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Norbert Lins, Bart Staes 

Il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi 

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 29 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

– wara li kkunsidra r-rapport tar-

Rapporteur Speċjali tal-Kunsill tad-

Drittijiet tal-Bniedem tan-NU dwar id-

Dritt għall-Ikel, tal-24 ta' Jannar 2017, 

dwar l-użu globali tal-pestiċidi fl-

agrikoltura u l-impatt tiegħu fuq id-

drittijiet tal-bniedem, 

imħassar 

Or. en 
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Il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi 

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa B 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

B. billi l-proċedura ta' awtorizzazzjoni 

tal-UE għall-prodotti għall-protezzjoni tal-

pjanti hija waħda mill-aktar strinġenti fid-

dinja; billi fid-dawl tat-tħassib imqajjem 

minn bosta partijiet ikkonċernati dwar il-

valutazzjoni tal-glifosat, il-Kumitat 
Speċjali dwar il-proċedura tal-Unjoni 

għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi (PEST) 

għandu l-għan li jidentifika oqsma li 

jistgħu jittejbu aktar fir-rigward tal-

proċedura ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni 

għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, 

billi jipprovdi rakkomandazzjonijiet li 

huwa jqis bħala neċessarji sabiex jiġi 

żgurat il-ksib ta' livell għoli ta' protezzjoni 

kemm għas-saħħa tal-bniedem u tal-

annimali, kif ukoll tal-ambjent; 

B. billi l-proċedura ta' awtorizzazzjoni 

tal-UE għall-prodotti għall-protezzjoni tal-

pjanti hija waħda mill-aktar stretti fid-dinja 

u fil-preżent qed tieħu aktar minn 11-

il sena, tirrikjedi medja ta' aktar minn 

200 studju xjentifiku u spiża ta' aktar 

minn EUR 220 miljun biex prodott jidħol 

fis-suq tal-UE; billi l-Kumitat Speċjali 

dwar il-proċedura tal-Unjoni għall-

awtorizzazzjoni tal-pestiċidi (PEST) 

għandu l-għan li jidentifika oqsma li 

jistgħu jittejbu aktar fir-rigward tal-

proċedura ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni 

għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, 

billi jipprovdi rakkomandazzjonijiet li 

huwa jqis bħala neċessarji sabiex jiġi 

żgurat il-ksib ta' livell għoli ta' protezzjoni 

kemm għas-saħħa tal-bniedem u tal-

annimali, kif ukoll tal-ambjent, u fl-istess 

ħin iħeġġeġ il-kompetittività, jistimula u 

jiffaċilita r-riċerka u jappoġġja l-

produttività agrikola fit-tkabbir ta' ikel 

sostenibbli, sikur, tajjeb għas-saħħa u 

nutrittiv, ilkoll bħala parti mit-twettiq tal-

objettivi stabbiliti fl-Artikolu 1(3) tar-

Regolament; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ba (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Ba. billi minħabba n-natura stretta tal-

leġiżlazzjoni tal-UE, l-għadd ta' sustanzi 

fis-suq naqas; billi, mit-43 sustanza ġdida 

li ġew sottomessi, 20 biss ġew approvati u 

– minn dawn – tmienja biss ġew 

awtorizzati għall-użu fi prodotti għall-

protezzjoni tal-pjanti mindu daħal fis-

seħħ ir-Regolament; billi, f'dawn l-aħħar 

sentejn, ma tressqet l-ebda applikazzjoni 

għall-approvazzjoni ta' sustanza attiva 

ġdida; billi dan iwassal għal nuqqas ta' 

pestiċidi bżonjużi ħafna għall-bdiewa, fatt 

li jipperikola l-provvisti tal-ikel u jhedded 

it-twettiq tal-objettivi kollha tar-

Regolament, li jinkludu s-salvagwardja 

tal-kompetittività tal-agrikoltura 

Komunitarja; 

Or. en 
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Premessa Bb (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Bb. billi l-istadji kollha tal-proċedura 

ta' approvazzjoni għandhom jittejbu 

sabiex titħeġġeġ il-fiduċja tal-pubbliku 

fis-sistema li tirregola l-prodotti għall-

protezzjoni tal-pjanti; billi t-trasparenza 

tal-proċessi ta' awtorizzazzjoni relatati 

mal-attivitajiet tal-awtoritajiet kompetenti 

għandha tittejjeb ukoll; billi l-proposta 

tal-Kummissjoni biex tirrevedi r-

Regolament (KE) Nru 178/2002 dwar il-

liġi ġenerali dwar l-ikel għandha l-għan li 

tindirizza t-tħassib relatat mad-data u l-

evidenza mogħtija matul il-proċess tal-

evalwazzjoni u żżid it-trasparenza; 

Or. en 
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Il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa C 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

