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9.1.2019 A8-0475/26 

Emenda  26 

Anthea McIntyre 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa ANa (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  ANa. billi l-oneru tal-provi jenħtieġ li 

jibqa' fuq l-applikant, sabiex jiġi żgurat li 

ma jintefqux flejjes pubbliċi fuq studji li 

eventwalment jistgħu jibbenefikaw 

minnhom l-interessi privati; billi, fl-istess 

waqt, trid tiġi żgurata trasparenza f'kull 

pass tal-proċedura ta' awtorizzazzjoni, 

f'konformità sħiħa mad-drittijiet tal-

proprjetà intellettwali, filwaqt li jrid jiġi 

żgurat ukoll li madwar l-Unjoni jiġu 

applikati b'mod konsistenti prinċipji tal-

laboratorju tajbin; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/27 

Emenda  27 

Anthea McIntyre 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa AO 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

AO. billi tqajjem tħassib minn bosta 

partijiet ikkonċernati rigward l-approċċ 

għall-evalwazzjoni kif stabbilit mil-liġi, u 

b'mod partikolari dwar min jenħtieġ li 

jipproduċi l-istudji xjentifiċi u l-evidenza 

għall-evalwazzjoni ta' sustanzi attivi, min 

jenħtieġ li jipprovdi letteratura xjentifika 

evalwata bejn il-pari u min jenħtieġ li 

jivvaluta l-istudji;  

imħassar 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/28 

Emenda  28 

Anthea McIntyre 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa AW 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

AW. billi nstab li, meta jaġixxu bħala 

RMS, Stati Membri differenti jużaw 

prattiki differenti fir-rigward tar-referenzjar 

tas-sommarji tal-letteratura evalwata bejn 

il-pari, li jiġu ppreżentati mill-applikanti; 

billi hija regola fundamentali li kull 

xogħol xjentifiku jenħtieġ li jindika b'mod 

ċar bejn il-virgoletti kwalunkwe 

dikjarazzjoni li tkun saret minn oħrajn; 

AW.  billi nstab li, meta jaġixxu bħala 

RMS, Stati Membri differenti jużaw 

prattiki differenti fir-rigward tar-referenzjar 

tas-sommarji tal-letteratura evalwata bejn 

il-pari, li jiġu ppreżentati mill-applikanti; 

billi kull prattika hija konsistenti mal-

obbligi tal-RMSs, jiġifieri li jivverifikaw l-

informazzjoni mogħtija mill-applikant u, 

fejn rilevanti, li jikkoreġu u jemendaw l-

informazzjoni, abbażi ta' analiżi kritika; 

billi l-EFSA kkonfermat li ma hemm l-

ebda rekwiżit li jipprevjeni lill-RMSs milli 

jinkorporaw test direttament fl-Abbozz ta' 

Rapport ta' Valutazzjoni (DAR) fejn l-

RSMs jaqblu mas-sommarju jew mal-

evalwazzjoni; 

Or. en 



 

AM\1173514MT.docx  PE631.640v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

9.1.2019 A8-0475/29 

Emenda  29 

Anthea McIntyre 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa AW 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

AX. billi l-Parlament jirrikonoxxi d-

dibattitu dwar l-analiżi tal-letteratura fir-

rapport ta' valutazzjoni tar-riskju li 

jikkonċerna l-glifosat, ippubblikat mill-

Istitut Federali tal-Ġermanja għall-

Valutazzjoni tar-Riskju (BfR); billi tqajjem 

tħassib minn bosta partijiet ikkonċernati 

dwar il-fatt li xi elementi importanti għall-

valutazzjoni fl-abbozz ta' rapport ta' 

valutazzjoni tar-riskju li jikkonċerna l-

glifosat ittieħdu mill-applikazzjoni, u dan 

mingħajr ma kien hemm indikazzjoni 

ċara li kienu referenzi; 

