Barra minn hekk, l-inizjattiva tapoġġa l-mira li jinħoloq suq intern aktar approfondit
u ġust b’bażi industrijali msaħħa, billi tneħħi l-ostakli eżistenti għall-moviment liberu
ta’ ċerti fertilizzanti innovattivi u billi tiffaċilita s-sorveljanza tas-suq mill-Istati
Membri.

19.

L-inizjattiva hija relatata mal-inizjattivi ta' politika li ġejjin:

3

4

4

6

MT

Il-Pakkett dwar l-Ekonomija Ċirkolari: Ir-reviżjoni tar-Regolament dwar ilFertilizzanti timmira li tistabbilixxi qafas regolatorju li jippermetti lproduzzjoni ta' fertilizzanti mill-bijoskart irriċiklat u minn materja prima
sekondarja oħra, skont l-istrateġija dwar il-Bijoekonomija6, li tinkludi lproduzzjoni ta’ riżorsi bijoloġiċi rinnovabbli u l-konverżjoni ta’ dawn ir-riżorsi
u tal-flussi tal-iskart fi prodotti b’valur miżjud. Din tagħti spinta lill-issorsjar
domestiku ta’ nutrijenti tal-pjanti li huma essenzjali għal agrikoltura Ewropea
sostenibbli, inkluż il-materja prima kritika, il-fosforu. Tikkontribwixxi wkoll
għal implimentazzjoni aħjar tal-ġerarkija tal-iskart, billi tnaqqas ir-rimi filmiżbliet jew l-irkupru tal-enerġija tal-bijoskart, u b’hekk biex jissolvew
problemi ta’ ġestjoni tal-iskart relatati.



L-Istrateġija tas-Suq Uniku: Kif ġie deskritt hawn fuq, ostaklu magħruf sew
għall-moviment liberu fis-suq intern huwa l-oqfsa regolatorji nazzjonali tqal u
diverġenti għal dawk il-fertilizzanti li bħalissa mhumiex koperti minn
leġiżlazjoni ta’ armonizzazzjoni. Filwaqt li l-operaturi ekonomiċi spiss jqisu rregoli nazzjonali diverġenti bħala ostaklu ta' projbizzjoni biex wieħed jidħol fi
swieq ġodda, l-Istati Membri jqisu r-regoli bħala essenzjali għall-protezzjoni
tal-katina alimentari u tal-ambjent. Minħabba dan it-tħassib relatat mas-saħħa u
mal-ambjent, ir-rikonoxximent reċiproku kien xi ħaġa tassew diffiċli fil-qasam
tal-fertilizzanti mhux armonizzati, u l-operaturi ekonomiċi talbu l-possibbiltà li

ĠU L 300, 14.11.2009, p. 1.
ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3.
ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm
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jkollhom aċċess għas-suq intern kollu permezz ta’ konformità ma’ regoli
armonizzati li jindirizzaw dak it-tħassib fil-livell tal-UE.


2.

BAŻI LEGALI, SUSSIDJARJETÀ U PROPORZJONALITÀ

•

Bażi legali

20.

L-għan tal-proposta huwa li jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern għall-prodotti
fertilizzanti u b’hekk jiġu indirizzati l-kwistjonijiet li ġew identifikati għall-ewwel
darba fl-evalwazzjoni ex-post tar-Regolament dwar il-Fertilizzanti eżistenti, mwettqa
fl-2010. Il-bażi legali hija għalhekk l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament
tal-Unjoni Ewropea, li huwa wkoll il-bażi legali għar-Regolament dwar ilFertilizzanti eżistenti.

•

Sussidjarjetà (għal kompetenza mhux esklużiva)

21.

L-ewwel objettiv tal-azzjoni proposta huwa li jitjieb l-investiment fil-produzzjoni u lużu ta’ fertilizzanti effettivi, sikuri u innovattivi prodotti minn materja organika jew
materja prima sekondarja skont il-mudell tal-ekonomija ċirkolari u l-istrateġija dwar
il-Bijoekonomija, billi dawk il-prodotti jiġu megħjuna jilħqu massa kritika permezz
ta' aċċess għas-suq intern kollu. Rikors aktar effiċjenti għal fertilizzanti bħal dawn
jista’ joffri benefiċċji ambjentali sinifikanti, dipendenza mnaqqsa fuq l-importazzjoni
ta’ materja prima kritika minn barra l-UE, kif ukoll varjetà miżjuda ta’ prodotti
fertilizzanti ta’ kwalità għolja lill-bdiewa. L-ostakli eżistenti għall-moviment liberu
ta’ prodotti bħal dawn, f’forma ta’ oqfsa regolatorji nazzjonali diverġenti, ma
jistgħux jitneħħew permezz ta' azzjonijiet unilaterali tal-Istati Membri. B’mod
partikolari, ir-rikonoxximent reċiproku f’dan il-qasam kien partikolarment diffiċli, u
se jsir ostaklu dejjem aktar importanti hekk kif hemm it-tendenza li jiżdied l-interess
fil-produzzjoni u fin-negozju ta’ fertilizzanti ta’ kwalità għolja minn materja prima
organika jew sekondarja. Azzjoni tal-UE, min-naħa l-oħra, tista’ tiżgura l-moviment
liberu ta’ fertilizzanti bħal dawn billi tistabbilixxi kriterji armonizzati ta’ kwalità
għolja, sikurezza u ambjentali.

22.

It-tieni objettiv huwa li tiġi indirizzata l-kontaminazzjoni mill-kadmju tal-ħamrija u
tal-ikel permezz tal-użu tal-fertilizzanti. Billi ħafna mill-fertilizzanti li minħabba
fihom jirriżulta t-tħassib (jiġifieri, fertilizzanti tal-fosfat inorganiċi) diġà huma
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Orizzont 2020: Il-proposta se jkollha l-potenzjal li tistimula l-attivitajiet ta’
riċerka rilevanti mnedija skont l-Isfidi tas-Soċjetà 2 ("Sigurtà tal-Ikel,
agrikoltura u forestrija sostenibbli, riċerka dwar il-baħar u marittima u dwar lilmijiet interni, u l-Bijoekonomija") u 5 ("Azzjoni klimatika, ambjent, effikaċja
fl-użu tar-riżorsi u materja prima"), li jimmiraw, fost objettivi oħrajn, li
jipprovdu soluzzjonijiet innovattivi għal irkupru aktar effiċjenti u sikur ta’
riżorsi mill-iskart, mill-ilma mormi u mill-bijoskart, u li jinkoraġġixxu lirriċerkaturi biex jipproduċu prodotti innovattivi f’konformità mal-ħtiġijiet tassuq, mal-ħtiġijiet tas-soċjetà u mal-politiki ta’ protezzjoni ambjentali. LImpriża Konġunta dwar l-Industriji b’Bażi Bijoloġika identifikat, fost l-oħrajn,
ir-riċiklaġġ tal-fosforu għall-produzzjoni tal-fertilizzanti bħala katina tal-valur
ġdida emerġenti u ekonomikament promettenti mill-iskart (organiku)7. Laċċess faċli għas-suq intern għal fertilizzanti bħal dawn ikun prekundizzjoni
biex jintlaħqu dawn l-għanijiet u biex ir-riżultati tar-riċerka jiġu implimentati
fis-suq.

http://bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/BBI_JU_annual_Work_plan_2014.pdf
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armonizzati, l-Istati Membri ma jistgħux jiksbu dan l-objettiv b’mod unilaterali.
Limiti massimi għall-UE kollha, min-naħa l-oħra, jistgħu jnaqqsu b’mod effettiv ilkontaminanti fil-fertilizzanti armonizzati għal-livelli aktar sikuri.

MT

•

Proporzjonalità

23.

L-ewwel objettiv tal-inizjattiva huwa li jitjieb l-investiment fil-produzzjoni ta’
fertilizzanti effettivi, sikuri u innovattivi prodotti minn materja prima organika jew
sekondarja skont il-mudell tal-ekonomija ċirkolari, bil-benefiċċji relatati għall-impatt
ambjentali, dipendenza mnaqqsa fuq l-importazzjoni, u varjabbiltà miżjuda ta’
prodotti ta’ kwalità għolja offruti. L-inizjattiva timmira li tilħaq massa kritika
permezz ta’ suq intern għal prodotti bħal dawn. Ir-rikonoxximent reċiproku talfertilizzanti mhux armonizzati kien tassew diffiċli fil-passat, filwaqt li l-leġiżlazjoni
ta’ armonizzazzjoni tal-prodotti kienet mod effettiv biex jiġi żgurat l-aċċess għas-suq
intern għall-fertilizzanti inorganiċi. Għaldaqstant, huwa konkluż li l-leġiżlazjoni ta’
armonizzazzjoni tal-prodotti għall-fertilizzanti minn materja prima organika jew
sekondarja ma tmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju biex tiġi pprovduta ċċertezza regolatorja meħtieġa biex jiġi inċentivizzat l-investiment fuq skala kbira flekonomija ċirkolari. It-teknika regolatorja magħżula f’din il-proposta tagħti lilloperaturi ekonomiċi l-flessibbiltà massima biex iqiegħdu prodotti ġodda fis-suq
mingħajr ma jikkompromettu s-sikurezza u l-kwalità. Barra minn hekk, tippermetti
lill-Istati Membri li jaċċettaw fertilizzanti mhux armonizzati fis-suq, mingħajr ma
ċċaħħad lil dawk l-operaturi ekonomiċi li jkunu qed ifittxu swieq akbar millpossibbiltà li jagħżlu l-benefiċċji tal-qafas regolatorju armonizzat.

24.

Il-forma ta’ Regolament hija meqjusa l-iktar adattata għall-armonizzazzjoni ta'
prodotti f’qasam ta' kumplessità daqstant teknika u li għandu impatt potenzjali fuq ilkatina alimentari u l-ambjent bħall-fertilizzanti. Din il-konklużjoni hija appoġġata
mill-fatt li l-leġiżlazzjoni dwar l-armonizzazzjoni eżistenti għall-fertilizzanti hija
wkoll fil-forma ta’ Regolament.

25.

Fir-rigward tat-tieni objettiv, jiġifieri l-indirizzar tal-kontaminazzjoni mill-kadmju
tal-ħamrija u tal-ikel permezz tal-użu tal-fertilizzanti, li ħafna minnhom diġà huma
armonizzati, il-livelli massimi fil-leġiżlazjoni dwar il-prodotti huma meqjusa bħala
mezz effettiv biex tiġi indirizzata l-problema fis-sors. L-impatti ekonomiċi jitqiesu
proporzjonati mal-objettiv ta' prevenzjoni kontra l-kontaminazzjoni irrevokabbli talħamrija li taffettwa l-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri ta’ bdiewa u tal-konsumaturi
tal-ikel.

26.

Il-proporzjonalità tkompli tiġi żviluppata fit-taqsima 4.2.2 tal-Valutazzjoni talImpatt.

•

Għażla tal-istrument

27.

Il-forma ta’ Regolament hija meqjusa l-iktar adattata għall-armonizzazzjoni ta'
prodotti f’qasam ta' kumplessità daqstant teknika u li għandu impatt potenzjali fuq ilkatina alimentari u l-ambjent bħall-fertilizzanti. Din il-konklużjoni hija appoġġata
mill-fatt li l-leġiżlazzjoni dwar l-armonizzazzjoni eżistenti għall-fertilizzanti hija
wkoll fil-forma ta’ Regolament.
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3.

RIŻULTATI
TAL-EVALWAZZJONIJIET
EX-POST,
TALKONSULTAZZJONIJIET MAL-PARTIJIET IKKONĊERNATI U TALVALUTAZZJONIJIET TAL-IMPATT

•

Evalwazzjonijiet ex-post/kontrolli tal-idoneità tal-leġiżlazzjoni eżistenti

28.

L-evalwazzjoni ex-post tar-Regolament dwar il-Fertilizzanti eżistenti mwettqa fl2010 ikkonkludiet8 li r-Regolament kien effettiv fl-ilħuq tal-objettiv tiegħu li
jissimplifika u jarmonizza l-qafas regolatorju b’rabta ma’ parti importanti tas-suq talfertilizzanti.

29.

Madankollu, l-evalwazzjoni kkonkludiet ukoll li r-Regolament jista’ jkun aktar
effettiv fil-promozzjoni ta’ fertilizzanti innovattivi u li jeħtieġ ukoll li jsiru
aġġustamenti biex l-ambjent jitħares aħjar. Barra minn hekk, fir-rigward talfertilizzanti organiċi li bħalissa ma jaqgħux fil-kamp ta’ applikazzjoni tarRegolament, l-evalwazzjoni wriet li la l-operaturi ekonomiċi u lanqas l-awtoritajiet
nazzjonali ma kkunsidraw li r-rikonoxximent reċiproku huwa l-aktar għodda xierqa
biex jiġi żgurat il-moviment liberu, billi l-fertilizzanti huma prodotti li għalihom ilkwalità leġittima tal-prodott, u t-tħassib ambjentali u dwar is-saħħa tal-bniedem
jistgħu jiġġustifikaw regoli strinġenti.

•

Konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati

30.

Il-konsultazzjoni mal-Istati Membri u partijiet ikkonċernati oħrajn twettqet
estensivament waqt il-fażi ta’ tħejjija li bdiet fl-2011, partikolarment fil-kuntest talGrupp ta’ Ħidma dwar il-Fertilizzanti9. Il-konsultazzjoni pubblika dwar l-ekonomija
ċirkolari ppubblikata f’Mejju 2015 kienet tinkludi mistoqsijiet dwar dan is-suġġett10.
Il-partijiet ikkonċernati ġew mistiedna wkoll sabiex jesprimu r-reazzjonijiet tagħhom
dwar il-Pjan Direzzjonali għar-rieżami tar-Regolament dwar il-Fertilizzanti
ppubblikat fit-22 ta’ Ottubru 201511.

•

Ġbir u użu tal-għarfien espert

31.

L-abbozz eżistenti tar-rapport tal-Valutazzjoni tal-Impatt, b’mod ġenerali, huwa
mfassal fuq l-evalwazzjoni ex-post imsemmija hawn fuq tar-Regolament dwar ilFertilizzanti tal-2010, kif ukoll fuq studju mwettaq fl-2011 dwar l-għażliet biex tiġi
armonizzata kompletament il-leġiżlazjoni tal-UE dwar il-materjali ta’ fertlizzazzjoni
inklużi l-fattibbiltà teknika u l-impatti ambjentali, ekonomiċi u soċjali12.

32.

Ir-riċiklaġġ tal-fosforu ġie indirizzat ukoll fi proġetti ta’ riċerka tal-FP7 u r-riżultati
tagħhom ġew analizzati waqt is-sessjoni ta' ħidma 'Circular approaches to
phosphorus: from research to deployment', li sar f’Berlin fl-4 ta’ Marzu 201513.
Waħda mill-prijoritajiet identifikati tinkludi r-rieżami tar-Regolament tal-

8
9

Ara t-Taqsima 4, Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet.
Għar-rapporti
tal-attivitajiet
tal-laqgħat
ta'
dak
il-grupp,
ara
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1320&Ne
wSearch=1&NewSearch=1&Lang=MT

10

11
12

13

MT

http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm?utm_content=buffer6
8ffa&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2012_grow_001_fertilisers_en.pdf
http://bookshop.europa.eu/mt/study-on-options-to-fully-harmonise-the-eu-legislation-on-fertilisingmaterials-including-technical-feasibility-environmental-economic-and-social-impacts-pbNB0114252/
Ir-rapport tas-sessjoni ta' ħidma jista' jitniżżel minn http://bookshop.europa.eu/mt/circular-approachesto-phosphorus-pbKI0115204/
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Fertilizzanti tal-UE biex il-kamp ta’ applikazzjoni tiegħu jiġi estiż għal nutrijenti
minn sorsi sekondarji (eżempju, fosfati rriċiklati) u sorsi organiċi.

MT

•

Valutazzjoni tal-impatt

33.

Il-proposta hija appoġġata minn valutazzjoni tal-impatt u d-dokumenti ewlenin
tagħha jinsabu fuq [Ladarba l-IAR jiġi ppubblikat tiddaħħal il-link għall-folja
sommarja u għall-opinjoni pożittiva tal-Bord ta’ Skrutinju Regolatorju]. Lopinjonijiet tal-Bord ta’ Valutazzjoni tal-Impatt ġew ikkunsidrati billi ngħatat
evidenza aħjar tal-istandards nazzjonali diverġenti bħala kawża tal-frammentazzjoni
tas-suq, billi ġie ċċarat il-kontenut tad-diversi opinjonijiet ivvalutati u billi ġew
iġġustifikati aħjar l-impatti prinċipali tal-proposta.

34.

