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

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 97 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

97. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tivvaluta jekk ikunx xieraq li l-EFSA ssir 

responsabbli għall-valutazzjoni tar-riskju 

tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, 

filwaqt li jsostni li d-deċiżjoni attwali dwar 

l-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-

protezzjoni tal-pjanti jenħtieġ li tittieħed 

fil-livell nazzjonali, sabiex tqis is-

sitwazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż; 

imħassar 

Or. en 
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Paragrafu 98 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

98. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex 

iżidu l-effiċjenza permezz ta' 

koordinazzjoni żonali u interżonali akbar, 

sabiex il-volum tax-xogħol jinqasam aħjar 

u jsir l-aħjar użu mir-riżorsi ta' kull Stat 

Membru, kif ukoll biex jagħtu d-derogi taħt 

l-Artikolu 53 tar-Regolament biss meta 

jkun hemm konformità stretta mar-

rekwiżiti eżistenti; 

98. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex 

iżidu l-effiċjenza permezz ta' 

koordinazzjoni żonali u interżonali akbar, 

sabiex il-volum tax-xogħol jinqasam aħjar 

u jsir l-aħjar użu mir-riżorsi ta' kull Stat 

Membru, kif ukoll biex jagħtu d-derogi taħt 

l-Artikolu 53 tar-Regolament biss meta 

dawn id-derogi jkunu konsistenti mar-

Regolament, i.e.: limitati għal perjodu li 

ma jaqbiżx il-120 jum; għal użu limitat u 

kkontrollat; u jintużaw meta tkun 

meħtieġa miżura minħabba theddida li ma 

tistax titrażżan bi kwalunkwe mezz 

raġonevoli ieħor; 

Or. en 
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Paragrafu 100 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

100. Jistieden lill-Istati Membri 

jimplimentaw aħjar il-proċeduri ta' 

awtorizzazzjoni fil-livell nazzjonali sabiex 

jiġu limitati d-derogi u l-estensjonijiet 

mogħtija skont l-Artikolu 53 tar-

Regolament f'sitwazzjonijiet ta' 
emerġenza reali; jistieden lill-Istati 

Membri biex japplikaw b'mod strett l-

Artikolu 53 tar-Regolament, biex 

jaċċettaw u jeżaminaw biss 

applikazzjonijiet kompluti għad-derogi, u 

biex jippreżentaw biss notifiki kompluti 

tad-derogi lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri l-oħra; 

100. Jistieden lill-Istati Membri 

japplikaw b'mod strett l-iskadenzi legali 

fir-rigward tal-elementi tal-

awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-

protezzjoni tal-pjanti b'mod ġenerali u 

b'mod partikolari fir-rigward ta' użu 

minuri; Jenfasizza li aderenza aħjar 

għall-iskadenzi legali għandha 

tikkontribwixxi biex titnaqqas il-ħtieġa 

għal awtorizzazzjonijiet ta' emerġenza 

skont l-Artikolu 53; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

101. Jistieden lill-Kummissjoni biex tuża 

bis-sħiħ id-drittijiet ta' kontroll tagħha 

skont l-Artikolu 53(2) u (3), sabiex 

tillimita d-derogi u l-estensjonijiet 

mogħtija skont l-Artikolu 53 għal 

sitwazzjonijiet ta' emerġenza ġġustifikati; 

101. Jistieden lill-Kummissjoni biex tuża 

bis-sħiħ id-drittijiet ta' kontroll tagħha 

skont l-Artikolu 53(2) u (3), sabiex tiżgura 

li d-derogi u l-estensjonijiet ikunu 

konsistenti mar-Regolament, i.e.; limitati 

għal perjodu li ma jaqbiżx il-120 jum; 

għal użu limitat u kkontrollat; u jintużaw 

meta tkun meħtieġa miżura minħabba 

theddida li ma tistax titrażżan bi 

kwalunkwe mezz raġonevoli ieħor; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

102. Jistieden lill-Istati Membri 

jiżguraw li ssir konsultazzjoni pubblika 

mal-partijiet ikkonċernati rilevanti qabel 

l-għoti ta' kwalunkwe awtorizzazzjoni ta' 

emerġenza skont l-Artikolu 53, mingħajr 

ma jinħoloq dewmien bla bżonn fl-għoti 

ta' awtorizzazzjonijiet ta' emerġenza u 

filwaqt li jiġi żgurat li l-partijiet 

ikkonċernati rilevanti kollha jiġu 

infurmati fil-ħin jekk l-awtorizzazzjoni ta' 

emerġenza ngħatatx jew ġietx miċħuda; 

imħassar 

Or. en 
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Paragrafu 103 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

103. Jistieden lill-Istati Membri kollha 

biex jippubblikaw il-formoli ta' 

applikazzjoni mimlija li jirċievu li jitolbu 

awtorizzazzjoni ta' emerġenza skont l-

Artikolu 53, irrispettivament minn jekk 

tingħatax l-awtorizzazzjoni; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

112. Jitlob definizzjoni armonizzata ta' 

"użu minuri" sabiex jiġu promossi 

kundizzjonijiet ekwi, u jirrakkomanda l-

ħolqien ta' lista unika tal-UE tal-għelejjel 

maġġuri; 

112. Jitlob definizzjoni armonizzata ta' 

"użu minuri" sabiex jiġu promossi 

kundizzjonijiet ekwi; 

Or. en 

 

 