AX. billi l-Parlament jirrikonoxxi n-

nuqqas ta' ftehim imqajjem minn xi 

membri tal-panel mistiedna rigward l-

analiżi tal-letteratura fir-rapport ta' 

valutazzjoni tar-riskju li jikkonċerna l-

glifosat, ippubblikat mill-Istitut Federali 

tal-Ġermanja għall-Valutazzjoni tar-Riskju 

(BfR); billi l-Parlament huwa sodisfatt bl-

ispjegazzjonijiet twal u ripetuti mogħtija 

mill-awtorità nazzjonali responsabbli u l-

aġenziji regolatorji Ewropej li l-BfR ħejja 

r-rapport ta' valutazzjoni tar-riskju (DAR) 

skont il-proċedura standard, li jippermetti 

lill-RMS, wara li jivverifika l-

informazzjoni pprovduta u dment li jaqbel 

mas-sommarju jew l-evalwazzjoni, 

jinkorpora partijiet mill-applikazzjoni 

direttament fid-DAR; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/30 

Emenda  30 

Anthea McIntyre 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa AY 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

AY. billi l-kredibbiltà tas-sistema ta' 

awtorizzazzjoni tal-Unjoni għal prodotti 

għall-protezzjoni tal-pjanti tiddependi 

ħafna fuq il-fiduċja pubblika fl-EFSA, li 

tipprovdi l-opinjonijiet xjentifiċi li huma l-

bażi għal deċiżjonijiet fir-rigward tas-

sikurezza tal-ikel fl-Ewropa; billi hemm 

tħassib dwar il-fiduċja dejjem tonqos tal-

pubbliku fl-EFSA;  

AY. billi l-kredibbiltà tas-sistema ta' 

awtorizzazzjoni tal-Unjoni għal prodotti 

għall-protezzjoni tal-pjanti tiddependi 

ħafna fuq il-fiduċja pubblika fl-EFSA, li 

tipprovdi l-opinjonijiet xjentifiċi li huma l-

bażi għal deċiżjonijiet fir-rigward tas-

sikurezza tal-ikel fl-Ewropa;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/31 

Emenda  31 

Anthea McIntyre 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa AYa (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  AYa. billi l-isforzi kontinwi tal-EFSA 

biex ittejjeb is-sistema tagħha biex tiżgura 

l-indipendenza u l-ġestjoni ta' kunflitti ta' 

interess potenzjali ġew imfaħħra mill-

Qorti tal-Awdituri, li qieset is-sistema – 

aġġornata reċentement f'Ġunju 2017 – 

bħala l-aktar avvanzata mill-aġenziji 

kollha awditjati fl-2012;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/32 

Emenda  32 

Anthea McIntyre 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa BB 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

BB. billi l-Aġenzija Internazzjonali 

għar-Riċerka dwar il-Kanċer (IARC) 

ikklassifikat il-glifosat bħala li 

probabbilment huwa karċinoġeniku għall-

bniedem (Grupp 2A) skont in-

nomenklatura tagħha (ekwivalenti għall-

Kategorija 1B fir-Regolament (KE) 

Nru 1272/2008); billi wara li rrevedew l-

informazzjoni disponibbli, inkluża l-

valutazzjoni tal-IARC, l-EFSA u l-ECHA, 
l-aġenziji Ewropej responsabbli biex 

jipprovdu valutazzjonijiet xjentifiċi li 

jiffurmaw il-bażi għal deċiżjonijiet tal-UE 

dwar il-ġestjoni tar-riskju, ikkonkludew li 

ma kinitx iġġustifikata klassifikazzjoni 

bħala karċinoġeniku skont id-

dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) 
Nru 1272/2008; 

BB. billi l-Aġenzija Internazzjonali 

għar-Riċerka dwar il-Kanċer (IARC) 

ikklassifikat il-glifosat bħala li 

probabbilment huwa karċinoġeniku għall-

bniedem (Grupp 2A) skont in-

nomenklatura tagħha (ekwivalenti għall-

Kategorija 1B fir-Regolament (KE) 

Nru 1272/2008), li mhux stabbilit bħala 

bażi għat-teħid ta' deċiżjoni regolatorju; 

billi l-aġenziji Ewropej responsabbli biex 

jipprovdu valutazzjonijiet xjentifiċi 

rilevanti għal deċiżjonijiet tal-UE dwar il-

ġestjoni tar-riskju, l-EFSA u l-ECHA, 

wara li rrieżaminaw l-informazzjoni 

disponibbli kollha inkluża l-valutazzjoni 

tal-IARC, waslu għal din il-konklużjoni: 