Il-valutazzjoni tal-impatt qabblet l-istatus quo (li jissemma’ hawn taħt bħala għażla
1), ma’ erba’ għażliet ta' politika oħrajn (imsemmija hawn taħt bħala għażliet 2-5).
Taħt l-għażliet kollha minn 2 sa 5, il-kamp ta' applikazzjoni tal-armonizzazzjoni jiġi
estiż għall-fertilizzanti minn materja prima ogranika u għal prodotti oħrajn marbuta
mal-fertilizzanti, u jiġu introdotti l-valuri limitu għall-kontaminanti. L-għażliet jibnu
fuq mekkaniżmi ta' kontroll differenti: Taħt l-għażla 2, it-teknika regolatorja tarRegolament dwar il-Fertilizzanti, jiġifieri, l-approvazzjoni tat-tip, tibqa l-istess. Taħt
l-għażla 3, l-approvazzjoni tat-tip tinbidel b'lista pożittiva eżawrijenti ta' materjali
eliġibbli għall-inkoproazzjoni intenzjonali f'fertilizzant. L-għażla 4 tikseb il-kontroll
neċessarju permezz ta' 'Qafas Leġiżlattiv Ġdid' ('NLF'), bi proċedura waħda ta'
valutazzjoni tal-konformità li tapplika għal kollox. Finalment, l-għażla 5 tibni wkoll
fuq in-NLF, iżda l-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità tkun tvarja bejn ilkategoriji tal-materjal. Għall-erba' għażliet kollha minn 2 sa 5, ġie eżaminat ukoll
jekk l-armonizzazzjoni għandhiex tkun mandatorja għall-prodotti kollha b'funzjoni
magħrufa, jew jekk il-fertilizzanti jistgħux ikunu konformi mal-leġiżlazzjoni
armonizzata fuq bażi fakultattiva, bħala alternattiva għal kwalunkwe leġiżlazzjoni
nazzjonali applikabbli u r-rikonoxximent reċiproku, bħal fil-każ taħt status quo għallfertilizzanti inorganiċi.

35.

Il-proposta finali tikkorrispondi għall-għażla 5, akkopjata mal-varjant talarmonizzazzjoni fakultattiva. Din kienet meqjusa bħala l-aħjar għażla ta' politika billi
se twassal għal simplifikazzjoni amministrattiva, partikolarment għall-prodotti
fertilizzanti minn materja prima primarja identifikata kif xieraq, u se tiżgura lflessibbiltà, filwaqt li fl-istess ħin se tiżgura li l-użu ta’ prodotti fertilizzanti
armonizzati ma jippreżentawx riskji inaċċettabbli għas-saħħa jew għall-ambjent.

36.

Il-proposta se taffettwa, prinċipalment, lil dawk il-produtturi ta' fertilizzanti
innovattivi li jiġu prodotti minn materja organika jew minn materja prima sekondarja
skont il-mudell tal-ekonomija ċirkolari, li se ikunu jistgħu jilħu massa kritika
permezz ta’ aċċess iffaċilitat radikalment għas-suq intern. Produtturi bħal dawn se
jibbenefikaw mill-inizjattiva b’mod partikolari f’dawk l-Istati Membri li ma jkunux
qed jipprovdu suq lokali kbir biżżejjed għal tipi ta’ fertilizzanti ġodda.

37.

Din se taffettwa wkoll lill-operaturi ta’ rkupru privati u pubbliċi (bħal operaturi talimpjanti tat-trattament tal-ilma mormi, jew ta’ impjanti ta’ ġestjoni tal-iskart li
jipproduċu l-kompost jew id-diġestat) li se jkunu jistgħu jivvalorizzaw l-output
tagħhom, u għalhekk jiffaċilitaw l-investimenti f’infrastruttura bħal din.

38.

Ħafna awtoritajiet nazzjonali sejrin jaraw ammont ta’ xogħol imnaqqas meta ssistemi nazzjonali ta’ reġistrazzjoni jew awtorizzazzjoni għall-fertilizzanti jiġu
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sostitwiti kompletament jew parzjalment minn mekkaniżmi ta’ kontroll mifruxin
mal-UE kollha.

MT

39.

Finalment, il-bdiewa u utenti oħrajn tal-fertilizzanti probabbilment se jaraw żieda filvarjetà ta’ prodotti offruti lilhom, filwaqt li l-pubbliku b’mod ġenerali se ikun
imħares aħjar mill-kontaminazzjoni tal-ħamrija, tal-ilma u tal-ikel.

•

Idoneità regolatorja u simplifikazzjoni

40.

Il-proposta se twassal għal simplifikazzjoni u tnaqqis fil-piż amministrattiv għallprodutturi tal-prodotti fertilizzanti li jkunu qed ifittxu aċċess għal aktar minn
territorju nazzjonali wieħed fis-suq intern, billi aċċess bħal dan mhux se jibqa’
jiddependi fuq ir-rikonoxximent reċiproku. Fl-istess ħin, din se tevita li l-aċċess
għas-suq jiġi pprojbit jew ristrett għal produtturi li ma jimmirawx li jiksbu
konformità mar-regoli fil-livell tal-UE, billi żżomm miftuħa l-possibbiltà ta’ aċċess
għas-swieq nazzjonali suġġett għal kwalunkwe regola nazzjonali u għarrikonoxximent reċiproku.

4.

IMPLIKAZZJONIJIET BAĠITARJI

41.

Il-proposta mhux se jkollha implikazzjonijiet għall-baġit tal-UE. Ir-riżorsi umani u
amministrattivi fil-Kummissjoni Ewropea se jibqgħu kif inhuma meta mqabblin malimplimentazzjoni u l-monitoraġġ tar-Regolament dwar il-Fertilizzanti eżistenti.

5.

ELEMENTI OĦRAJN

•

Pjanijiet għall-implimentazzjoni u arranġamenti ta’ monitoraġġ, evalwazzjoni u
rappurtar

42.

Il-Kummissjoni Ewropea se tassisti u timmonitorja lill-Istati Membri flimplimentazzjoni tar-Regolament. Se tanalizza wkoll il-bżonn ta’ gwida, standards
jew skemi li jagħtu prova tas-sostenibbiltà tal-prodotti fertilizzanti, biex b’hekk
ikunu jistgħu jitqiegħdu dikjrazzjonijiet ta’ sostenibbiltà fuq it-tikketti tal-prodotti.

43.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni beħsiebha tinkludi kategoriji addizzjonali ta’
materjali komponenti fl-Anessi, sabiex tibqa aġġornata mal-progress teknoloġiku li
jippermetti l-produzzjoni ta’ fertilizzanti sikuri u effettivi minn materja prima
sekondarja rkuprata bħal faħam bijoloġiku, irmied u struvite. Finalment, ilKummissjoni se żżomm ir-rekwiżiti fl-Annessi taħt rieżami kostanti u se tagħmel
rieżami tagħhom meta jkun neċessarju biex tipprovdi protezzjoni xierqa għas-saħħa
tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent.

•

Spjegazzjoni dettaljata tad-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-proposta

44.

Il-Kapitolu 1 tar-Regolament propost jistipula s-suġġett, il-kamp ta’ applikazzjoni u
d-definizzjonijiet, kif ukoll il-prinċipji fundamentali tal-moviment liberu u lkummerċjabbiltà tal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE. Id-dispożizzjoni dwar irrekwiżiti tal-prodotti tirreferi għall-Annessi I u II, li jinkludu r-rekwiżiti sostantivi
għall-kategoriji ta’ prodotti finali f'konformità mal-funzjoni maħsuba tagħhom (lAnness I), kif ukoll għall-kategoriji ta’ materjali komponenti li jistgħu jkunu inklużi
fil-prodotti tal-fertilizzanti bit-tikketta CE (l-Anness II). Din tirreferi wkoll għallAnness III, li jispeċifika r-rekwiżiti tat-tikkettar.

45.

Il-Kapitolu 2 jistipula l-obbligi tal-operaturi eknomiċi involuti fit-tqegħid tal-prodotti
fertilizzanti bit-tikketta CE fis-suq.
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46.

Il-Kapitolu 3 jistabbilixxi l-prinċipju ġenerali għall-konformità tal-prodotti
fertilizzanti bit-tikketta CE. Jirreferi għall-Anness IV, li jiddeskrivi fid-dettall ilproċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità applikabbli għall-prodotti fertilizzanti bittikketta CE, abbażi tal-kategoriji ta’ materjali komponenti tagħhom u tal-kategoriji
ta’ funzjoni tal-prodott tagħhom. Jirreferi wkoll għall-Anness V, li jistabbilixxi
struttura mudell għad-dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE.

47.

Il-Kapitolu 4 jistipula d-dispożizzjonijiet dwar il-korpi nnotifikati u l-Kapitolu 5
jistipula d-dispożizzjonijiet dwar is-sorveljanza tas-suq. Il-Kapitolu 6 jistipula lkundizzjonijiet għall-adozzjoni mill-Kummissjoni ta’ atti delegati u ta’
implimentazzjoni u l-Kapitolu 7 jistipula d-dispożizzjonijiet finali.
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2016/0084 (COD)
Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
li jistabbilixxi regoli dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti
bit-tikketta CE u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009 u (KE) Nru 1107/2009
(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,
Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari
l-Artikolu 114 tiegħu,
Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,
Wara t-trażmissjoni tal-abbozz tal-att leġiżlattiv lill-parlamenti nazzjonali,
Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew14,
Filwaqt li jaġixxu f'konformità mal-proċedura leġislattiva ordinarja,
Billi:
(1)

Il-kundizzjonijiet sabiex il-fertilizzanti jsiru disponibbli fis-suq intern ġew parzjalment
armonizzati permezz tar-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill15, li jkopri kważi esklussivament il-fertilizzanti miksubin mill-minjieri jew
minn materjali inorganiċi prodotti b’mezzi kimiċi. Jeżisti wkoll il-bżonn li jintużaw
materjali rriċiklati jew organiċi biex jintużaw bħala fertilizzanti. Għandhom jiġu
stabbiliti kundizzjonijiet armonizzati għall-fertilizzanti prodotti minn materjali
rriċiklati jew organiċi biex isiru disponibbli fis-suq intern kollu sabiex ikun hemm
inċentiv importanti għall-użu ulterjuri tagħhom. Il-kamp ta’ applikazzjoni talarmonizzazzjoni għandu, għaldaqstant, jiġi estiż sabiex jiġu inklużi materjali rriċiklati
u organiċi.

(2)

Ċerti prodotti qed jintużaw flimkien mal-fertilizzanti biex tiġi mtejba l-effikaċja tannutrizzjoni, bl-effett ta’ benefiċċju li jitnaqqas l-ammont ta’ fertilizzanti użati u
għalhekk anki l-impatt ambjentali tagħhom. Sabiex jiġi ffaċilitat il-moviment liberu
tagħhom fis-suq intern, għandhom ikunu koperti bl-armonizzazzjoni mhux biss ilfertilizzanti, jiġifieri l-prodotti maħsubin biex jipprovdu l-pjanti bin-nutrijenti, iżda
anki l-prodotti maħsubin biex itejbu l-effikaċja tan-nutrizzjoni tal-pjanti.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill16 jistipula
regoli dwar l-akkreditament tal-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità, jipprovdi qafas

14

ĠU C , , p. .
Ir-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 dwar
il-fertilizzanti (ĠU L 304, 21.11.2003. p. 1).
Ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 li
jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati malkummerċjalizzazzjoni ta' prodotti, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 339/93 (ĠU L 218,
13.8.2008, p. 30).
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għas-sorveljanza tas-suq tal-prodotti u għall-kontrolli fuq il-prodotti minn pajjiżi terzi,
u jistipula l-prinċipji ġenerali tal-immarkar CE. Dak ir-Regolament għandu jkun
applikabbli għal prodotti koperti mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament
sabiex jiżgura li l-prodotti li jibbenefikaw mill-moviment liberu tal-oġġetti fl-Unjoni
jissodisfaw ir-rekwiżiti previsti għal livell għoli ta' protezzjoni ta' interessi pubbliċi
bħas-saħħa u s-sikurezza b'mod ġenerali, il-protezzjoni tal-konsumaturi u l-protezzjoni
tal-ambjent.

MT

(4)

Id-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill17 tistipula
prinċipji komuni u dispożizzjonijiet ta’ referenza maħsubin sabiex japplikaw għalleġiżlazjoni settorjali kollha sabiex jipprovdu bażi koerenti għar-reviżjoni jew irriformulazzjonijiet ta’ dik il-leġiżlazjoni. Ir-Regolament (KE) Nru 2003/2003 għandu
għalhekk jiġi sostitwit minn Regolament imfassal sa fejn huwa possibbli f'konformità
ma' dik id-Deċiżjoni.

(5)

Bil-maqlub ta’ ħafna mill-miżuri ta’ armonizzazzjoni ta' prodotti oħrajn tal-Unjoni, irRegolament (KE) Nru 2003/2003 ma jipprevjenix lill-fertilizzanti mhux armonizzati
milli jkunu disponibbli fis-suq intern f'konformità mal-liġi nazzjonali u r-regoli
ġenerali dwar il-moviment liberu tat-Trattat. Minħabba n-natura tassew lokali ta’ ċerti
swieq tal-prodotti, din il-possibbiltà għandha tibqa’. Il-konformità mar-regoli
armonizzati għandha għalhekk tibqa’ waħda fakultattiva u għandha tintalab biss għal
prodotti, li jkunu maħsubin li jipprovdu l-pjanti bin-nutrijenti jew li jtejbu l-effikaċja
tan-nutrizzjoni tal-pjanti, li jkollhom it-tikketta CE meta jitqiegħdu disponibbli fis-suq.
Dan ir-Regolament, għalhekk, ma għandux japplika għal prodotti li ma għandhomx ittikketta CE meta jsiru disponibbli fis-suq.

(6)

Funzjonijiet differenti tal-prodotti jirrikjedu rekwiżiti differenti tas-sikurezza u talkwalità tal-prodotti adattati għall-użi intenzjonati differenti tagħhom. Il-prodotti
fertilizzanti bit-tikketta CE għandhom għalhekk jinqasmu f’kategoriji ta’ funzjoni talprodotti differenti, b’kull kategorija tiġi suġġetta għal rekwiżiti ta’ sikurezza u kwalità
speċifiċi.

(7)

Bl-istess mod, materjali komponenti differenti jirrikjedu rekwiżiti tal-proċessi
differenti u l-mekkaniżmi ta’ kontroll adattati għall-perikli u l-varjabbiltà potenzjali
differenti tagħhom. Il-materjali komponenti għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE
għandhom għalhekk jinqasmu f’kategoriji differenti, b’kull kategorija tkun suġġetta
għal rekwiżiti tal-proċessi speċifiċi u mekkaniżmi ta’ kontroll. Għandu jkun possibbli
li jitqiegħed fis-suq prodott fertilizzanti bit-tikketta CE li jkun magħmul minn diversi
materjali komponenti minn għadd ta’ kategoriji ta’ materjali komponenti, fejn kull
materjal jikkonforma mar-rekwiżiti tal-kategorija li għaliha jappertjeni l-prodott.

(8)

Kontaminanti fil-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, bħall-kadmju, jistgħu
potenzjalment jippreżentaw riskju għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u l-ambjent,
billi dawn jakkumulaw fl-ambjent u jidħlu fil-katina alimentari. Il-kontenut tagħhom fi
prodotti bħal dawn għandu għalhekk ikun limitat. Barra minn hekk, l-impuritajiet filprodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jirriżultaw mill-bijoskart, partikolarment ilpolimeri, iżda wkoll il-metall u l-ħġieġ, għandhom jiġu evitati jew limitati sakemm
dan ikun teknikament fattibbli permezz tad-ditezzjoni ta’ impuritajiet bħal dawn filbijoskart li jinġabar b’mod separat qabel l-ipproċessar.

17

Id-Deċiżjoni 768/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 dwar qafas
komuni għall-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti u li tħassar id-Deċiżjoni 93/465/KEE (ĠU L 218,
13.8.2008, p. 82).
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(9)

Il-prodotti li jikkonformaw mar-rekwiżiti kollha ta’ dan ir-Regolament għandhom
jitħallew jiċċaqilqu b’mod liberu fis-suq intern. Jekk wieħed jew aktar mill-materjali
komponenti fi prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jidħol fil-kamp ta’ applikazzjoni tarRegolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill18, iżda jilħaq
punt fil-katina tal-manifattura li lil hinn minnu ma jibqax jippreżenta riskju sinifikanti
għas-saħħa tal-pubbliku jew tal-annimali (il-"punt aħħari fil-katina tal-manifattura"),
dan jirrappreżenta piż amministrattiv mhux neċessarju biex il-prodott jibqa’ jiġi
soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ dak ir-Regolament. Fertilizzanti bħal dawn
għandhom għalhekk jiġu esklużi mir-rekwiżiti ta’ dak ir-Regolament. Għalhekk irRegolament (KE) Nru 1069/2009 għandu jiġi emendat skont dan.

(10)

Il-punt aħħari fil-katina tal-manifattura għandu jiġi determinat għal kull materjal
komponenti rilevanti li jkun fih prodotti sekondarji tal-annimali f'konformità malproċeduri stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1069/2009. Meta proċess ta’ manifattura
ta’ prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE irregolat skont dan ir-Regolament jibda qabel
jintlaħaq dak il-punt aħħari, ir-rekwiżiti tal-proċessi kemm tar-Regolament (KE) Nru
1069/2009 kif ukoll ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw b’mod kumulattiv
għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, li jfisser l-applikazzjoni tar-rekwiżit iktar
strett f’każ li ż-żewġ Regolamenti jirregolaw l-istess parametru.

(11)

F’każ li jkun hemm riskju għas-saħħa tal-pubbliku jew tal-annimali mill-prodotti
fertilizzanti bit-tikketta CE dderivati minn prodotti sekondarji mill-annimali, għandu
jkun possibbli li wieħed jagħmel użu minn miżuri ta’ salvagwardja f'konformità marRegolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill19 kif inhu l-każ
għal kategoriji oħrajn ta’ prodotti dderivati minn prodotti sekondarji mill-annimali.