C. billi l-prinċipju ta' prekawzjoni 

huwa prinċipju ġenerali għall-politika tal-

Unjoni, kif stabbilit fl-Artikolu 191 tat-

TFUE; billi r-Regolament, kif previst fl-

Artikolu 1(4) tiegħu, huwa msejjes fuq il-

prinċipju ta' prekawzjoni; billi d-deċiżjoni 

dwar il-ġestjoni tar-riskju, kif previst fl-

Artikolu 13(2), trid tikkonforma mal-

kundizzjonijiet tal-prinċipju ta' 

prekawzjoni kif stabbilit fl-Artikolu 7(1) 

tar-Regolament (KE) Nru 178/2002; billi l-

Artikolu 7(2) tar-Regolament 178/2002 

jistipula li l-miżuri adottati abbażi tal-

prinċipju ta' prekawzjoni jridu jkunu 

proporzjonati; 

C. billi l-prinċipju ta' prekawzjoni 

huwa prinċipju ġenerali għall-politika tal-

Unjoni, kif stabbilit fl-Artikolu 191 tat-

TFUE; billi s-sistema ta' awtorizzazzjoni 

tal-UE għall-prodotti għall-protezzjoni 

tal-pjanti għandha l-inqas livelli massimi 

ta' residwi u hija l-unika waħda li tuża l-

prinċipju ta' prekawzjoni, li huwa 

kodifikat bħala objettiv speċifiku fil-

leġiżlazzjoni; billi d-deċiżjoni dwar il-

ġestjoni tar-riskju, f'konformità mal-

Artikolu 13(2) tar-Regolament, trid 

issegwi l-kundizzjonijiet tal-prinċipju ta' 

prekawzjoni kif stabbilit fl-Artikolu 7(1) 

tar-Regolament (KE) Nru 178/2002; billi l-

Artikolu 7(2) tar-Regolament 178/2002 

jistipula li l-miżuri adottati abbażi tal-

prinċipju ta' prekawzjoni għandhom ikunu 

proporzjonati; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa D 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

D. billi tqajjem tħassib minn bosta 

partijiet ikkonċernati dwar il-valutazzjoni 

tal-glifosat, b'mod partikolari dwar jekk 

twettqitx valutazzjoni indipendenti, 

oġġettiva u trasparenti, jekk il-kriterji ta' 

klassifikazzjoni tar-Regolament (KE) 

Nru 1272/2008 ġewx applikati kif xieraq, 

jekk id-dokumenti ta' gwida rilevanti 

ntużawx kif xieraq u jekk il-kriterji ta' 

approvazzjoni u l-prinċipju ta' 

prekawzjoni ġewx applikati kif xieraq; 

imħassar 

Or. en 
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Il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi 

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa F 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

F. billi l-evalwazzjoni tal-

implimentazzjoni tar-Regolament uriet li l-

għanijiet ta' protezzjoni tas-saħħa tal-

bniedem u tal-annimali u tal-ambjent 

mhumiex qed jintlaħqu bis-sħiħ u li jista' 

jsir titjib sabiex jinkisbu l-għanijiet kollha 

tar-Regolament; 

F. billi l-evalwazzjoni tal-

implimentazzjoni tar-Regolament uriet li 

jista' jsir titjib sabiex jintlaħqu l-għanijiet 

kollha stabbiliti fl-Artikolu 1(3) tar-

Regolament; 

Or. en 
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Il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa H 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

H. billi nstab li, f'xi każijiet, l-

awtoritajiet nazzjonali kompetenti involuti 

fil-proċess ta' approvazzjoni u ta' 

awtorizzazzjoni ma għandhomx biżżejjed 

persunal u finanzjament; billi dan għandu 

r-riskju li jkollu impatt fuq il-kwalità tal-

valutazzjonijiet, kemm għas-sustanzi attivi 

kif ukoll għall-prodotti għall-protezzjoni 

tal-pjanti, u fuq iż-żmien li fihom dawn 

jistgħu jitwasslu; 

H. billi nstab li, f'xi każijiet, l-

awtoritajiet nazzjonali kompetenti involuti 

fil-proċess ta' approvazzjoni u ta' 

awtorizzazzjoni ma għandhomx biżżejjed 

persunal u finanzjament; billi dan għandu 

r-riskju li jkollu impatt fuq iż-żmien li 

fihom jistgħu jitwasslu l-valutazzjonijiet; 

Or. en 
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Il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi 

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa J 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

J. billi nstab li l-proċess ta' teħid ta' 

deċiżjonijiet mhuwiex trasparenti biżżejjed 

tul il-proċedura, minn nuqqas ta' aċċess 

pubbliku għall-istudji sħaħ u għad-data 

mhux ipproċessata, sal-istadju tal-ġestjoni 

tar-riskju; 

J. billi nstab li l-proċess ta' teħid ta' 

deċiżjonijiet mhuwiex trasparenti 

biżżejjed; 

Or. en 
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Il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Q 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Q. billi l-użu tal-prodotti għall-

protezzjoni tal-pjanti f'żoni użati mill-

pubbliku ġenerali jew minn gruppi 

vulnerabbli mhuwiex xieraq; 

imħassar 

Or. en 

 

 


