
 

AM\1173496MT.docx  PE631.640v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

9.1.2019 A8-0475/36 

Emenda  36 

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 BG 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

BG. billi sfortunatament ma kienx 

possibbli li din il-kontroversja tissolva fil-

Kumitat Speċjali; 

imħassar 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/37 

Emenda  37 

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 BI 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

BI. billi l-hekk imsejħa Monsanto 

Papers u s-sentenza riċenti mill-Qorti 

Superjuri tal-Istat ta' California fil-kawża 

Dewayne Johnson v Monsanto (kawża 

Nru CGC-16-550128) u l-appell 

sussegwenti qajmu tħassib dwar l-

indipendenza u l-kunflitti ta' interess fil-

proċess ta' evalwazzjoni tal-glifosat; 

imħassar 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/38 

Emenda  38 

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 BK 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

BK. billi d-deċiżjoni li tiġġedded l-

approvazzjoni tal-glifosat ma kinitx 

tinkludi miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju 

legalment vinkolanti fil-livell tal-Unjoni; 

billi l-Kummissjoni ddeċidiet li tadotta 

rakkomandazzjoni speċifika fil-

kundizzjonijiet ta' approvazzjoni li l-Istati 

Membri, meta jagħtu awtorizzazzjonijiet 

għal prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li 

fihom il-glifosat, jenħtieġ li jagħtu 

attenzjoni partikolari lir-riskju għall-

vertebrati terrestri; billi nstab riskju għoli 

fit-tul kważi għal kull użu tal-glifosat għal 

vertebrati terrestri mhux fil-mira, inklużi l-

mammiferi u l-għasafar; 

BK. billi d-deċiżjoni li tiġġedded l-

approvazzjoni tal-glifosat ma kinitx 

tinkludi miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju 

legalment vinkolanti fil-livell tal-Unjoni, 

filwaqt li l-Kummissjoni ddeċidiet li 

tadotta dispożizzjoni speċifika fil-

kundizzjonijiet ta' approvazzjoni li l-Istati 

Membri, meta jagħtu l-awtorizzazzjonijiet 

għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li 

fihom il-glifosat, jeħtiġilhom jagħtu 

attenzjoni partikolari għar-riskju għall-

vertebrati terrestri; billi nstab riskju għoli 

fit-tul kważi għal kull użu tal-glifosat għal 

vertebrati terrestri mhux fil-mira, inklużi l-

mammiferi u l-għasafar, li madankollu ma 

ġewx identifikati bħala ta' tħassib kritiku 

fil-konklużjonijiet tal-EFSA, minħabba li 

l-valutazzjoni b'konformità mal-

Artikolu 4(5) tar-Regolament iddeduċiet li 

tal-inqas għal wieħed mill-użi 

rappreżentattivi r-riskju kien mistenni li 

jkun baxx; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/39 

Emenda  39 

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 BL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

BL. billi l-ECHA kkonkludiet li l-

glifosat jikkawża ħsara serja fl-għajnejn u 

huwa tossiku għall-ħajja akkwatika 

b'effetti li jdumu; 

imħassar 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/40 

Emenda  40 

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 BM 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

BM. billi mhuwiex ċar taħt liema 

kundizzjonijiet il-Kummissjoni u l-Istati 

Membri jqisu li riskju jkun inaċċettabbli 

għall-ambjent; 

BM. billi l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, 

fid-deċiżjoni tagħha fil-Kawża T-257/07, 

tiddikjara li "Meta jiġi ddeterminat il-

livell ta' riskju meqjus bħala inaċċettabbli 

għas-soċjetà, l-istituzzjonijiet huma 

marbuta bl-obbligu tagħhom li jiżguraw 

livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa 

pubblika, tas-sikurezza u tal-ambjent. Dak 

il-livell għoli ta' protezzjoni mhux 

neċessarjament, sabiex ikun kompatibbli 

ma' dik id-dispożizzjoni, irid ikun l-ogħla 

li jkun teknikament possibbli. Barra minn 

hekk, dawk l-istituzzjonijiet ma jistgħux 

jieħdu approċċ purament ipotetiku lejn ir-

riskju u ma jistgħux jibbażaw id-

deċiżjonijiet tagħhom fuq "riskju żero"; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/41 

Emenda  41 

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 BN 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

BN. billi huwa ta' tħassib il-fatt li l-

Kummissjoni, bl-appoġġ tal-Istati 

Membri, tapprova sustanzi attivi li l-

EFSA tkun sabet li jippreżentaw riskji 

għolja għall-ambjent u għall-bijodiversità, 

meta jitqies li skont l-Artikolu 4(3)(e) tar-

Regolament, prodott għall-protezzjoni tal-

pjanti ma jrid ikollu ebda effett 

inaċċettabbli fuq l-ambjent; 

imħassar 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/42 

Emenda  42 

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 BO 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