(12)

Meta wieħed jew aktar mill-materjali komponenti ta’ prodott fertilizzanti bit-tikketta
CE jidħol fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, iżda ma
jkunx laħaq il-punt aħħari fil-katina ta’ manifattura, ikun qarrieqi li jkun hemm
dispożizzjonijiet għat-tikketta CE tal-prodott f’dan ir-Regolament, billi t-tpoġġija
għad-dispożizzjoni fis-suq ta’ prodott bħal dan huwa suġġett għar-rekwiżiti tarRegolament (KE) Nru 1069/2009. Għalhekk, prodotti bħal dawn għandhom jiġu
esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(13)

Għal ċertu skart irkuprat fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill20, ġiet identifikata domanda tas-suq biex jintużaw bħala
prodotti fertilizzanti. Barra minn hekk, ċerti rekwiżiti għall-iskart użat bħala input floperazzjoni ta’ rkupru u għall-proċessi u t-tekniki ta’ trattament, kif ukoll għallprodotti fertilizzanti li jirriżultaw mill-operazzjoni ta’ rkupru, sabiex ikun żgurat li lużu ta' dawk il-prodotti ma jwassalx għal impatti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem
jew ambjentali, b’mod ġenerali. Għal prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, dawk irrekwiżiti għandhom ikunu stabbiliti f'dan ir-Regolament. Għaldaqstant, mill-mument li
jkun hemm konformità mar-rekwiżiti kollha ta’ dan ir-Regolament, prodotti bħal dawn
ma għandhomx jibqgħu jitqiesu bħala skart fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2008/98/KE.

18

Ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li
jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom
mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (irRegolament dwar prodotti sekondarji tal-annimali) (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 1).
Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 tat-28 ta’ Jannar 2002 li
jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar
is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel (ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1).
Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi
(ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).
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(14)

Ċerti sustanzi u taħlitiet, li b’mod komuni jissejħu addittivi agronomiċi, itejbu r-ritmu
tar-rilaxx tan-nutrijenti ta’ nutrijent f’fertilizzant. Is-sustanzi u t-taħlitiet li jsiru
disponibbli fis-suq bl-intenzjoni li jiġu miżjuda mal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta
CE għal dak il-għan għandhom jissodisfaw ċerti kriterji ta’ effikaċja bir-responsabbiltà
taqa’ f’idejn il-manifattur ta’ dawk is-sustanzi jew it-taħlitiet, u għandhom għalhekk
jitqiesu bħala prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE skont dan ir-Regolament. Barra
minn hekk, prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jkun fihom sustanzi jew taħlitiet
bħal dawn għandhom ikunu soġġetti għal ċerti kriterji ta’ effikaċja u sikurezza.
Sustanzi u taħlitiet bħal dawn għandhom għalhekk jiġu rregolati bħala materjali
komponenti għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE.

(15)

Ċerti sustanzi, taħlitiet u mikroorganiżmi, li b’mod komuni jissejħu bijostimulanti talpjanti, mhumiex fil-fatt nutrijenti, iżda madankollu jistimulaw il-proċessi ta’
nutrizzjoni tal-pjanti. Meta prodotti bħal dawn ikunu mmirati biss lejn it-titjib tal-użu
tan-nutrijenti tal-pjanti, it-tolleranza għall-istress abijotiku jew karatteristiċi ta’ kwalità
tal-għelejjel, min-natura tagħhom ikunu aktar simili għall-prodotti fertilizzanti milli
għal ħafna mill-kategoriji ta’ prodotti ta’ protezzjoni tal-pjanti. Prodotti bħal dawn
għandhom għalhekk ikunu eliġibbli għat-tikketta CE skont dan ir-Regolament u jiġu
esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 talParlament Ewropew u tal-Kunsill21. Għalhekk ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009
għandu jiġi emendat skont dan.

(16)

Prodotti li jkollhom funzjoni waħda jew aktar, li waħda minnhom tkun koperta millkamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jibqgħu taħt
il-kontroll imfassal apposta għal prodotti bħal dawn u previst f’dak ir-Regolament.
Meta prodotti bħal dawn ikollhom ukoll il-funzjoni ta’ prodott fertilizzanti, ikun
qarrieqi li t-tikketta CE tagħhom tiġi prevista f’dan ir-Regolament, billi t-tpoġġija
għad-dispożizzjoni fis-suq ta’ prodott ta’ protezzjoni tal-pjanti jiddependi fuq
awtorizzazzjoni tal-prodott valida fl-Istat Membru kkonċernat. Għalhekk, prodotti bħal
dawn għandhom jiġu esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(17)

Dan ir-Regolament ma għandux jipprevjeni l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti
tal-Unjoni relatata ma’ aspetti ta’ protezzjoni tas-saħħa, tas-sikurezza u tal-ambjent li
mhumiex koperti b’dan ir-Regolament. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu japplika
mingħajr ħsara għad-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE22, id-Direttiva tal-Kunsill
89/391/KEE23, ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u talKunsill24, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill25,
ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/200626, id-Direttiva tal-Kunsill

21

Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar
it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE
u 91/414/KEE (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1)
Id-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE tat-12 ta' Ġunju 1986 dwar il-protezzjoni tal-ambjent, u b'mod
partikolari tal-ħamrija, meta l-ħama tad-drenaġġ tintuża fl-agrikoltura (ĠU L 181, 4.7.1986, p. 6)
Id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri sabiex
jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol (ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1).
Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006
dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH)
(ĠU L 396, 30.12.2006, p. 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 (ĠU L 353, 31.12.2008, p.
1).
Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li jiffissa l-livelli
massimi ta’ ċerti kontaminanti fl-oġġetti tal-ikel (ĠU L 364, 20.12.2006, p. 5).
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2000/29/KE27, ir-Regolament (UE) Nru 98/2013 tal-Parlament Ewropew u talKunsill28, u r-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u talKunsill29.
(18)

Meta prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ikun fih sustanza jew taħlita fi ħdan it-tifsira
tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, is-sikurezza tas-sustanzi kostitwenti tiegħu
għall-użu maħsub għandha tiġi stabbilita permezz tar-reġistrazzjoni skont dak irRegolament. Ir-rekwiżiti ta’ informazzjoni għandhom jiżguraw li s-sikurezza tal-użu
maħsub tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE tintwera f'manjiera li hija komparabbli
għal dik miksuba permezz ta’ reġimi regolatorji oħrajn għal prodotti maħsubin għallużu fuq ħamrija u għelejjel li jinħadmu, b’mod partikolari l-leġiżlazjoni nazzjonali talIstati Membri dwar il-fertilizzanti u r-Regolament (KE) Nru 1107/2009. Għalhekk,
jekk il-kwantitajiet proprji li jitqiegħdu fis-suq ikunu anqas minn 10 tunnellati għal
kull kumpanija fis-sena, ir-rekwiżiti ta’ informazzjoni determinati mir-Regolament
(KE) Nru 1907/2006 għar-reġistrazzjoni ta’ sustanzi fi kwantitajiet ta’ 10 tunnellati sa
100 tunnellata għandhom japplikaw b’mod eċċezzjonali bħala kundizzjoni għaddisponibbiltà skont dan ir-Regolament.

(19)

Meta l-kwantitajiet proprji ta’ sustanzi fi prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE rregolati
minn dan ir-Regolament huma iktar minn 100 tunnellata, ir-rekwiżiti ta’ informazzjoni
addizzjonali stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 għandhom japplikaw
direttament bis-saħħa ta’ dak ir-Regolament. L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet loħrajn tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 ma għandhiex tiġi affettwata minn dan irRegolament.

(20)

Taħlita ta’ prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE differenti, li kull wieħed minnhom ikun
ġie soġġett għal valutazzjoni ta’ konformità pożittiva mar-rekwiżiti applikabbli għal
dak il-materjal, tista’ tiġi mistennija li tkun adattata biex tintuża bħala prodott
fertilizzanti bit-tikketta CE, suġġetta biss għal ċerti rekwiżiti addizzjonali minħabba ttaħlit. Għaldaqstant, sabiex jiġi evitat piż amministrattiv mhux neċessarju, taħlitiet
bħal dawn għandhom jitqiegħdu f’kategorija separata, li għaliha l-valutazzjoni ta’
konformità għandha tkun limitata għar-rekwiżiti addizzjonali ġġustifikati mit-taħlit.

(21)

L-operaturi ekonomiċi għandhom ikunu responsabbli mill-konformità tal-prodotti
fertilizzanti bit-tikketta CE ma’ dan ir-Regolament, b’rabta mar-rwoli rispettivi
tagħhom fil-katina tal-provvista, sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni talaspetti ta’ interess pubbliku koperti minn dan ir-Regolament, u anki sabiex
jiggarantixxu kompetizzjoni ġusta fis-suq intern.

(22)

Jeħtieġ li tkun prevista distribuzzjoni ċara u proporzjonata tal-obbligi li jikkorrispondu
mar-rwol ta’ kull operatur ekonomiku fil-katina ta’ provvista u distribuzzjoni.

(23)

Il-manifattur, li jkollu għarfien dettaljat tad-disinn u tal-proċess tal-produzzjoni, huwa
fl-aħjar pożizzjoni li jwettaq il-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità. Ilvalutazzjoni tal-konformità tal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE għalhekk għandha
tibqa’ l-obbligu tal-manifattur biss.

27

Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta’ Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni
ġewwa l-Komunità ta’ organiżmi ta’ ħsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa lKomunità (ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1).
Ir-Regolament (UE) Nru 98/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Jannar 2013 dwar ittqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi (ĠU L 39, 9.2.2013, p. 1).
Ir-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar
il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid ta' speċijiet aljeni invażivi (ĠU L 317, 4.11.2014,
p. 35).
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(24)

Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE minn pajjiżi
terzi li jidħlu fis-suq intern jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament, u b’mod partikolari
li l-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità jkunu twettqu mill-manifatturi fir-rigward
ta’ dawk il-prodotti fertilizzanti. Għandu għalhekk ikun hemm dispożizzjoni għallimportaturi sabiex jiġi żgurat li l-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li huma jqiegħdu
fis-suq jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u li ma jqiegħdux fis-suq
prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li ma jikkonformawx ma’ rekwiżiti bħal dawn jew
li jippreżentaw riskju għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għassikurezza jew għall-ambjent. Għandu jkun hemm ukoll dispożizzjoni għall-importaturi
bħal dawn biex jiżguraw li l-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità jkunu twettqu u
li l-immarkar tal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE u d-dokumentazzjoni mħejjija
mill-manifatturi jkunu disponibbli għal spezzjoni mill-awtoritajiet nazzjonali
kompetenti.

(25)

Meta jkun qed iqiegħed prodott fertilizzanti bit-tikketta CE fis-suq, l-importatur
għandu jindika fuq l-imballaġġ tal-prodott fertilizzanti ismu, l-isem ta’
kummerċjalizzazzjoni rreġistrat u l-marka ta’ kummerċjalizzazzjoni rreġistrata u lindirizz postali fejn ikun jista’ jiġi kkuntattjat, sabiex jiffaċilita s-sorveljanza tas-suq.

(26)

Peress li d-distributur jagħmel disponibbli prodott fertilizzanti bit-tikketta CE fis-suq
wara li jkun tqiegħed fis-suq mill-manifattur jew mill-importatur, huwa għandu jaġixxi
bil-kawtela dovuta sabiex jiżgura li l-mod ta' kif huwa jittratta l-prodott fertilizzanti
ma jaffettwax b’mod negattiv il-konformità ta’ dak il-prodott ma' dan ir-Regolament.

(27)

Operatur ekonomiku li jqiegħed prodott fertilizzanti bit-tikketta CE fis-suq f’ismu jew
bil-marka ta’ kummerċjalizzazzjoni tiegħu jew jimmodifika prodott fertilizzanti bittikketta CE b’tali mod li l-konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament
tista' tiġi affettwata, għandu jitqies bħala l-manifattur u għandu jassumi l-obbligi talmanifattur.

(28)

Peress li d-distributuri u l-importaturi huma viċin tal-post tas-suq, għandhom ikunu
involuti f’kompiti ta’ sorveljanza tas-suq mwettqa mill-awtoritajiet nazzjonali
kompetenti, u għandhom ikunu ppreparati li jipparteċipaw b’mod attiv u jipprovdu lil
dawk l-awtoritajiet bl-informazzjoni neċessarja kollha marbuta mal-prodott
fertilizzanti bit-tikketta CE.

(29)

L-iżgurar tat-traċċabbiltà ta’ prodott fertilizzanti bit-tikketta CE matul il-katina talprovvista kollha jgħin sabiex is-sorveljanza tas-suq tkun aktar sempliċi u aktar
effiċjenti. Sistema ta’ traċċabbiltà effiċjenti tiffaċilita l-kompitu tal-awtoritajiet ta’
sorveljanza tas-suq li jittraċċaw lill-operaturi ekonomiċi li jkunu għamlu disponibbli
fis-suq prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE mhux konformi. Meta jżommu linformazzjoni meħtieġa għall-identifikazzjoni ta' operaturi ekonomiċi oħrajn, loperaturi ekonomiċi ma għandhomx jintalbu jaġġornaw informazzjoni bħal din firrigward ta’ operaturi ekonomiċi oħrajn li jkunu fornewhom bi prodott fertilizzanti bittikketta CE jew li lilhom ikunu fornew prodott fertilizzanti bit-tikketta CE, għaliex
informazzjoni aġġornata bħal din normalment ma tkunx disponibbli għalihom.

(30)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-valutazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti ta' sikurezza u
kwalità, huwa neċessarju li tiġi prevista preżunzjoni ta’ konformità għall-prodotti
fertilizzanti bit-tikketta CE li jkunu konformi mal-istandards armonizzati li huma
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(31)

Fejn ma jkunux ġew adottati standards armonizzati, jew ma jagħmlux dan f'biżżejjed
dettall li jkopri l-elementi kollha tar-rekwiżiti tal-kwalità u tas-sikurezza stipulati f'dan
ir-Regolament, jista' jkun li jkunu meħtieġa kundizzjonijiet uniformi għallimplimentazzjoni ta' dawk ir-rekwiżiti. Il-Kummissjoni għalhekk għandu jkollha ssetgħa li tadotta atti ta' implimentazzjoni li jiffissaw dawk il-kundizzjonijiet fi
speċifikazzjonijiet komuni. Għal raġunijiet ta' ċertezza legali, għandu jiġi ċċarat li lprodotti fertilizzati bit-tikketta CE jridu jkunu konformi ma' speċifikazzjonijiet bħal
dawn ukoll jekk huma kkunsidrati li jkunu konformi mal-istandards armonizzati.

(32)

Sabiex l-operaturi ekonomiċi jkunu jistgħu juru u l-awtoritajiet kompetenti jkunu
jistgħu jivverifikaw li l-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jitqiegħdu għaddispożizzjoni fis-suq ikunu konformi mar-rekwiżiti, huwa neċessarju li jiġu previsti
proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità. Id-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tistabbilixxi
moduli għall-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità, mill-anqas sal-aktar stretti, fi
proporzjon mal-livell ta’ riskju involut u l-livell ta’ sikurezza meħtieġ. Sabiex tkun
żgurata l-koerenza intersettorjali u biex ikunu evitati varjanti ad hoc, il-proċeduri ta’
valutazzjoni tal-konformità għandhom jintgħażlu minn fost dawk il-moduli.
Madankollu, huwa neċessarju li jiġu adattati dawk il-moduli sabiex jiġu riflessi laspetti speċifiċi tal-prodotti fertilizzanti. B’mod partikolari, huwa neċessarju li jkun
hemm tisħiħ tas-sistemi ta’ kwalità u tal-involviment tal-korpi nnotifikati għallvalutazzjoni tal-konformità ta’ ċerti prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE derivati milliskart irkuprat.

(33)

Sabiex jiġi żgurat li l-fertilizzanti tan-nitrat tal-ammonju bit-tikketta CE b'kontenut
għoli ta’ nitroġenu ma jipperikolawx is-sikurezza, u biex jiġi żgurat li fertilizzanti bħal
dawn ma jintużawx għal skopijiet oħrajn barra minn dawk li jkunu maħsubin
għalihom, pereżempju bħala splussivi, fertilizzanti bħal dawn għandhom ikunu
suġġetti għal rekwiżiti speċifiċi marbutin mal-ittestjar tar-reżistenza għad-detonazzjoni
u mat-traċċabbiltà.

(34)

Sabiex ikun żgurat aċċess effettiv għall-informazzjoni għall-finijiet tas-sorveljanza tassuq, l-informazzjoni fir-rigward tal-konformità mal-atti kollha tal-Unjoni applikabbli
għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE għandha tingħata fil-forma ta' dikjarazzjoni
tal-konformità unika tal-UE. Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq l-operaturi
ekonomiċi, dik id-dikjarazzjoni unika ta’ konformità tal-UE tista’ tkun dossier
magħmul minn dikjarazzjonijiet individwali rilevanti ta’ konformità.

(35)

It-tikketta CE, li tindika l-konformità ta’ prodott fertilizzanti, hija l-konsegwenza
viżibbli ta’ proċess sħiħ li jinkludi valutazzjoni tal-konformità f’sens wiesa’. Ilprinċipji ġenerali li jirregolaw it-tikketta CE u r-relazzjoni tagħha ma’ marki oħra,
huma stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 765/2008. Għandhom jiġu stipulati regoli
speċifiċi li jirregolaw it-twaħħil tat-tikketta CE fil-każ ta’ prodotti fertilizzanti.