"huwa improbabbli li l-glifosat joħloq 

periklu karċinoġenu għall-bnedmin u l-

evidenza ma tappoġġax il-klassifikazzjoni 

fir-rigward tal-potenzjal karċinoġeniku 

skont ir-Regolament (KE) 

Nru 1272/2008"; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/33 

Emenda  33 

Anthea McIntyre 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa BBa (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  BBa. billi l-preambolu ta' kull 

Monografija tal-IARC jiddikjara li "ma 

tingħata l-ebda rakkomandazzjoni fir-

rigward tar-regolament jew il-

leġiżlazzjoni, li huma r-responsabbiltà tal-

gvernijiet individwali jew ta' 

organizzazzjonijiet internazzjonali oħra"; 

billi l-klassifikazzjonijiet tal-IARC u l-

valutazzjonijiet mill-awtoritajiet 

kompetenti tal-pajjiżi terzi ma għandhom 

l-ebda rwol formali fil-proċess tat-teħid ta' 

deċiżjonijiet tal-Unjoni; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/34 

Emenda  34 

Anthea McIntyre 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa BD 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

BD. billi bosta awtoritajiet kompetenti 

oħra madwar id-dinja, inklużi dawk tal-

Istati Uniti, tal-Kanada, ta' New Zealand, 

tal-Awstralja u tal-Ġappun, 

sussegwentement iffinalizzaw 

valutazzjonijiet ġodda tal-glifosat u 

kkonkludew li mhux karċinoġeniku; billi l-

glifosat għadu qed jiġi analizzat mill-

Aġenzija għall-Protezzjoni tal-Ambjent tal-

Istati Uniti, li l-abbozz ta' valutazzjoni tar-

riskju ekoloġiku tagħha jiddikjara b'mod 

ċar li hemm potenzjal għal effetti fuq l-

għasafar, il-mammiferi, u l-pjanti terrestri u 

akkwatiċi; 

BD. billi bosta awtoritajiet kompetenti 

oħra madwar id-dinja, inklużi dawk tal-

Istati Uniti, tal-Kanada, ta' New Zealand, 

tal-Awstralja u tal-Ġappun, 

sussegwentement iffinalizzaw 

valutazzjonijiet ġodda tal-glifosat u huma 

fi qbil mal-valutazzjoni mwettqa mill-

EFSA li kkonkludiet li mhux 

karċinoġeniku; billi l-glifosat għadu qed 

jiġi analizzat mill-Aġenzija għall-

Protezzjoni tal-Ambjent tal-Istati Uniti, li l-

abbozz ta' valutazzjoni tar-riskju ekoloġiku 

tagħha jiddikjara b'mod ċar li hemm 

potenzjal għal effetti fuq l-għasafar, il-

mammiferi, u l-pjanti terrestri u akkwatiċi; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/35 

Emenda  35 

Anthea McIntyre 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa BF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

BF. billi kien tqajjem u għadu qed 

jitqajjem tħassib minn bosta partijiet 

ikkonċernati dwar l-opinjonijiet tal-EFSA 

u tal-ECHA rigward il-konklużjonijiet 

tagħhom favur li l-glifosat ma jiġix 

ikklassifikat bħala karċinoġeniku; 

BF. billi minkejja l-kunsens wiesa' tal-

awtoritajiet kompetenti madwar id-dinja, 

xi gruppi ta' partijiet ikkonċernati 

għadhom iqajmu tħassib dwar l-

opinjonijiet tal-EFSA u tal-ECHA rigward 

il-konklużjonijiet tagħhom favur li l-

glifosat ma jiġix ikklassifikat bħala 

karċinoġeniku; billi dan it-tħassib tqajjem 

fil-preżenza tal-EFSA u tal-ECHA, li 

min-naħa tagħhom ipprovdew 

spjegazzjoni motivata tal-konklużjonijiet 

tagħhom; 

Or. en 

 

 