BO. billi l-Ombudsman Ewropew, fid-

deċiżjoni tagħha fil-Kawża 12/2013/MDC 

tat-18 ta' Frar 2016, iddikjarat li l-

preżentazzjoni ta' informazzjoni 

konfermatorja jenħtieġ li ma tikkonċernax 

r-rekwiżiti tad-data li kienu jeżistu fi żmien 

l-applikazzjoni rigward il-valutazzjoni tar-

riskji għas-saħħa, u li għalihom kienu 

disponibbli dokumenti ta' gwida adegwati; 

BO. billi l-Ombudsman Ewropew, fid-

deċiżjoni tagħha fil-Kawża 12/2013/MDC 

tat-18 ta' Frar 2016, ħadet nota tad-

dikjarazzjoni tal-Kummissjoni li l-

preżentazzjoni ta' informazzjoni 

konfermatorja jenħtieġ li ma tikkonċernax 

r-rekwiżiti tad-data li kienu jeżistu fi żmien 

l-applikazzjoni rigward il-valutazzjoni tar-

riskji għas-saħħa, u li għalihom kienu 

disponibbli dokumenti ta' gwida adegwati; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/43 

Emenda  43 

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 BP 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

BP. billi d-data konfermatorja 

ġeneralment ma tkunx soġġetta għall-

istess skrutinju xjentifiku jew valutazzjoni 

bħad-data ppreżentata fl-applikazzjoni 

oriġinali, billi din ma tkunx soġġetta 

sistematikament għal evalwazzjoni bejn il-

pari mwettqa mill-EFSA; billi l-

Ombudsman Ewropew, fid-deċiżjoni 

tagħha tal-2016, stiednet lill-Kummissjoni 

biex tqis jekk, minn issa 'l quddiem, l-

informazzjoni konfermatorja kollha 

jenħtieġ li ma tkunx sistematikament 

soġġetta għal evalwazzjoni bejn il-pari 

mill-EFSA, u jekk id-dokumenti ta' gwida 

jenħtieġx li jiġu emendati kif meħtieġ; 

imħassar 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/44 

Emenda  44 

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 BQ 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

BQ. billi, abbażi tar-rapport ta' segwitu 

mressaq mill-Kummissjoni fi Frar 2018 

fir-rigward ta' għaxar sustanzi attivi 

eżaminati fil-kuntest tal-inkjesta tal-

Ombudsman, il-proċedura tad-data 

konfermatorja wasslet biex żewġ sustanzi 

attivi, haloxyfop-P u malatijon, li kieku 

kienu jiġu ristretti, baqgħu fis-suq għal 

perjodu estiż ta' żmien; 

imħassar 

Or. en 



 

AM\1173496MT.docx  PE631.640v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

9.1.2019 A8-0475/45 

Emenda  45 

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 BS 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

BS. billi minkejja r-riskji identifikati 

mill-EFSA fil-konklużjonijiet tagħha dwar 

is-sustanzi attivi, il-Kummissjoni spiss 

tħalli l-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju 

f'idejn l-Istati Membri, minkejja l-

possibbiltà mogħtija lilha li timponihom 

fil-livell tal-UE, skont ir-Regolament; billi 

dan l-approċċ ġie kkundannat mill-

Ombudsman Ewropew fid-deċiżjoni tagħha 

fil-Kawża 12/2013/MDC; 

BS. billi ġew identifikati riskji mill-

EFSA fil-konklużjonijiet tagħha dwar is-

sustanzi attivi, iżda l-Kummissjoni spiss 

tħalli l-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju 

f'idejn l-Istati Membri, li għandhom 

għarfien espert rilevanti għall-ħtiġijiet 

speċifiċi għall-pajjiż, minkejja l-

possibbiltà mogħtija lilha li timponihom 

fil-livell tal-UE, skont ir-Regolament; billi 

dan l-approċċ ġie kkundannat mill-

Ombudsman Ewropew fid-deċiżjoni tagħha 

fil-Kawża 12/2013/MDC; billi l-

Ombudsman iddikjarat li l-fehim tagħha 

huwa li d-definizzjoni eżatta tal-miżuri ta' 

mitigazzjoni għandha titħalla f'idejn l-

awtoritajiet nazzjonali, b'rikonoxximent li 

dan huwa l-aktar livell xieraq biex jiġi 

żgurat li tali miżuri jiġu adattati għal 

kundizzjonijiet speċifiċi tal-art, tal-

ħamrija u tal-klima u għall-prattiki 

agrikoli lokali; 

Or. en 

 

 