(36)

Ċerti proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità stipulati f’dan ir-Regolament jirrikjedu
l-intervent ta’ korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità, li jiġu notifikati mill-Istati Membri
lill-Kummissjoni.

30

Ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar
l-istandardizzazzjoni Ewropea, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE u dDirettivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/23/KE u
2009/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE u dDeċiżjoni Nru 1673/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 316, 14.11.2012, p. 12).
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(37)

Huwa essenzjali li l-korpi nnotifikati kollha jwettqu l-funzjonijiet tagħhom sal-istess
livell u skont kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni ġusta. Dan jirrikjedi li jkunu stabbiliti
rekwiżiti obbligatorji għall-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità li jixtiequ li jkunu
notifikati sabiex jipprovdu servizzi ta’ valutazzjoni ta’ konformità.

(38)

Jekk korp ta’ valutazzjoni tal-konformità juri konformità mal-kriterji stabbiliti fi
standards armonizzati, għandu jkun preżunt li jikkonforma mar-rekwiżiti
korrispondenti stabbiliti f’dan ir-Regolament.

(39)

Sabiex jiġi żgurat livell konsistenti ta’ kwalità fil-prestazzjoni ta' valutazzjoni talkonformità tal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, huwa neċessarju wkoll li jiġu
stabbiliti rekwiżiti biex jiġu nnotifikati l-awtoritajiet u korpi oħrajn involuti filvalutazzjoni, in-notifika u l-monitoraġġ tal-korpi nnotifikati.

(40)

Is-sistema stabbilita f’dan ir-Regolament għandha tkun ikkomplimentata mis-sistema
ta’ akkreditazzjoni kif prevista fir-Regolament (KE) Nru 765/2008. Billi lakkreditazzjoni hija mezz essenzjali ta’ verifika tal-kompetenza ta’ korpi ta'
valutazzjoni tal-konformità, għandha tintuża wkoll għal finijiet ta’ notifika.

(41)

Minħabba n-natura varjabbli ta’ ċerti materjali komponenti tal-prodotti fertilizzanti, u
n-natura potenzjalment irriversibbli ta’ wħud mid-danni li jistgħu jirriżultaw jekk ilħamrija u l-għelejjel jiġu esposti għall-impuritajiet, l-akkreditazzjoni trasparenti kif
inhi prevista fir-Regolament (KE) Nru 765/2008, li tiżgura l-livell neċessarju ta’
fiduċja fiċ-ċertifikati ta’ konformità tal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jkollhom
komponenti bħal dawn, għandha tkun l-uniku mod ta’ kif tintwera l-kompetenza
teknika tal-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità.

(42)

Il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità spiss jissottokuntrattaw partijiet mill-attivitajiet
tagħhom konnessi mal-valutazzjoni tal-konformità jew jgħadduhom lil sussidjarju.
Sabiex jiġi salvagwardjat il-livell ta’ protezzjoni meħtieġ sabiex il-prodotti fertilizzanti
bit-tikketta CE jitqiegħdu fis-suq, huwa essenzjali li s-sottokuntratturi u s-sussidjarji
tal-valutazzjonijiet ta’ konformità jissodisfaw l-istess rekwiżiti bħall-korpi nnotifikati
b’rabta mal-prestazzjoni ta’ kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità. Għalhekk huwa
importanti li l-valutazzjoni tal-kompetenza u l-prestazzjoni tal-korpi li trid tiġi
notifikata u l-monitoraġġ ta’ korpi diġà notifikati jkopru wkoll l-attivitajiet mwettqa
minn sottokuntratturi u sussidjarji.

(43)

Huwa neċessarju li jkun hemm proċedura ta’ notifikazzjoni effiċjenti u trasparenti u,
b’mod partikolari, li din tiġi adattata għal teknoloġiji ġodda sabiex tkun tista’ ssir
notifikazzjoni onlajn.

(44)

Peress li s-servizzi offruti mill-korpi nnotifikati jistgħu jkunu relatati mat-tpoġġija
għad-dispożizzjoni fis-suq ta’ prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE fl-Unjoni kollha,
huwa xieraq li l-Istati Membri l-oħrajn u l-Kummissjoni jingħataw l-opportunità li
jqajmu oġġezzjoni dwar korp innotifikat. Huwa għalhekk importanti li jkun previst
perjodu li matulu kull dubju jew tħassib dwar il-kompetenza tal-korpi ta’ valutazzjoni
tal-konformità jkunu jistgħu jiġu kkjarifikati qabel ma jibdew jaħdmu bħala korpi
nnotifikati.

(45)

Sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-suq, huwa kruċjali li l-korpi nnotifikati japplikaw ilproċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità mingħajr ma joħolqu piżijiet mhux neċessarji
għall-operaturi ekonomiċi. Għall-istess raġuni u biex ikun żgurat trattament ugwali taloperaturi ekonomiċi, għandha tkun żgurata l-konsistenza fl-applikazzjoni teknika talproċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità. Dak jista’ jsir l-aħjar permezz ta’
koordinazzzjoni u kooperazzjoni xierqa bejn il-korpi nnotifikati.
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(46)

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, huwa neċessarju li jiġi ċċarat li r-regoli dwar issorveljanza tas-suq intern u l-kontroll ta’ prodotti li jidħlu fis-suq intern previsti firRegolament (KE) Nru 765/2008 japplikaw għal prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE
koperti minn dan ir-Regolament. Dan ir-Regolament ma għandux jipprevjeni lill-Istati
Membri milli jagħżlu l-awtoritajiet kompetenti li se jwettqu dawk il-kompiti.

(47)

Prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE għandhom jitqiegħdu fis-suq biss jekk huma
effettivi b'mod suffiċjenti u ma jippreżentawx riskji inaċċettabbli għas-saħħa talbniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent meta jinħażnu
kif suppost u użati għall-użu intenzjonat tagħhom, u taħt kundizzjonijiet ta' użu li
jistgħu jitbassru b'mod raġonevoli, jiġifieri meta użu bħal dan jista' jirriżulta minn aġir
uman legali u li jitbassar faċilment. Għaldaqstant, għandhom jiġu stabbiliti rekwiżiti
għas-sikurezza u l-kwalità, kif ukoll mekkaniżmi xierqa ta’ kontroll. Barra minn hekk,
l-użu intenzjonat ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE ma għandux iwassal għal
sitwazzjoni fejn l-ikel jew l-għalf ma jibqgħux sikuri.

(48)

Ir-Regolament 2003/2003 fih previst proċedura ta’ salvagwardja li tippermetti lillKummissjoni teżamina l-ġustifikazzjoni għal miżura meħuda minn Stat Membru
kontra fertilizzanti tal-KE meqjusa li jikkostitwixxu riskju. Biex tiżdied it-trasparenza
u biex jitnaqqas iż-żmien tal-ipproċessar jeħtieġ li tittejjeb il-proċedura eżistenti ta’
salvagwardja, bil-għan li ssir aktar effiċjenti u li tuża aktar il-ħiliet esperti disponibbli
fl-Istati Membri.

(49)

Is-sistema eżistenti għandha tiġi ssupplimentata bi proċedura li skontha l-partijiet
interessati jiġu infurmati b’miżuri maħsubin li jittieħdu fir-rigward ta’ prodotti
fertilizzanti bit-tikketta CE li jippreżentaw riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem,
tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent. Din għandha tippermetti
wkoll li l-awtoritajiet ta’ sorveljanza tas-suq, f’kooperazzjoni mal-operaturi ekonomiċi
rilevanti, jaġixxu fi stadju bikri fir-rigward ta’ prodotti fertilizzanti bħal dawn.

(50)

Fejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni jaqblu dwar il-ġustifikazzjoni ta’ miżura
meħuda minn Stat Membru, l-involviment ulterjuri tal-Kummissjoni għandu jintalab
biss fejn in-nuqqas ta’ konformità jkun jista’ jiġi attribwit għal nuqqasijiet ta’ standard
armonizzat, f’liema każ il-proċedura ta' oġġezzjoni formali għall-istandards
armonizzati stipulati fir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 għandhom japplikaw.

(51)

Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan irRegolament, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni. Dawk issetgħat għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill31.

(52)

Il-proċedura konsultattiva għandha tintuża għall-adozzjoni ta’ atti ta’ implimentazzjoni
li jirrikjedu lill-Istat Membru tan-notifika jieħu l-miżuri korrettivi neċessarji firrigward ta’ korpi nnotifikati li ma jissodisfawx jew ma għadhomx jissodisfaw irrekwiżiti għan-notifikazzjoni tagħhom, għaliex atti bħal dawn ma jidħlux fl-ambitu
tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

(53)

Il-proċedura ta’ eżami għandha tintuża għall-adozzjoni ta’ atti ta’ implimentazzjoni
fir-rigward ta’ prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jkunu konformi u li jippreżentaw
riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza
jew għall-ambjent, għaliex atti bħal dawn jidħlu fl-ambitu tal-Artikolu 2(2) tar-

31

Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li
jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tależerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
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(54)

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tiddetermina jekk
humiex ġustifikati miżuri meħuda mill-Istati Membri fir-rigward ta' prodotti
fertilizzanti bit-tikketta CE li mhumiex konformi. Minħabba l-fatt li dawk l-atti se
jirrelataw mal-mistoqsija dwar jekk humiex ġustifikati miżuri nazzjonali, ma hemmx
ħtieġa għall-atti li jkunu suġġetti għal kontroll mill-Istati Membri.

(55)

Qed isir progress tekniku promettenti fil-qasam tar-riċiklaġġ tal-iskart, bħar-riċiklaġġ
tal-fosforu mill-ħama tad-dranaġġ u l-produzzjoni tal-prodotti fertilizzanti minn
prodotti sekondarji mill-annimali, bħall-faħam bijoloġiku. Għandu jkun possibbli li
prodotti li jkun fihom jew li jkunu magħmulin minn materjali bħal dawn ikunu jistgħu
jaċċessaw is-suq intern mingħajr dewmien mhux neċessarju, meta l-proċessi ta’
manifattura jkunu ġew analizzati xjentifikament u r-rekwiżiti tal-proċess ikunu ġew
stabbiliti fil-livell tal-Unjoni. Għal dik il-fini, is-setgħa li l-atti jiġu adattati
f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ definizzjoni ta’ kategoriji
akbar jew addizzjonali ta’ prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE jew materjali
komponenti eliġibbli għall-użu fil-produzzjoni ta’ prodotti bħal dawn. Għall-prodotti
sekondarji mill-annimali, il-kategoriji ta’ komponenti materjali għandhom jitwessgħu
jew jiżdiedu biss sakemm jiġi determinat punt aħħari fil-katina ta’ manifattura
f'konformità mal-proċeduri stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1069/2009, għaliex
prodotti sekondarji mill-annimali li għalihom ma jkunx ġie determinat punt aħħari
bħal dan, fi kwalunkwe każ, huma esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan irRegolament.

(56)

Barra minn hekk, għandu jkun possibbli li jkun hemm reazzjoni immedjata għal
sejbiet ġodda fir-rigward tal-kundizzjonijiet għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE
biex ikunu effettivi b'mod suffiċjenti u għal valutazzjonijiet tar-riskju ġodda firrigward tas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, tas-sikurezza jew talambjent. Għal dik il-fini, is-setgħa li jiġu adottati atti f’konformità mal-Artikolu 290
tat-Trattat għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex temenda r-rekwiżiti
applikabbli għal diversi kategoriji ta’ prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE.

(57)

Fl-eżerċitar ta’ dawk is-setgħat, huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni
twettaq il-konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol preparatorju tagħha, inkluż f’livell
espert. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura trażmissjoni
simultanja, f’waqtha u adattata ta’ dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lillKunsill.

(58)

L-Istati Membri għandhom jistipulaw regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur ta’
dan ir-Regolament u jiżguraw li dawk ir-regoli jiġu infurzati. Il-penali previsti
għandhom jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

(59)

Huwa neċessarju li jiġu previsti arranġamenti tranżizzjonali li jippermettu t-tpoġġija
għad-dispożizzjoni fis-suq ta' fertilizzanti tal-KE li jkunu tqiegħdu fis-suq f'konformità
mar-Regolament (KE) Nru 2003/2003 qabel id-data tal-applikazzjoni ta’ dan irRegolament mingħajr ma dawk il-prodotti jkollhom jikkonformaw ma’ aktar rekwiżiti
tal-prodotti. Id-distributuri għandhom għalhekk ikunu jistgħu jfornu fertilizzanti talKE li jkunu tqiegħdu fis-suq, jiġifieri kunsinni li diġà jkunu fil-katina ta’
distribuzzjoni, qabel id-data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.
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(60)

Hemm bżonn li jkun hemm biżżejjed żmien għall-operaturi ekonomiċi biex
jikkonformaw mal-obbligi tagħhom skont dan ir-Regolament, u għall-Istati Membri
biex jistabbilixxu l-infrastruttura amministrattiva neċessarja għall-applikazzjoni
tiegħu. L-applikazzjoni għandha għalhekk tiġi ddiferita għal data fejn dawk ilpreparazzjonijiet jistgħu jiġu finalizzati b'mod raġonevoli.

(61)

Billi l-objettiv ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jiggarantixxi l-funzjonament tas-suq
intern filwaqt li jiżgura li l-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE fis-suq jissodisfaw irrekwiżiti previsti għal livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali u
tal-pjanti, tas-sikurezza u tal-ambjent, ma jistax jintlaħaq b’mod xieraq mill-Istati
Membri iżda jista’, minħabba l-kobor u l-effetti tiegħu, jintlaħaq b’mod aħjar fil-livell
tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà
kif inhu stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità malprinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma
jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-objettiv,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU 1
DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI
Artikolu 1
Kamp ta' applikazzjoni
1.

Dan ir-Regolament għandu japplika għal prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE.
Madankollu, dan ir-Regolament ma għandux japplika għall-prodotti li ġejjin:

2.

(a)

prodotti sekondarji mill-annimali li jkunu soġġetti għar-rekwiżiti tarRegolament (KE) Nru 1069/2009,

(b)

prodotti ta’ protezzjoni tal-pjanti koperti mill-kamp ta’ applikazzjoni tarRegolament (KE) Nru 1107/2009.

Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa l-applikazzjoni tal-atti li ġejjin:
(a)

Id-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE;

(b)

Id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE;

(c)

Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006;

(d)

Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008;

(e)

Ir-Regolament (KE) Nru 1881/2006;

(f)

Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE;

(g)

Ir-Regolament (KE) Nru 98/2013;

(h)

Ir-Regolament (KE) Nru 1143/2014.
Artikolu 2
Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:
(1)

MT

'prodott fertilizzanti' tfisser sustanza, taħlita, mikroorganiżmu jew kwalunkwe
materjal ieħor, applikat jew intenzjonat li jiġi applikat, waħdu jew imħallat ma'
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materjal ieħor, fuq pjanti jew fuq ir-riżosfera tagħhom għal fini li jipprovdi nnutrijenti lill-pjanti jew itejjeb l-effiċjenza nutrittiva tagħhom;
(2)

'prodott fertilizzanti bit-tikketta CE' tfisser prodott fertilizzanti li jkollu ttikketta CE meta jitqiegħed fis-suq;

(3)

'sustanza' tfisser sustanza fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament
(KE) Nru 1907/2006;

(4)

'taħlita' tfisser taħlita fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE)
Nru 1907/2006;

(5)

'mikroorganiżmu' tfisser mikroorganiżmu fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 3(15)
tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009;

(6)

'tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq' tfisser kwalunkwe forniment ta’ prodott
fertilizzanti bit-tikketta CE għad-distribuzzjoni jew l-użu fis-suq tal-Unjoni
waqt attività kummerċjali, sew jekk bi ħlas jew mingħajr ħlas;

(7)

'tqegħid fis-suq' tfisser l-ewwel darba li prodott fertilizzanti bit-tikketta CE
jitqiegħed għad-dispożizzjoni fis-suq tal-Unjoni;

(8)

'manifattur' tfisser persuna fiżika jew legali li timmanifattura prodott
fertilizzanti bit-tikketta CE jew li jkollha prodott fertilizzanti bit-tikketta CE
ddisinjat jew immanifatturat, u tikkummerċjalizza dak il-prodott fertilizzanti
f'isimha jew id-ditta kummerċjali tagħha;

(9)

'rappreżentant awtorizzat' tfisser persuna fiżika jew legali stabbilita fl-Unjoni li
tkun irċeviet mandat bil-miktub minn manifattur biex taġixxi f’ismu b’rabta
ma’ kompiti speċifikati;

(10) 'importatur' tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew legali stabbilita fl-Unjoni li
tqiegħed prodott fertilizzanti bit-tikketta CE minn pajjiż terz fis-suq tal-Unjoni;
(11) 'distributur' tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew legali fil-katina ta’ provvista,
barra mill-manifattur jew l-importatur, li tqiegħed prodott fertilizzanti bittikketta CE għad-dispożizzjoni fis-suq;
(12) 'operaturi ekonomiċi' tfisser manifatturi, rappreżentanti awtorizzati, importaturi
jew distributuri;
(13) 'speċifikazzjoni teknika' tfisser dokument li jippreskrivi r-rekwiżiti tekniċi li
għandhom jiġu ssodisfati minn prodott fertilizzanti bit-tikketta CE;
(14) 'standard armonizzat' tfisser standard armonizzat kif definit fl-Artikolu 2(1)(c)
tar-Regolament (UE) Nru 1025/2012;
(15) 'akkreditazzjoni' tfisser akkreditazzjoni kif definita fl-Artikolu 2(10) tarRegolament (KE) Nru 765/2008;
(16) 'korp nazzjonali tal-akkreditazzjoni' tfisser korp nazzjonali tal-akkreditazzjoni
kif definit fl-Artikolu 2(11) tar-Regolament (KE) Nru 765/2008;
(17) 'valutazzjoni tal-konformità' tfisser il-proċess li juri jekk ir-rekwiżiti previsti
f’dan ir-Regolament marbuta ma’ prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkunux
ġew issodisfati;
(18) 'korp ta' valutazzjoni tal-konformità' tfisser korp li jwettaq attivitajiet ta’
valutazzjoni tal-konformità inkluż l-ittestjar, iċ-ċertifikazzjoni u l-ispezzjoni;
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(19) 'sejħa lura' tfisser kwalunkwe miżura mmirata lejn ir-ritorn ta’ prodott
fertilizzanti bit-tikketta CE li diġà jkun sar disponibbli għall-utent aħħari;
(20) 'irtirar' tfisser kwalunkwe miżura mmirata biex tipprevjeni li prodott
fertilizzanti bit-tikketta CE fil-katina tal-provvista ma jitqiegħedx għaddispożizzjoni fis-suq;
(21) 'tikketta CE' tfisser tikketta li biha l-manifattur jindika li l-prodott fertilizzanti
huwa konformi mar-rekwiżiti applikabbli stipulati fil-leġiżlazjoni ta’
armonizzazzjoni tal-Unjoni li tipprevedi t-twaħħil tagħha;
(22) 'leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar
leġiżlazzjoni
tal-Unjoni
li
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti.

l-armonizzazzjoni' tfisser kwalunkwe
tarmonizza
l-kundizzjonijiet
għall-

Artikolu 3
Moviment liberu
L-Istati Membri ma għandhomx ixekklu t-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta'
prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jikkonformaw mar-Regolament.
Artikolu 4
Rekwiżiti tal-prodott
1.

2.

Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu
(a)

jissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Anness I għall-kategorija rilevanti tal-funzjoni
ta' prodott;

(b)

jissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Anness II għall-kategorija/i rilevanti talmaterjal tal-komponent;

(c)

jkollu tikketta f'konformità mar-rekwiżiti tal-ittikkettar stipulati fl-Anness III.

Għal kwalunwke aspett mhux kopert mill-Annness I jew II, prodotti fertilizzanti bittikketta CE għandhom jissodisfaw ir-rekwiżit li l-użu tagħhom, kif speċifikat flistruzzjonijiet tal-użu, ma jwassalx li ikel jew għalf ta' oriġini tal-pjanti jsir perikoluż
fi ħdan it-tifsira tal-Artikoli 14 u 15 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002,
rispettivament.
Artikolu 5
Tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq
Il-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE jistgħu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni fis-suq
biss jekk jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-Regolament preżenti.

KAPITOLU 2
OBBLIGI TAL-OPERATURI EKONOMIĊI
Artikolu 6
Obbligi tal-manifatturi
1.

MT

Meta jqiegħdu l-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE fis-suq, il-manifatturi għandhom
jiżguraw li dawn ikunu ġew iddisinjati u mmanifatturati f'konformità mar-rekwiżiti
stipulati fl-Anness I għall-kategorija ta’ funzjoni tal-prodott rilevanti u mar-rekwiżiti
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stipulati fl-Anness II għall-kategorija jew il-kategoriji ta’ materjali komponenti
relevanti.
2.

Qabel jitqiegħdu fis-suq prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, il-manifatturi
għandhom iħejju d-dokumentazzjoni teknika u jwettqu l-proċedura ta’ valutazzjoni
tal-konformità rilevanti msemmija fl-Artikolu 14, jew iqabbdu lil min iwettaqha.
Meta dik il-proċedura turi l-konformità ta’ prodott fertilizzanti bħal dan marrekwiżiti applikabbli stipulati f'dan ir-Regolament, il-manifatturi għandhom iwaħħlu
t-tikketta CE, iħejju dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE u jiżguraw li d-dikjarazzjoni
takkumpanja l-prodott fertilizzanti meta jitqiegħed fis-suq.

3.

Il-manifatturi għandhom iżommu d-dokumentazzjoni teknika u d-dikjarazzjoni ta’
konformità tal-UE għal 10 snin wara li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE kopert
minn dawk id-dokumenti jkun tqiegħed fis-suq.

4.

Il-manifatturi għandhom jiżguraw li jkollhom fis-seħħ proċeduri għal prodotti
fertilizzanti bit-tikketta CE li huma parti minn serje ta' produzzjoni jibqgħu
konformi ma’ dan ir-Regolament. Bidliet fil-metodu ta’ produzzjoni jew filkaratteristiċi ta' dawk il-prodotti fertilizzanti u bidliet fl-istandards ta’
armonizzazzjoni, l-ispeċifikazzjonijiet komuni msemmija fl-Artikolu 13 jew fi
speċifikazzjonijiet tekniċi oħrajn li b’referenza għalihom tiġi ddikjarata l-konformità
ta’ prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandhom jiġu kkunsidrati kif xieraq.
Meta jkun meqjus xieraq fir-rigward tal-prestazzjoni ta’, jew tar-riskji ppreżentati
minn, prodott fertilizzanti bit-tikketta CE, il-manifatturi għandhom iwettqu testijiet
ta’ kampjuni ta’ prodotti fertilizzanti bħal dawn li jkunu tqiegħdu għad-dispożizzjoni
fis-suq, jinvestigaw, u jekk ikun hemm bżonn, iżommu reġistru tal-ilmenti, ta'
prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE mhux konfomri u ta' sejħiet lura ta’ prodotti bħal
dawn, u għandhom iżommu lid-distributuri infurmati b’monitoraġġ bħal dan.
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5.

Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-imballaġġ tal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta
CE li jkunu qiegħdu fis-suq ikollu tip, numru tal-lott jew tas-serje jew xi element
ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tagħhom jew, fejn il-prodotti fertilizzanti jiġu
fornuti mingħajr imballaġġ, li l-informazzjoni meħtieġa tingħata f’dokument li
jakkumpanja kull prodott fertilizzanti.

6.

Il-manifatturi għadhom jindikaw isimhom, l-isem kummerċjali rreġistrat jew ilmarka kummerċjali rreġstrata tagħhom u l-indirizz postali li fih ikunu jistgħu jiġu
kkuntattjati dwar l-imballaġġ tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jew, fejn ilprodott fertilizzanti jiġi fornut mingħajr imballaġġ, f’dokument li jakkumpanja lprodott fertilizzanti. L-indirizz postali għandu jindika punt uniku fejn jista’ jiġi
kkuntattat il-manifattur. Id-dettalji ta’ kuntatt għandhom ikunu b’lingwa li tinftiehem
faċilment mill-utenti aħħarin u mill-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq.

7.

Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE jiġi
ttikkettat f'konformità mal-Anness III, jew fejn il-prodott fertilizzanti jiġi fornut
mingħajr imballaġġ, li d-dikjarazzjonijiet tat-tikkettar jingħataw f’dokument li
jakkumpanja l-prodott fertilizzanti u jkunu aċċessibbli għal finijiet ta’ spezzjoni meta
l-prodott jitqiegħed fis-suq. Id-dikjarazzjoni fuq it-tikketta għandha tkun b’lingwa li
tkun tista’ tinftiehem faċilment mill-utenti aħħarin, kif iddeterminat mill-Istat
Membru kkonċernat, u għandha tkun ċara, tinftiehem u intelliġibbli.

8.

Il-manifatturi li jikkunsidraw jew li jkollhom raġuni biex jemmnu li prodott
fertilizzanti bit-tikketta CE li jkunu qiegħdu fis-suq ma jkunx f’konformità ma’ dan
ir-Regolament, għandhom jieħdu l-miżuri korrettivi neċessarji immedjatament biex
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dak il-prodott fertilizzanti jinġieb f’konformità, jiġi rtirat jew jissejjaħ lura, jekk dan
ikun xieraq.
Barra minn hekk, meta l-manifatturi jikkunsidraw jew ikollhom raġuni biex jemmnu
li prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jkun qiegħdu fis-suq jippreżentaw riskju
inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew
għall-ambjent, huma għandhom jinformaw lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti talIstati Membri immedjatament li fihom ikunu qiegħdu l-prodotti fertilizzanti għaddispożizzjoni fis-suq b’dan, u jagħtu dettalji, b’mod partikolari, dwar kwalunkwe
nuqqas ta’ konformità jew kwalunkwe miżura korrettiva meħuda.
9.

Il-manifatturi għandhom, wara talba motivata minn awtorità nazzjonali kompetenti,
jipprovduha bl-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha, fuq karta jew f’forma
elettronika, li tkun neċessarja biex juru l-konformità tal-prodott fertilizzanti bittikketta CE ma’ dan ir-Regolament, b’lingwa li tkun tista’ tinftiehem faċilment minn
dik l-awtorità. Huma għandhom jikkooperaw ma’ dik l-awtorità, fuq talba tagħha,
dwar kwalunkwe azzjoni meħuda biex jiġu eliminati r-riskji ppreżentati minn
prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jkunu qiegħdu fis-suq.

10.

Il-manifattur għandu jissottometti rapport dwar t-test ta' reżistenza għaddetonazzjoni, previst fl-Anness IV, lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru
destinatarju, għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li ġejjin:
(a)

fertilizzanti inorganiċi tan-nitrat tal-ammonju, ta' makronutrijenti solidi
sempliċi jew komposti, b'kontenut għoli ta' nitroġenu, kif speċifikat filkategorija tal-funzjoni ta' prodott 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) fl-Anness I;

(b)

taħlitiet ta' prodotti fertilizzanti, kif speċifikat fil-kategorija ta' funzjoni talprodott 7 fl-Anness I, li fihom fertilizzant kif jissemma fil-punt (a).

Ir-rapport għandu jiġi sottomess mill-inqas ħamest ijiem qabel it-tqegħid fis-suq ta'
dawk il-prodotti.
Artikolu 7
Rappreżentant awtorizzat
1.

Permezz ta’ mandat bil-miktub, manifattur jista’ jaħtar rappreżentant awtorizzat.
L-obbligi stipulati fl-Artikolu 6(1) u l-obbligu li titħejja d-dokumentazzjoni teknika
msemmija fl-Artikolu 6(2) ma għandhomx jifformaw parti mill-mandat tarrappreżentant awtorizzat.

2.

MT

Rappreżentant awtorizzat għandu jwettaq il-kompiti speċifikati fil-mandat riċevuti
mill-manifattur. Il-mandat għandu jippermetti lir-rappreżentant awtorizzat sabiex talinqas jagħmel dan li ġej:
(a)

iżomm id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE u d-dokumentazzjoni teknika
għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet ta’ sorveljanza tas-suq nazzjonali għal 10
snin wara li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE kopert minn dawk iddokumenti jkun tqiegħed fis-suq;

(b)

fuq talba motivata minn awtorità nazzjonali kompetenti, jipprovdi lill-awtorità
bl-informazzjoni u d-dokumentazzjoni neċessarja kollha biex juri l-konformità
ta’ prodott fertilizzanti bit-tikketta CE;

(c)

jikkoopera mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, fuq talba tagħhom, firrigward ta’ kwalunkwe azzjoni meħuda sabiex jiġu eliminati r-riskji preżentati
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mill-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE koperti mill-mandat tar-rappreżentant
awtorizzat.
Artikolu 8
Obbligi tal-importaturi
1.

L-importaturi għandhom iqiegħdu fis-suq prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li
huma konformi biss.

2.

Qabel ma jqiegħdu prodott fertilizzanti bit-tikketta CE fis-suq, l-importaturi
għandhom jiżguraw li l-proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità xierqa msemmija
fl-Artikolu 14 tkun twettqet mill-manifattur. Għandhom jiżguraw li l-manifattur ikun
ħejja d-dokumentazzjoni teknika, li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkun
akkumpanjat minn dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE u d-dokumenti meħtieġa, u li
l-manifattur ikun mexa b’konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 6(5) u (6).
Meta importatur jikkunsidra jew ikollu raġuni biex jemmen li prodott fertilizzanti bittikketta CE ma jkunx konformi mar-rekwiżiti applikabbli stipulati fl-Anness I, lAnness II jew l-Anness III, huwa ma għandux iqiegħed il-prodott fertilizzanti fis-suq
qabel ma dan jinġieb konformi. Barra minn hekk, meta l-prodott fertilizzanti bittikketta CE jippreżenta riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew
tal-pjanti jew għas-sikurezza jew għall-ambjent, l-importatur għandu jinforma lillmanifattur u lill-awtoritajiet ta’ sorveljanza tas-suq b’dan.

3.

L-importaturi għandhom jindikaw isimhom, l-isem kummerċjali rreġistrat jew ilmarka kummerċjali rreġistrata tagħhom u l-indirizz postali fejn jistgħu jiġu
kkuntattjati fuq l-imballaġġ tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jew, fejn ilprodott fertilizzanti bit-tikketta CE jiġi fornut mingħajr imballaġġ, f’dokument li
jakkumpanja l-prodott fertilizzanti. Id-dettalji ta’ kuntatt għandhom ikunu b’lingwa li
tinftiehem faċilment mill-utenti aħħarin u mill-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq.

4.

L-importaturi għandhom jiżguraw li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ikollu
tikketta f'konformità mal-Anness III b’lingwa li tista’ tinftiehem faċilment mill-utent
aħħari, kif determinat mill-Istat Membru kkonċernat.

5.

L-importaturi għandhom jiżguraw li, waqt li prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ikun
fir-responsabbiltà tagħhom, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u tat-trasport tiegħu ma
jxekklux il-konformità tiegħu mar-rekwiżiti tas-sikurezza u tal-kwalità stipulati flAnness I jew mar-rekwiżiti tal-ittikkettar stipulati fl-Anness III.

6.

Fejn ikun meqjus xieraq fir-rigward tal-prestazzjoni jew tar-riskji ppreżentati millprodott fertilizzanti bit-tikketta CE, l-importaturi għandhom iwettqu testijiet ta’
kampjuni tal-prodotti fertilizzanti li jkunu disponibbli fis-suq, jinvestigaw u, jekk
ikun hemm bżonn, iżommu reġistru tal-ilmenti ta’ prodotti fertilizzanti li juru nuqqas
ta’ konformità u sejħiet lura ta’ prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, u għandhom
iżommu lid-distributuri informati b’monitoraġġ bħal dan.

7.

L-importaturi li jikkunsidraw jew li jkollhom raġuni biex jemmnu li prodott
fertilizzanti bit-tikketta CE li jkunu qiegħdu fis-suq ma jkunx konformi ma’ dan irRegolament għandhom jieħdu l-miżuri korrettivi neċessarji immedjatament sabiex
dak il-prodott fertilizzanti jinġieb f’konformità, jiġi irtirat lura jew jissejjaħ lura, jekk
ikun xieraq.
Barra minn hekk, fejn l-importaturi jikkunsidraw jew ikollhom raġuni biex jemmnu
li prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jkun qiegħdu fis-suq jippreżentaw riskju
inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew
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għall-ambjent, dawn għandhom jinformaw immedjatament lill-awtoritajiet nazzjonali
kompetenti tal-Istati Membri li fihom ikun għamlu l-prodott fertilizzanti disponibbli
fis-suq b’dan, u jagħtu dettalji, b’mod partikolari, dwar kwalunkwe nuqqas ta’
konformità u kwalunkwe miżura korrettiva meħuda.
8.

L-importaturi għandhom, għal 10 snin wara li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE
jkun tqiegħed fis-suq, iżommu kopja tad-dikjarazzjoni tal-UE tal-konformità għaddispożizzjoni tal-awtoritajiet ta’ sorveljanza tas-suq u jiżguraw li d-dokumentazzjoni
teknika tkun tista’ ssir disponibbli għal dawk l-awtoritajiet, fuq talba min-naħa
tagħhom.

9.

L-importaturi għandhom, fuq talba motivata mingħand awtorità nazzjonali
kompetenti, jipprovduha bl-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha, fuq karta jew
f’forma elettronika, li tkun neċessarja sabiex turi l-konformità ta’ prodott fertilizzanti
bit-tikketta CE b’lingwa li tista’ tinftiehem faċilment minn dik l-awtorità. Huma
għandhom jikkooperaw ma’ dik l-awtorità, fuq talba tagħha, dwar kwalunkwe
azzjoni meħuda biex jiġu eliminati r-riskji ppreżentati minn prodotti fertilizzanti bittikketta CE li jkunu qiegħdu fis-suq.

10.

L-importatur għandu jissottometti rapport dwar t-test ta' reżistenza għaddetonazzjoni, previst fl-Anness IV, lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru
destinatarju, għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li ġejjin:
(a)

fertilizzanti inorganiċi tan-nitrat tal-ammonju, ta' makronutrijenti solidi
sempliċi jew komposti, b'kontenut għoli ta' nitroġenu, kif speċifikat filkategorija tal-funzjoni ta' prodott 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) fl-Anness I;

(b)

taħlitiet ta' prodotti fertilizzanti, kif speċifikat fil-kategorija ta' funzjoni talprodott 7 fl-Anness I, li fihom fertilizzant kif jissemma fil-punt (a).

Ir-rapport għandu jiġi sottomess mill-inqas ħamest ijiem qabel it-tqegħid fis-suq ta'
dawk il-prodotti.
Artikolu 9
Obbligi tad-distributuri
1.

Meta jqiegħdu prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għad-dispożizzjoni fis-suq, iddistributuri għandhom jaġixxu bil-kawtela dovuta b’rabta mar-rekwiżiti ta’ dan irRegolament.

2.

Qabel iqiegħdu prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għad-dispożizzjoni fis-suq, iddistributuri għandhom jivverifikaw li dan ikun akkumpanjat minn dikjarazzjoni ta’
konformità tal-UE u mid-dokumenti meħtieġa, li jkollu tikketta f'konformità malAnness III b’lingwa li tinftiehem faċilment mill-utenti aħħarin fl-Istat Membru li fih
il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkun se jitqiegħed għad-dispożizzjoni fis-suq u
li l-manifattur u l-importatur ikunu kkonformaw mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu
6(5) u (6) u l-Artikolu 8(3) rispettivament.
Meta distributur jikkunsidra jew ikollu raġuni biex jemmen li prodott fertilizzanti bittikketta CE ma jkunx konformi mar-rekwiżiti applikabbli stipulati fl-Anness I, lAnness II jew l-Anness III, huwa ma għandux iqiegħed il-prodott fertilizzanti għaddispożizzjoni fis-suq sakemm dan ma jkunx inġieb f’konformità. Barra minn hekk,
meta l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jippreżenta riskju inaċċettabbli għas-saħħa
tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti jew għas-sikurezza jew għall-ambjent, id-
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distributur għandu jinforma lill-manifattur jew lill-importatur b’dan, kif ukoll lillawtoritajiet ta’ sorveljanza tas-suq.
3.

Id-distributuri għandhom jiżguraw li, waqt li prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ikun
fir-responsabbiltà tagħhom, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u tat-trasport tiegħu ma
jfixklux il-konformità tiegħu mar-rekwiżiti tas-sikurezza u tal-kwalità stipulati flAnness I jew mar-rekwiżiti tal-ittikkettar stipulati fl-Anness III.

4.

Id-distributuri li jikkunsidraw jew li jkollhom raġuni biex jemmnu li prodott
fertilizzanti bit-tikketta CE li jkunu qiegħdu għad-dispożizzjoni fis-suq ma jkunx
f’konformità ma’ dan ir-Regolament, għandhom jieħdu l-miżuri korrettivi neċessarji
immedjatament biex dak il-prodott fertilizzanti jinġieb f’konformità, jiġi rtirat jew
jissejjaħ lura, jekk dan ikun xieraq.
Barra minn hekk, fejn id-distributuri jikkunsidraw jew ikollhom raġuni biex jemmnu
li prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jkunu qiegħdu għad-dispożizzjoni fis-suq
jippreżentaw riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti,
għas-sikurezza jew għall-ambjent, għandhom jinformaw immedjatament lillawtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri li fihom ikunu qiegħdu l-prodott
fertilizzanti bit-tikketta CE għad-dispożizzjoni fis-suq b’dan, u jagħtu dettalji, b’mod
partikolari, dwar kwalunkwe nuqqas ta’ konformità u kwalunkwe miżura korrettiva
meħuda.

5.

Id-distributuri għandhom, fuq talba motivata mingħand awtorità nazzjonali
kompetenti, jipprovduha bl-informazzjoni u bid-dokumentazzjoni kollha, fuq karta
jew f’forma elettronika, li tkun neċessarja sabiex turi l-konformità ta’ prodott
fertilizzanti bit-tikketta CE. Għandhom jikkooperaw ma’ dik l-awtorità, fuq talba
tagħha, fir-rigward ta’ kwalunkwe azzjoni meħuda biex jiġu eliminati r-riskji
ppreżentati minn prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jkunu qiegħdu għaddispożizzjoni fis-suq.

Artikolu 10
Każijiet fejn l-obbligi tal-manifatturi japplikaw għall-importaturi u għad-distributuri
Importatur jew distributur għandu jitqies bħala manifattur għall-finijiet ta’ dan irRegolament u għandu jkun soġġett għall-obbligi tal-manifattur skont l-Artikolu 6,
meta jqiegħed prodott fertilizzanti bit-tikketta CE fis-suq f’ismu jew taħt marka
kummerċjali jew jimmodifika prodott fertilizzanti bit-tikketta CE li diġà jkun
tqiegħed fis-suq b’tali mod li l-konformità ma’ dan ir-Regolament tista’ tiġi
affettwata.
Artikolu 11
Identifikazzjoni tal-operaturi ekonomiċi
1.

2.

MT

L-operaturi ekonomiċi għandhom, fuq talba, jidentifikaw dan li ġej lill-awtoritajiet
ta’ sorveljanza tas-suq:
(a)

kwalunkwe operatur ekonomiku li jkun forniehom bi prodott fertilizzanti bittikketta CE;

(b)

kwalunkwe operatur ekonomiku li lilu jkunu fornew prodott fertilizzanti bittikketta CE.

L-operaturi ekonomiċi għandhom ikunu jistgħu jippreżentaw l-informazzjoni
msemmija fl-ewwel paragrafu għal 10 snin wara li jkunu ġew fornuti bil-prodott
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fertilizzanti bit-tikketta CE u għal 10 snin wara li jkunu fornew il-prodott fertilizzanti
bit-tikketta CE.

KAPITOLU 3
KONFORMITÀ TAL-PRODOTTI FERTILIZZANTI BITTIKKETTA CE
Artikolu 12
Preżunzjoni ta’ konformità
Mingħajr ħsara għall-ispeċifikazzjonijiet komuni msemmija fl-Artikolu 13, prodotti
fertilizzanti bit-tikketta CE, li jkunu f’konformità mal-istandards armonizzati jew
partijiet minnhom, li referenzi għalihom ikunu ġew ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali
tal-Unjoni Ewropea, għandhom jitqiesu li huma f’konformità mar-rekwiżiti stipulati
fl-Anness I, II u III koperti minn dawk l-istandards jew partijiet minnhom.
Artikolu 13
Speċifikazzjonijiet komuni
Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu
speċifikazzjonijiet komuni, li l-konformità magħhom għandha tiżgura konformità
mar-rekwiżiti stipulati fl-Annessi I, II u III koperti minn dawk l-ispeċifikazzjonijiet
jew partijiet minnhom. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati
f'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 41(3).
Artikolu 14
Proċeduri għall-valutazzjoni tal-konformità
1.

Il-valutazzjoni tal-konformità ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE mar-rekwiżiti
f'dna ir-Regolament għandha titwettaq permezz tal-applikabbjoni tal-proċedura ta'
valutazzjoni tal-konformità speċifikata fl-Anness IV.

2.

Ir-rekords u l-korrispondenza li għandhom x’jaqsmu mal-proċeduri ta' valutazzjoni
tal-konformità għandhom jitfasslu b’lingwa/i uffiċjali tal-Istat Membru fejn ikun
stabbilit il-korp innotifikat li jwettaq il-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità, jew
b’lingwa aċċettata minn dan il-korp.
Artikolu 15
Dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE
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1.

Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE għandha tiddikjara li jkun intwera li rrekwiżiti stipulati fl-Anness I, II u III ġew issodisfati.

2.

Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE għandu jkollha l-istruttura mudell stabbilita flAnness V, għandu jkollha l-elementi speċifikati fil-moduli rilevanti stabbiliti flAnness IV u għandha tiġi aġġornata kontinwament. Għandha tiġi tradotta fil-lingwa
jew lingwi mitlubin mill-Istat Membru li fih il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE
jkun tqiegħed jew tqiegħed għad-dispożizzjoni fis-suq.

3.

Meta prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ikun soġġett għal aktar minn att tal-Unjoni
wieħed li jkun jirrikjedi dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE, għandha titħejja
dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE unika fir-rigward ta’ atti tal-Unjoni bħal dawn.
Dik id-dikjarazzjoni għandha tiddikjara l-identifikazzjoni tal-atti tal-Unjoni
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kkonċernati u r-referenzi tal-pubblikazzjoni tagħhom. Tista' tkun dossier magħmul
minn dikjarazzjonijiet tal-konformità individwali rilevanti.
4.

Meta jfassal id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE, il-manifattur għandu jassumi
responsabbiltà għall-konformità tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE mar-rekwiżiti
stipulati f’dan ir-Regolament.
Artikolu 16
Prinċipji ġenerali tat-tikketta CE
It-tikketta CE għandha tkun soġġetta għall-prinċipji ġenerali stabbiliti fl-Artiklu 30
tar-Regolament (KE) Nru 765/2008.
Artikolu 17
Regoli u kundizzjonijiet għat-twaħħil tat-tikketta CE

1.

It-tikketta CE għandha titwaħħal b’mod viżibbli, leġibbli u li ma jitħassarx maddokumenti akkumpanjanti u, fejn il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jiġi fornut
f’forma ta’ pakkett, mal-imballaġġ.

2.

It-tikketta CE għandha titwaħħal qabel mal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE
jitqiegħed fis-suq.

3.

It-tikketta CE għandha tiġi segwita min-numru ta’ identifikazzjoni tal-korp
innotifikat involut fil-valutazzjoni tal-konformità msemmija fl-Anness IV, il-Modulu
D1.
In-numru ta’ identifikazzjoni tal-korp innotifikat għandu jitwaħħal mill-korp innifsu
jew, fuq l-istruzzjonijiet tiegħu, mill-manifattur jew mir-rappreżentant awtorizzat
tiegħu.

4.

L-Istati Membri għandhom jibnu fuq il-mekkaniżmi eżistenti biex jiżguraw lapplikazzjoni korretta tar-reġim li jirregola t-tikketta CE u għandhom jieħdu lazzjoni xierqa fil-każ ta’ użu mhux korrett ta’ dik it-tikketta.
Artikolu 18
Status ta’ tmiem tal-istadju tal-iskart
Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE li jkun għadda minn operazzjoni ta’ rkupru u
jikkonforma mar-rekwiżiti stipulati f’dan ir-Regolament għandu jiġi kkunsidrat li
jikkonforma mal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2008/98/KE u
għandu, għalhekk, jitqies li ma għadux skart.

KAPITOLU 4
NOTIFIKA TAL-KORPI TA’ VALUTAZZJONI TALKONFORMITÀ
Artikolu 19
Notifika
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri loħrajn dwar il-korpi awtorizzati biex iwettqu kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità
minn partijiet terzi skont dan ir-Regolament.
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Artikolu 20
Awtoritajiet ta’ notifika
1.

L-Istati Membri għandhom jaħtru awtorità ta’ notifika li għandha tkun responsabbli
biex tistabbilixxi u twettaq il-proċeduri neċessarji għall-valutazzjoni u n-notifika ta’
korpi ta' valutazzjoni tal-konformità u għall-monitoraġġ ta’ korpi nnotifikati, inkluża
l-konformità mal-Artikolu 25.

2.

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-valutazzjoni u l-monitoraġġ imsemmija filparagrafu 1 għandhom isiru minn korp nazzjonali ta’ akkreditazzjoni skont it-tifsira
ta' u f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 765/2008.

3.

Fejn l-awtorità tan-notifika tiddelega jew inkella tafda l-valutazzjoni, in-notifika jew
il-monitoraġġ imsemmija fil-paragrafu 1 lil korp li ma jkunx entità governattiva, dak
il-korp għandu jkun entità legali u għandu jikkonforma mutatis mutandis marrekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 21. Barra minn hekk din għandu jkollha arranġamenti
sabiex ikopri obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-attivitajiet tagħha.

4.

L-awtorità tan-notifika għandha tieħu responsabbiltà sħiħa għall-kompiti mwettqa
mill-korp imsemmi fil-paragrafu 3.
Artikolu 21
Rekwiżiti marbuta mal-awtoritajiet tan-notifika

1.

Awtorità tan-notifika għandha tiġi stabbilita b’tali mod li ma toħloqx kunflitti ta’
interess ma’ korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità.

2.

Awtorità tan-notifika għandha tkun organizzata u titmexxa b’tali mod li
tissalvagwardja l-oġġettività u l-imparzjalità tal-attivitajiet tagħha.

3.

Awtorità tan-notifika għandha tkun organizzata b’tali mod li kull deċiżjoni relatata
man-notifika ta’ korp ta’ valutazzjoni tal-konformità tittieħed minn persuni
kompetenti differenti minn dawk li jkunu għamlu l-valutazzjoni.

4.

Awtorità tan-notifika ma għandhiex toffri jew tipprovdi attivitajiet li l-korpi ta’
valutazzjoni tal-konformità jew is-servizzi ta’ konsulenza jwettqu fuq bażi
kummerċjali jew kompetittiva.

5.

Awtorità tan-notifika għandha tissalvagwardja l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni
miksuba.

6.

Awtorità tan-notifika għandu jkollha biżżejjed persunal kompetenti għaddispożizzjoni tagħha għall-prestazzjoni korretta tal-kompiti tagħha.
Artikolu 22
Obbligu ta’ informazzjoni fuq l-awtoritajiet ta’ notifika

L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni dwar il-proċeduri tagħhom għallvalutazzjoni u n-notifika ta’ korpi ta' valutazzjoni tal-konformità u dwar il-monitoraġġ talkorpi ta’ notifika, u dwar kwalunkwe bidla fihom.
Il-Kummissjoni għandha tagħmel dik l-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku.
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Artikolu 23
Rekwiżiti marbuta mal-korpi nnotifikati
1.

Għall-finijiet tan-notifika, korp ta' valutazzjoni tal-konformità għandu jissodisfa rrekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi minn 2 sa 11.

2.

Korp ta' valutazzjoni tal-konformità għandu jkun stabbilit skont il-liġi nazzjonali ta’
Stat Membru u għandu jkollu personalità legali.

3.

Korp ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu jkun korp li jkun parti terza indipendenti
mill-organizzazzjoni jew mill-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jivvaluta.
Korp li jappartjeni għal assoċjazzjoni ta’ negozju jew federazzjoni professjonali li
tirrappreżenta lill-impriżi involuti fid-disinn, il-manifattura, il-forniment jew l-użu
ta’ prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li huwa jivvaluta jista’, bil-kundizzjoni li lindipendenza tiegħu jew in-nuqqas ta’ kunflitt ta’ interess jintwerew, jitqies bħala tali
korp.

4.

Korp ta’ valutazzjoni tal-konformità, il-maniġment fl-ogħla livelli tiegħu u l-persunal
responsabbli mit-twettiq tal-kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità ma għandhomx
ikunu d-disinjatur, il-manifattur, il-fornitur, ix-xerrej, is-sid jew l-utent tal-prodotti
fertilizzanti jew ir-rappreżentant ta’ waħda minn dawk il-partijiet. Dan ma għandux
jipprekludi l-użu ta’ prodotti fertilizzanti li mhumiex neċessarji għall-operat tal-korp
ta’ valutazzjoni tal-konformità jew l-użu ta’ prodotti fertilizzanti għal użu personali.
Korp ta’ valutazzjoni tal-konformità, il-maniġment fl-ogħla livelli tiegħu u l-persunal
responsabbli mit-twettiq tal-kompiti ta’ valutazzjoni ta’ konformità ma għandhomx
ikunu direttament involuti fid-disinn, il-manifattura, il-kummerċjalizzazzjoni, jew lużu ta’ prodotti fertilizzanti jew jirrappreżentaw lill-partijiet involuti f’dawk lattivitajiet. Ma għandhomx jieħdu sehem fl-ebda attività li tista’ toħloq kunflitt malindipendenza tal-ġudizzju jew l-integrità tagħhom b’rabta mal-attivitajiet ta'
valutazzjoni tal-konformità li għalihom huma jkunu notifikati. Dan japplika b’mod
partikolari għas-servizzi ta’ konsulenza.
Il-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità għandhom jiżguraw li l-attivitajiet tassussidjarji jew is-sottokuntratturi tagħhom ma jaffettwawx il-kunfidenzjalità, loġġettività jew l-imparzjalità tal-attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-konformità tagħhom.

5.

Il-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità u l-persunal tagħhom għandhom iwettqu lattivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità bl-ogħla livell ta’ integrità professjonali u lkompetenza teknika meħtieġa fil-qasam speċifiku u għandhom ikunu liberi minn kull
pressjoni u tentazzjoni, b’mod partikolari dawk finanzjarji, li jistgħu jinfluwenzaw ilġudizzju tagħhom jew ir-riżultati tal-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità
tagħhom, speċjalment fir-rigward ta’ persuni jew gruppi ta’ persuni b’interess firriżultati ta’ dawk l-attivitajiet.

6.

Korp ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu jkun kapaċi jwettaq il-kompiti kollha ta’
valutazzjoni tal-konformità assenjati lilu permezz tal-Anness IV u li fir-rigward
tagħhom ikun ġie notifikat, kemm jekk dawk il-kompiti jsiru mill-korp ta’
valutazzjoni tal-konformità stess kif ukoll jekk isiru f’ismu u taħt ir-responsabbiltà
tiegħu.
F’kull ħin u għal kull proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità u kull tip jew
kategorija ta’ prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, li fir-rigward tagħhom ikun ġie
nnotifikat, korp ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu jkollu għad-dispożizzjoni
tiegħu:
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(a)

persunal b’għarfien tekniku u b’esperjenza suffiċjenti u xierqa biex iwettaq ilkompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità;

(b)

deskrizzjonijiet ta’ proċeduri li f’konformità magħhom titwettaq il-valutazzjoni
tal-konformità, filwaqt li jiġu żgurati t-trasparenza u l-kapaċità ta’
riproduzzjoni ta’ dawk il-proċeduri. Għandu jkollu l-politiki u l-proċeduri
xierqa fis-seħħ li jiddistingwu bejn il-kompiti li jwettaq bħala korp innotifikat u
attivitajiet oħra;

(c)

proċeduri għall-prestazzjoni ta' attivitajiet li jqisu b’mod dovut id-daqs talimpriża, is-settur li fih topera, l-istruttura tagħha, il-grad ta’ kumplessità tatteknoloġija tal-prodott ikkonċernat u n-natura ta’ massa jew ta’ serje talproċess ta’ produzzjoni.

Korp ta' valutazzjoni tal-konformità għandu jkollu l-mezzi neċessarji biex iwettaq ilkompiti tekniċi u amministrattivi konnessi mal-attivitajiet ta' valutazzjoni talkonformità b’mod xieraq u għandu jkollu aċċess għat-tagħmir u l-faċilitajiet kollha
meħtieġa.
7.

8.

Il-persunal responsabbli mit-twettiq tal-kompiti ta' valutazzjoni tal-konformità
għandu jkollu dawn li ġejjin:
(a)

taħriġ tekniku u vokazzjonali sod li jkopri l-attivitajiet kollha ta' valutazzjoni
tal-konformità li għalihom il-korp ta' valutazzjoni tal-konformità jkun ġie
notifikat;

(b)

għarfien sodisfaċenti tar-rekwiżiti tal-valutazzjonijiet li jsiru minnhom u
awtorità adegwata biex jagħmlu dawk il-valutazzjonijiet;

(c)

għarfien u fehim xieraq tar-rekwiżiti stipulati fl-Anness I, l-Anness II u lAnness III tal-istandards armonizzati applikabbli u tad-dispożizzjonijiet
rilevanti tal-leġiżlazjoni ta’ armonizzazzjoni tal-Unjoni u tal-leġiżlazjoni
nazzjonali;

(d)

il-kapaċità meħtieġa biex ifasslu ċertifikati, rekords u rapporti li juru li lvalutazzjonijiet ikunu saru.

Għandha tkun garantita l-imparzjalità tal-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità, talogħla livell ta’ maniġment tagħhom u tal-persunal responsabbli mit-twettiq talkompiti ta’ valutazzjoni ta’ konformità.
Ir-rimunerazzjoni tal-maniġment fl-ogħla livell u tal-persunal responsabbli mittwettiq tal-kompiti ta' valutazzjoni tal-konformità ta’ korp ta’ valutazzjoni talkonformità ma għandhiex tiddipendi mill-għadd ta’ valutazzjonijiet imwettqa jew
mir-riżultati ta’ dawk il-valutazzjonijiet.
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9.

Il-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità għandhom jipprovdu polza tal- assigurazzjoni
ta’ responsabbiltà sakemm ir-responsabbiltà ma titteħidx mill-Istat f'konformità malliġi nazzjonali, jew sakemm l-Istat Membru nnifsu ma jkunx direttament
responsabbli għall-valutazzjoni ta’ konformità.

10.

Il-persunal ta' korp ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu josserva s-segretezza
professjonali fir-rigward tal-informazzjoni kollha miksuba fit-twettiq tal-kompiti
tagħhom skont l-Anness IV, ħlief f’rabta mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati
Membru li fih l-attivitajiet tiegħu jitwettqu. Għandhom jitħarsu d-drittijiet ta'
proprjetà.
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11.

Il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità għandhom jipparteċipaw fi, jew jiżguraw li lpersunal tagħhom responsabbli mit-twettiq tal-kompiti ta’ valutazzjoni talkonformità jiġu infurmati bl-attivitajiet ta’ standardizzazzjoni rilevanti u l-attivitajiet
tal-grupp ta’ koordinazzjoni tal-korp innotifikat stabbiliti skont l-Artikolu 35 u
għandhom japplikaw, bħala gwida ġenerali, id-deċiżjonijiet u d-dokumenti
amministrattivi prodotti b’riżultat tax-xogħol ta’ dak il-grupp.
Artikolu 24
Preżunzjoni ta’ konformità ta’ korpi nnotifikati

Fejn korp ta' valutazzjoni tal-konformità juri l-konformità tiegħu mal-kriterji stabbiliti flistandards armonizzati rilevanti jew partijiet minnhom, li r-referenzi tagħhom ikunu ġew
ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, dan għandu jkun preżunt konformi
mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 23 sa fejn l-istandards armonizzati applikabbli jkopru
dawk ir-rekwiżiti.
Artikolu 25
Sussidjarji u sottokuntrattar minn korpi nnotifikati
1.

Meta korp innotifikat jagħti b’sottokuntratt kompiti speċifiċi konnessi malvalutazzjoni tal-konformità jew iqabbad sussidjarju, huwa għandu jiżgura li ssottokuntrattur jew is-sussidjarju jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 23 u
għandu jinforma lill-awtorità tan-notifika dwar dan.

2.

Il-korpi nnotifikati għandhom jerfgħu r-responsabbiltà kollha tal-kompiti li jkunu
twettqu mis-sottokuntratturi jew mis-sussidjarji kull fejn dawn ikunu stabbiliti.

3.

L-attivitajiet jistgħu jingħataw b’sottokuntratt jew jitwettqu minn sussidjarju biss
meta jkun hemm il-qbil tal-klijent.

4.

Il-korpi nnotifikati għandhom iżommu għad-dispożizzjoni tal-awtorità ta’ notifika ddokumenti rilevanti dwar il-valutazzjoni tal-kwalifiki tas-sottokuntrattur jew tassussidjarju u tax-xogħol li jkun sar minnhom skont l-Anness IV.
Artikolu 26
Applikazzjoni għal notifika

1.

Korp ta' valutazzjoni tal-konformità għandu jissottometti applikazzjoni għal notifika
lill-awtorità tan-notifika tal-Istat Membru fejn ikun stabbilit.

2.

L-applikazzjoni għal notifika għandha tiġi akkumpanjata minn deskrizzjoni talattivitajiet ta’ valutazzjoni ta’ konformità, il-modulu jew moduli ta’ valutazzjoni ta’
konformità u l-prodott jew prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li għalih/hom il-korp
jiddikjara li huwa kompetenti, kif ukoll permezz ta’ ċertifikat ta’ akkreditazzjoni
maħruġ minn korp ta’ akkreditazzjoni nazzjonali li juri li l-korp ta’ valutazzjoni talkonformità jissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 23.
Artikolu 27
Proċedura tan-notifika

1.

MT

L-awtoritajiet tan-notifika jistgħu jinnotifikaw biss lill-korpi ta' valutazzjoni talkonformità li jkunu ssodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 23.
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2.

Għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn bl-użu talgħodda elettronika ta’ notifika żviluppata u ġestita mill-Kummissjoni.

3.

In-notifika għandha tinkludi d-dettalji kollha tal-attivitajiet ta’ valutazzjoni talkonformità, il-modulu jew moduli ta’ valutazzjoni tal-konformità u l-prodott jew ilprodotti fertilizzanti bit-tikketta CE kkonċernati u ċ-ċertifikat ta’ akkreditazzjoni
msemmi fl-Artikolu 26(2).

4.

Il-korp ikkonċernat jista’ jwettaq l-attivitajiet ta’ korp innotifikat biss jekk ma
jitqajmu l-ebda oġġezzjonijiet mill-Kummissjoni jew minn Stati Membri oħra fi
żmien ġimagħtejn mid-data ta’ notifika.
Korp bħal dan biss għandu jitqies bħala korp innotifikat għall-finijiet ta’ dan irRegolament.

5.

L-awtorità tan-notifika għandha tinnotifika lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri loħra b’kull tibdil rilevanti sussegwenti fin-notifika.
Artikolu 28
Numri ta’ identifikazzjoni u listi ta’ korpi nnotifikati

1.

Il-Kummissjoni għandha tassenja numru ta’ identifikazzjoni lil korp innotifikat.
Għandha tassenja numru wieħed bħal dan, anki fil-każ fejn il-korp ikun notifikat
skont diversi atti tal-Unjoni.

2.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista tal-korpi nnotifikati skont dan irRegolament, inklużi n-numri ta’ identifikazzjoni li jkunu ġew assenjati lilhom u lattivitajiet li dwarhom ikunu ġew innotifikati.
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-lista tinżamm aġġornata.
Artikolu 29
Tibdil fin-notifiki

1.

Meta awtorità tan-notifika taċċerta ruħha jew tkun informata li korp innotifikat ma
jkunx għadu konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 23, jew li jkun qed jonqos
milli jaqdi l-obbligi tiegħu, l-awtorità tan-notifika għandha tillimita, tissospendi jew
tirtira n-notifika kif xieraq, skont kemm ikun gravi n-nuqqas fir-rigward tar-rekwiżiti
jew tal-obbligi li jridu jiġu sodisfatti. Għandha tinforma minnufih lill-Kummissjoni u
lill-Istati Membri l-oħrajn dwar dan.

2.

Fil-każ ta' restrizzjoni, sospensjoni jew irtirar ta' notifika, jew fejn il-korp innotifikat
ma jkunx għadu attiv, l-Istat Membru tan-notifika għandu jieħu l-passi meħtieġa biex
jiżgura li l-fajls ta’ dak il-korp jiġu pproċessati minn korp innotifikat ieħor jew
jinżammu disponibbli għall-awtorità tan-notifika u għall-awtoritajiet tas-sorveljanza
tas-suq responsabbli, fuq talba tagħhom.
Artikolu 30
Kontestazzjoni tal-kompetenza ta’ korpi nnotifikati

1.
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Il-Kummissjoni għandha tinvestiga l-każijiet kollha fejn ikollha dubju jew fejn issir
taf b’dubju dwar il-kompetenza ta’ korp innotifikat jew jekk korp innotifikat għadux
jissodisfa r-rekwiżiti u r-responsabbiltajiet li għalihom huwa suġġett.
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2.

L-Istat Membru notifikanti għandu jipprovdi lill-Kummissjoni, fuq talba, blinformazzjoni kollha relatata mal-bażi għan-notifika jew iż-żamma tal-kompetenza
tal-korp innotifikat ikkonċernat.

3.

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-informazzjoni kollha sensittiva miksuba matul linvestigazzjonijiet tagħha tinżamm kunfidenzjali.

4.

Meta l-Kummissjoni taċċerta ruħha li korp innotifikat ma jissodisfax jew ma jkunx
għadu jissodisfa r-rekwiżiti għan-notifika tiegħu, għandha tadotta att ta’
implimentazzjoni li jirrikjedi lill-Istat Membru tan-notifika sabiex jieħu l-miżuri
korrettivi meħtieġa, inkluż l-irtirar tan-notifika jekk dan ikun meħtieġ.
Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat f'konformità mal-proċedura ta’
konsulenza msemmija fl-Artikolu 41(2).
Artikolu 31
Obbligi operattivi tal-korpi nnotifikati

1.

Il-korpi nnotifikati għandhom iwettqu l-valutazzjonijiet tal-konformità f'konformità
mal-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità previsti fl-Anness IV.

2.

Il-valutazzjonijiet tal-konformità għandhom jitwettqu b’mod proporzjonat, billi jiġu
evitati piżijiet bla bżonn għall-operaturi ekonomiċi. Il-korpi nnotifikati għandhom
iwettqu l-attivitajiet tagħhom b’kunsiderazzjoni xierqa għad-daqs tal-impriża, issettur li fih topera, l-istruttura tagħha, il-livell ta’ kumplessità tat-teknoloġija talprodott ikkonċernat u n-natura tal-massa jew tas-serje tal-proċess ta’ produzzjoni.
Meta jagħmlu dan għandhom, madankollu, jirrispettaw il-livell ta’ dixxiplina u llivell ta’ protezzjoni meħtieġa għall-konformità tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta
CE ma’ dan ir-Regolament.

3.

Meta korp innotifikat isib li r-rekwiżiti stipulati fl-Anness I, l-Anness II, jew lAnness III, jew standards armonizzati korrispondenti, speċifikazzjonijiet komuni
msemmija fl-Artikolu 13 jew speċifikazzjonijiet tekniċi oħrajn, ma jkunux intlaħqu
minn manifattur, dan għandu jitlob lill-manifattur jieħu l-miżuri korrettivi xierqa u
ma għandux joħroġ ċertifikat.

4.

Fejn, waqt il-monitoraġġ tal-konformità wara l-ħruġ ta’ ċertifikat, korp innotifikat
isib li prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ma jkunx għadu konformi, għandu jitlob
lill-manifattur biex jieħu l-miżuri korrettivi xierqa u għandu jissospendi jew jirtira ċċertifikat jekk dan ikun neċessarju.

5.

Fejn ma jittiħdux miżuri korrettivi jew fejn dawn ma jkollhomx l-effett meħtieġ, ilkorp innotifikat għandu jillimita, jissospendi jew jirtira kull ċertifikat, kif xieraq.
Artikolu 32
Appell kontra deċiżjonijiet tal-korpi nnotifikati
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm disponibbli proċedura ta’ appell
kontra d-deċiżjonijiet tal-korpi nnotifikati.
Artikolu 33
Obbligi ta’ informazzjoni dwar korpi nnotifikati

1.

MT

Il-korpi nnotifikati għandhom jinformaw lill-awtorità ta’ notifika dwar dan li ġej:
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2.

(a)

kwalunkwe rifjut, restrizzjoni, sospensjoni jew irtirar ta’ ċertifikat;

(b)

kwalunkwe ċirkostanza li jkollha effett fuq il-kamp ta' applikazzjoni tannotifika jew il-kundizzjonijiet għaliha;

(c)

kwalunkwe talba għal informazzjoni li huma jkunu rċevew minn awtoritajiet
tas-sorveljanza tas-suq rigward attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-konformità;

(d)

fuq talba, l-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità li jsiru fil-kamp ta'
applikazzjoni tan-notifika tagħhom u kwalunkwe attività oħra mwettqa, inklużi
attivitajiet transfruntiera u sottokuntrattar.

Il-korpi nnotifikati għandhom jipprovdu lill-korpi nnotifikati l-oħrajn, skont dan irRegolament, li jwettqu attivitajiet simili ta’ valutazzjoni ta’ konformità li jkopru listess prodott fertilizzanti bit-tikketta CE b’informazzjoni rilevanti dwar kwistjonijiet
marbutin ma’ riżultati ta’ valutazzjoni ta’ konformità negattivi jew, fuq talba,
pożittivi.
Artikolu 34
Skambju ta’ esperjenza

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi għall-organizzazzjoni ta’ skambji ta’ esperjenza bejn lawtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri responsabbli mill-politika tan-notifiki.
Artikolu 35
Koordinazzjoni ta’ korpi nnotifikati
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jiġu implimentati u operati kif xieraq koordinazzjoni u
kooperazzjoni xierqa bejn il-korpi nnotifikati skont dan ir-Regolament fil-forma ta’ grupp
settorjali ta’ korpi nnotifikati.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-korpi nnotifikati minnhom jipparteċipaw fix-xogħol
ta’ dak il-grupp, b’mod dirett jew permezz ta’ rappreżentanti nominati.

KAPITOLU 5
SORVELJANZA TAS-SUQ TAL-UNJONI, KONTROLL TALPRODOTTI FERTILIZZANTI BIT-TIKKETTA CE LI JIDĦLU
FIS-SUQ TAL-UNJONI U L-PROĊEDURA TA’
SALVAGWARDJA TAL-UNJONI
Artikolu 36
Sorveljanza tas-suq tal-Unjoni u kontroll ta’ prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li
jidħlu fis-suq tal-Unjoni
Għandhom japplikaw l-Artikoli 16 sa 29 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 għallprodotti fertilizzanti bit-tikketta CE.
Artikolu 37
Proċedura għat-trattament tal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jippreżentaw
riskju fil-livell nazzjonali
1.

MT

Meta l-awtoritajiet ta’ sorveljanza ta’ Stat Membru wieħed ikollhom raġuni biżżejjed
biex jemmnu li prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jippreżenta riskju inaċċettabbli
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għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew għallambjent, dawn għandhom iwettqu evalwazzjoni b’rabta mal-prodott fertilizzanti
ikkonċernat li tkopri r-rekwiżiti rilevanti kollha stipulati f’dan ir-Regolament. Loperaturi ekonomiċi rilevanti għandhom jikkooperaw skont kif ikun meħtieġ malawtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq għal dak il-għan.
Fejn, matul l-evalwazzjoni, l-awtoritajiet ta’ sorveljanza tas-suq isibu li l-prodott
fertilizzanti immarkat CE ma jikkonformax mar-rekwiżiti stipulati f’dan irRegolament, mingħajr dewmien għandhom jitolbu lill-operatur ekonomiku jieħu lazzjonijiet korrettivi xierqa kollha fi żmien perjodu raġonevoli sabiex iġib il-prodott
fertilizzanti f’konformità ma’ dawk ir-rekwiżiti, biex jirtira l-prodott fertilizzanti
mis-suq, biex isejħu lura, jew ineħħi t-tikketta CE.
L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq għandhom jinfurmaw lill-korp innotifikat
rilevanti b’dan.
L-Artikolu 21 tar-Regolament Nru 765/2008 għandu japplika għall-miżuri msemmija
fit-tieni sottoparagrafu.
2.

Meta l-awtoritajiet ta’ sorveljanza tas-suq iqisu li n-nuqqas ta’ konformità mhuwiex
ristrett biss għat-territorju nazzjonali tagħhom, dawn għandhom jgħarrfu lillKummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn bir-riżultati tal-evalwazzjoni u dwar lazzjonijiet li huma talbu biex jittieħdu mill-operatur ekonomiku.

3.

L-operatur ekonomiku għandu jiżgura li tittieħed l-azzjoni korrettiva xierqa kollha
fir-rigward tal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE kkonċernati li jkun qiegħed għaddispożizzjoni fis-suq fl-Unjoni kollha.

4.

Meta l-operatur ekonomiku rilevanti ma jiħux azzjoni korrettiva adegwata fi żmien
il-perjodu msemmi fit-tieni sottoparagrafu tal-paragrafu 1, l-awtoritajiet ta’
sorveljanza tas-suq għandhom jieħdu l-miżuri provviżorji xierqa kollha biex
jipprojbixxu jew jirrestrinġu l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE milli jsir
disponibbli fis-suq nazzjonali tagħhom, biex jirtiraw il-prodott fertilizzanti minn dak
is-suq jew biex isejħuh lura.
L-awtoritajiet ta’ sorveljanza tas-suq għandhom jinfurmaw mingħajr dewmien lillKummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra b’dawk il-miżuri.

5.

6.

MT

L-informazzjoni msemmija fit-tieni sottoparagarfu tal-paragrafu 4 għandha tinkludi
d-dettalji disponibbli kollha, b’mod partikolari d-dejta neċessarja għallidentifikazzjoni tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE li mhux konformi, l-oriġini
tal-prodott fertilizzanti, in-natura tan-nuqqas ta’ konformità allegat u r-riskji involuti,
in-natura u t-tul ta’ żmien tal-miżuri nazzjonali meħudin u l-argumenti mressqin
mill-operatur ekonomiku rilevanti. B’mod partikolari, l-awtoritajiet ta’ sorveljanza
tas-suq għandhom jindikaw jekk in-nuqqas ta’ konformità jkunx dovut għal xi waħda
mir-raġunijiet li ġejjin:
(a)

nuqqas ta’ sodisfazzjon tar-rekwiżiti stipulati fl-Anness I, l-Anness II jew lAnness III min-naħa ta’ prodott fertilizzanti bit-tikketta CE

(b)

nuqqasijiet fl-istandards armonizzati msemmija fl-Artikolu 12 li jikkonferixxu
preżunzjoni tal-konformità.

L-Istati Membri, barra minn dawk l-Istati Membri li jagħtu bidu għall-proċedura
skont dan l-Artikolu, għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri
mingħajr dewmien b’kull miżura adottata u b’kull informazzjoni addizzjonali għaddispożizzjoni tagħhom relatata man-nuqqas ta’ konformità tal-prodott fertilizzanti
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bit-tikketta CE kkonċernat u, f’każ ta’ nuqqas ta’ qbil mal-miżura nazzjonali
adottata, dwar l-oġġezzjonijiet tagħhom.
7.

Fejn, fi żmien tliet xhur mill-wasla tal-informazzjoni msemmija fit-tieni
sottoparagrafu tal-paragrafu 4, ma tkun saret ebda oġġezzjoni minn Stat Membru jew
mill-Kummissjoni fuq miżura provviżorja meħuda minn Stat Membru, dik il-miżura
għandha titqies li tkun ġustifikata.

8.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-miżuri xierqa restrittivi, bħall-irtirar,
jittieħdu mingħajr dewmien fir-rigward tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE
kkonċernat.
Artikolu 38
Proċedura ta’ salvagwardja tal-Unjoni

1.

Fejn, ladarba titlesta l-proċedura stabbilita fl-Artikolu 37(3) u (4), jitqajmu
oġġezzjonijiet kontra miżura meħuda minn Stat Membru, jew fejn il-Kummissjoni
tikkunsidra li miżura nazzjonali tmur kontra l-leġiżlazjoni tal-Unjoni, ilKummissjoni għandha mingħajr dewmien tikkonsulta mal-Istati Membri u maloperatur jew l-operaturi ekonomiku/ċi rilevanti u għandha tevalwa l-miżura
nazzjonali. Abbażi tar-riżultati ta’ dik l-evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha
tadotta att ta’ implimentazzjoni fil-forma ta' deċiżjoni li jiddetermina jekk il-miżura
nazzjonali hix ġustifikata jew le.
Jekk il-miżura nazzjonali titqies ġustifikata, l-Istati Membri kollha għandhom jieħdu
l-miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE mhux
konformi jiġi irtirat mis-suq, u għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni b’dan.
Jekk il-miżura nazzjonali titqies li mhijiex ġustifikata, id-deċiżjoni għandha tordna
lill-Istat Membru kkonċernat jirtira dik il-miżura.
Il-Kummissjoni għandha tindirizza d-deċiżjoni tagħha lill-Istati Membri kollha u
għandha tikkomunikaha immedjatament lilhom u lill-operatur(i) ekonomiku/ċi
rilevanti.

2.

Fejn il-miżura nazzjonali titqies li hija ġustifikata u n-nuqqas ta’ konformità talprodott fertilizzanti bit-tikketta CE jiġi attribwit għan-nuqqasijiet fl-istandards
armonizzati msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 37(5), il-Kummissjoni għandha
tapplika l-proċedura prevista fl-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) Nru 1025/2012.
Artikolu 39
Prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE konformi li jippreżentaw riskju
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1.

Fejn, wara li tkun saret evalwazzjoni skont l-Artikolu 37(1), Stat Membru jsib li
għalkemm prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ikun konformi ma’ dan ir-Regolamemt
xorta jippreżenta riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew talpjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent, dan għandu jitlob lill-operatur ekonomiku
rilevanti sabiex jieħu l-miżuri xierqa kollha fi żmien perjodu raġonevoli sabiex
jiżgura li l-prodott fertilizzanti konċernat, meta jitqiegħed fis-suq, ma jibqax
jippreżenta dak ir-riskju, biex jirtira l-prodott fertilizzanti mis-suq jew biex isejħu
lura.

2.

L-operatur ekonomiku għandu jiżgura li l-azzjoni korrettiva tittieħed fir-rigward talprodotti fertilizzanti bit-tikketta CE kkonċernati li jkun qiegħed għad-dispożizzjoni
fis-suq fl-Unjoni kollha.
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3.

L-Istat Membru għandu jgħarraf immedjatament lill-Kummissjoni u lill-Istati
Membri l-oħrajn. L-informazzjoni għandha tinkludi d-dettalji disponibbli kollha,
b’mod partikolari d-dejta neċessarja għall-identifikazzjoni tal-prodott fertilizzanti bittikketta CE kkonċernat, l-oriġini u l-katina ta’ provvista tal-prodott fertilizzanti, innatura tar-riskju involut u n-natura u t-tul ta’ żmien tal-miżura nazzjonali meħuda.

4.

Il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien, tidħol f’konsultazzjoni mal-Istati
Membri u mal-operatur ekonomiku jew operaturi ekonomiċi rilevanti u għandha
tevalwa l-miżuri nazzjonali meħuda. Abbażi tar-riżultati ta’ dik l-evalwazzjoni, ilKummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni fil-forma ta' deċiżjoni li
tiddetermina jekk il-miżura nazzjonali tkunx ġustifikata jew le, u fejn ikun meħtieġ,
tordna miżuri adegwati.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 41(3).
F’każijiet li jkunu ġġustifikati minħabba raġunijiet imperattivi ta’ urġenza marbutin
mas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, mas-sikurezza jew mal-ambjent,
il-Kummissjoni għandha tadotta immedjatament atti ta’ implimentazzjoni applikabbli
f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 41(4).

5.

Il-Kummissjoni għandha tindirizza d-deċiżjoni tagħha lill-Istati Membri kollha u
għandha tikkomunikaha immedjatament lilhom u lill-operatur(i) ekonomiku/ċi
rilevanti.
Artikolu 40
Nuqqas ta’ konformità formali

1.

2.
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Mingħajr ħsara għall-Artikolu 37, fejn Stat Membru jasal għal xi waħda mis-sejbiet li
ġejjin dwar prodott fertilizzanti bit-tikketta CE, għandu jeżiġi lill-operatur
ekonomiku rilevanti itemm dak in-nuqqas ta’ konformità kkonċernat:
(a)

it-tikketta CE tkun twaħħlet bi ksur tal-Artikolu 30 tar-Regolament (KE) Nru
765/2008 jew tal-Artikolu 17 ta’ dan ir-Regolament;

(b)

in-numru ta’ identifikazzjoni tal-korp innotifikat ikun twaħħal bi ksur talArtikolu 17 jew ma jkunx twaħħal, fejn meħtieġ permezz tal-Artikolu 17;

(c)

id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE ma takkumpanjax il-prodott fertlizzant
bit-tikketta CE;

(d)

id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE ma tkunx saret b’mod korrett;

(e)

id-dokumentazzjoni teknika ma tkunx disponibbli jew ma tkunx kompleta;

(f)

l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(6) jew fl-Artikolu 8(3) tkun nieqsa,
falza jew mhux kompluta;

(g)

kwalunkwe rekwiżit amministrattiv ieħor previst fl-Artikolu 6 jew fl-Artikolu 8
ma jkunx sodisfatt.

Fejn in-nuqqas ta’ konformità msemmi fil-paragrafu 1 jippersisti, l-Istat Membru
kkonċernat għandu jieħu l-miżuri xierqa kollha biex jirrestrinġi jew jipprojbixxi lprodott fertilizzanti bit-tikketta CE milli jsir disponibbli fis-suq jew jiżgura li dan
jissejjaħ lura jew irkuprat mis-suq jew li titneħħa t-tikketta CE.
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KAPITOLU 6
ATTI TAL-KUMITAT U ATTI DELEGATI
Artikolu 41
Proċedura tal-kumitat
1.

Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita mill-Kumitat dwar il-prodotti fertilizzanti. Dak
il-kumitat għandu jkun kumitat fi ħdan it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.

Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 tarRegolament (UE) Nru 182/2011.

3.

Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tarRegolament (UE) Nru 182/2011.

4.

Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 8 tarRegolament (UE) Nru 182/2011, flimkien mal-Artikolu 5 tiegħu.
Artikolu 42
Emendi tal-Annessi

1.

2.

3.
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Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità malArtikolu 43 biex temenda l-Annessi I sa IV għall-finijiet li jiġu adattati għallprogress tekniku u jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-suq intern u l-moviment liberu għal
prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE
(a)

li għandhom il-probabbiltà li jkunu suġġetti għal kummerċ sinifikanti fis-suq
intern, u

(b)

li għalihom hemm evidenza xjentifika li ma jippreżentawx xi riskju
inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, l-annimali jew il-pjanti, għas-sikurezza
jew għall-ambjent, u li huma effettivi b'mod suffiċjenti.

Fejn il-Kummissjoni temenda l-Anness II sabiex iżżid mikroorganiżmi ġodda filkategorija ta’ materjali komponenti għal organiżmi bħal dawn skont il-paragrafu 1,
għandha tagħmel dan abbażi tad-dejta li ġejja:
(a)

isem tal-mikroorganiżmu;

(b)

klassifikazzjoni tassonomika tal-mikroorganiżmu;

(c)

dejta storika tal-produzzjoni u l-użu sikuri tal-mikroorganiżmu;

(d)

relazzjoni tassonomika ma' speċijiet ta’ mikroorganiżmi li jissodisfaw irrewkiżiti għal Preżunzjoni Kwalifikata tas-Sikurezza kif inhu stabbilit millAġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel;

(e)

informazzjoni dwar il-livelli tar-residwi tat-tossini;

(f)

informazzjoni dwar il-proċess ta’ produzzjoni; u

(g)

informazzjoni dwar l-identità tal-intermedjarji tar-residwi jew il-metaboliti
mikrobjali fil-materjal komponenti.

Il-Kummissjoni, meta tadotta atti delegati f'konformità mal-paragrafu 1, tista'
temenda l-kategoriji tal-materjal tal-komponent stipulati fl-Anness II sabiex iżżid
prodotti sekondarji tal-annimali fi ħdan it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009
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biss fejn ikun ġie determinat punt aħħari fil-katina tal-manifattura għal prodotti bħal
dawn f'konformità mal-proċeduri stabbiliti f'dak ir-Regolament.
4.

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa wkoll li tadotta atti delegati f'konformità
mal-Artikolu 43 biex temenda l-Annessi I sa IV fid-dawl ta’ evidenza xjentifika
ġdida. Il-Kummissjoni għandha tuża din is-setgħa, abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju,
kull fejn hemm bżonn ta' emenda sabiex tiżgura li kwalunkwe prodott fertilizzanti
bit-tikketta CE li jikkonforma mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, taħt
kundizzjonijiet normali ta’ użu, ma jippreżentax riskju inaċċettabbli għas-saħħa talbniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent.
Artikolu 43
Eżerċitar tad-delega

1.

Is-setgħa li jiġu adottati atti delegati tingħata lill-Kummissjoni soġġett għallkundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.

Is-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 42 għandha tingħata lillKummissjoni ħames snin minn [Uffiċċju tal-pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok
daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament]. Il-Kummissjoni għandha
tfassal rapport dwar id-delega ta’ setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel ittmiem tal-perjodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża
awtomatikament għal perjodi ta’ żmien ta’ tul identiku, ħlief jekk il-Parlament
Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal estensjoni bħal din mhux iktar tard minn
tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.

3.

Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 42 tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe
mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha
ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ filjum ta’ wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
jew f’data aktar tard speċifikata hemmhekk. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’
kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ.

4.

Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament
lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

5.

Att delegat li jkun ġie adottat skont l-Artikolu 42 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk la
l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu esprimew xi oġġezzjoni fi żmien
perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill
jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu ttnejn li huma informaw lill-Kummissjoni li ma għandhomx oġġezzjonijiet. Dak ilperjodu jiġġedded b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

KAPITOLU 7
DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI U FINALI
Artikolu 44
Penali
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur
ta’ dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex jiżguraw li
jiġu implimentati. Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u
dissważivi. L-Istati Membri għandhom, mingħajr dewmien, jinnotifikaw lill-
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Kummissjoni b’dawk ir-regoli u b’dawk il-miżuri u għandhom jinnotifikawha,
mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom.
Artikolu 45
Emendi għar-Regolament (KE) Nru 1069/2009
Fir-Regolament (KE) Nru 1069/2009, l-Artikolu 5 huwa emendat kif ġej:
(1)

fil-paragrafu 2, l-ewwel sottoparagrafu jinbidel b’dan li ġej:
"Għal prodotti derivati msemmija fl-Artikoli 32, 35 u 36 li ma jibqgħux
jippreżentaw riskju sinifikanti għas-saħħa pubblika jew tal-annimali, jista’ jiġi
determinat punt aħħari fil-katina ta’ manifattura, li lil hinn minnu ma jibqgħux
soġġetti għar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament."

(2)

il-Paragrafu 3 jinbidel b’dan li ġej:
"3.

Fil-każ ta’ riskji għas-saħħa pubblika jew tal-annimali, l-Artikoli 53 u
54 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 dwar miżuri tas-saħħa ta’
emerġenza għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-prodotti
derivati msemmija fl-Artikoli 32, 33 u 36 ta’ dan ir-Regolament."
Artikolu 46
Emendi għar-Regolament (KE) Nru 1107/2009

Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009, huwa emendat kif ġej:
(1)

L-Artikolu 2(1)(b) jinbidel b’dan li ġej:
"(b)
l-influwenza fuq il-proċessi tal-ħajja tal-pjanti, bħal sustanzi li
jinfluwenzaw it-tkabbir tagħhom, barra minn nutrijent jew bijostimulant talpjanti;"

(2)

fl-Artikolu 3, jiddaħħal il-punt li ġej:

(3)

"34. "bijostimulant tal-pjanti" tfisser prodott li jistimola l-proċess ta’
nutrizzjoni ta’ pjanta independentament mill-kontenut tan-nutrijenti tal-prodott,
bl-għan esklużiv li titjieb karatteristika waħda jew aktar tal-pjanta:
(a)

effiċjenza tal-użu tan-nutrijent;

(b)

tolleranza għall-istress abijotiku;

(c)

xejriet tal-kwalità tal-għelejjel."
Artikolu 47
Tħassir tar-Regolament (KE) Nru 2003/2003

Ir-Regolament (KE) Nru 2003/2003 jitħassar b'effett mid-data msemmija fit-tieni paragrafu
tal-Artikolu 49.
Ir-referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal dan irRegolament.

MT

44

MT

Artikolu 48
Dispożizzjonijiet tranżitorji
L-Istati Membri ma għandhomx jimpedixxu t-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti
li tqiegħdu fis-suq bħala fertilizzanti deżinjati "fertilizzant tal-KE" f'konformità marRegolament (KE) Nru 2003/2003 qabel [Uffiċċju tal-pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal
id-data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament]. Madankollu, il-Kapitolu 5 għandu japplika
mutatis mutandis għal prodotti bħal dawn.
Artikolu 49
Dħul fis-seħħ u applikazzjoni
Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Japplika mill-1 ta’ Jannar 2018.
Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew
Il-President
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Għall-Kunsill
Il-President
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