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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Fa (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Fa billi jista' jkun ukoll meħtieġ li s-suq 

intern, jiġifieri n-nuqqas ta' ostakoli 

għall-moviment tal-merkanzija, għandu 

jikkonforma ma' rekwiżiti tas-saħħa 

pubblika nazzjonali; 

 billi l-miżuri nazzjonali ta' projbizzjoni 

jew restrizzjoni ta' ċerti prodotti 

għandhom jitqiesu bħala esperjenza pilota 

biex tiġi ttestjata l-fattibilità ekonomika u 

biex tiġi ttestjata l-aċċettabbiltà tal-

prodotti sostituti; billi, f'dan ir-rigward, l-

Istati Membri kkonċernati għandhom 

jirċievu appoġġ finanzjarju mill-

Kummissjoni bl-għan li jiġu nkoraġġuti l-

impriżi li jimpenjaw ruħhom fi swieq 

alternattivi; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

billi s-sustanzi li jfixklu s-sistema 

endokrinali u s-sustanzi ġenotossiċi fil-

materjali u l-oġġetti li jiġu f'kuntatt mal-

ikel huma partikolarment problematiċi 

kemm għas-saħħa pubblika, kif ukoll għall-

ambjent; billi dawn il-proprjetajiet li 

jfixklu s-sistema endokrinali jew 

ġenotossiċi attwalment ma jistgħux 

jitbassru b'mod affidabbli mill-

kompożizzjoni kimika, u għaldaqstant it-

testijiet bijoloġiċi għandhom jitħeġġu bħala 

miżura premonitorja fakultattiva biex tiġi 

żgurata s-sikurezza tal-materjali u l-oġġetti 

kimikament kumplessi li jiġu f'kuntatt mal-

ikel; billi għandha titħeġġeġ ir-riċerka dwar 

l-iżvilupp kemm ta' testijiet analitiċi, kif 

ukoll ta' testijiet tossikoloġiċi biex jiġu 

żgurati valutazzjonijiet robusti u 

kosteffikaċi tas-sikurezza tal-materjali u l-

oġġetti li jiġu f'kuntatt mal-ikel għall-

benefiċċju tal-konsumatur, l-ambjent u l-

manifatturi; 

billi s-sustanzi li jfixklu s-sistema 

endokrinali u s-sustanzi ġenotossiċi fil-

materjali u l-oġġetti li jiġu f'kuntatt mal-

ikel huma partikolarment problematiċi 

kemm għas-saħħa pubblika, kif ukoll għall-

ambjent; billi dawn il-proprjetajiet li 

jfixklu s-sistema endokrinali jew 

ġenotossiċi attwalment ma jistgħux 

jitbassru b'mod affidabbli mill-

kompożizzjoni kimika, u għaldaqstant it-

testijiet bijoloġiċi għandhom jitħeġġu bħala 

miżura premonitorja fakultattiva biex tiġi 

żgurata s-sikurezza tal-materjali u l-oġġetti 

kimikament kumplessi li jiġu f'kuntatt mal-

ikel; billi għandha titħeġġeġ ir-riċerka dwar 

l-iżvilupp kemm ta' testijiet analitiċi, kif 

ukoll ta' testijiet tossikoloġiċi biex jiġu 

żgurati valutazzjonijiet robusti u 

ekonomikament vijabbli tas-sikurezza tal-

materjali u l-oġġetti li jiġu f'kuntatt mal-

ikel għall-benefiċċju tal-konsumatur, l-

ambjent u l-manifatturi; 

Or. fr 
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Premessa N 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

N. billi l-miżuri speċifiċi għandhom jiġu 

bbażati fuq evidenza xjentifika; billi, mill-

perspettiva xjentifika, għad fadal diversi 

elementi mhux magħrufa u għalhekk hemm 

bżonn ta' aktar riċerka; 

N. billi l-miżuri speċifiċi għandhom jiġu 

bbażati fuq evidenza xjentifika; billi, mill-

perspettiva xjentifika, għad fadal diversi 

elementi mhux magħrufa u għalhekk hemm 

bżonn ta' aktar riċerka; billi, f'każ ta' 

dubju, għandu jiġi applikat il-prinċipju ta' 

prekawzjoni u li, fil-każ kuntrarju fil-livell 

tal-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri 

għandhom ikunu jistgħu jieħdu 

deċiżjonijiet waħedhom; 

Or. fr 
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Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Jirrikononxxi li r-Regolament 

Qafas jikkostitwixxi bażi legali solida, li l-

objettivi tagħha għadhom rilevanti; 

1. Jirrikononxxi li r-Regolament 

Qafas jikkostitwixxi bażi legali solida, li l-

objettivi tagħha għadhom rilevanti; jisħaq 

li l-ebda ftehim ta' kummerċ ħieles ma 

għandu jippermetti li prodotti mhux 

awtorizzati fl-Istati Membri jidħlu fis-suq 

intern; 

Or. fr 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Jindika li, minħabba l-prevalenza 

tal-materjali msemmija fis-suq tal-UE u r-

riskju li jikkostitwixxu għas-saħħa tal-

bniedem u sabiex jiġi ppreżervat is-suq 

uniku kemm għall-materjali u l-oġġetti li 

jiġu f'kuntatt mal-ikel u kemm għall-

prodotti alimentari, il-Kummissjoni 

għandha minnufih tagħti prijorità lit-tfassil 

ta' miżuri speċifiċi tal-UE għall-karta u l-

kartun, il-verniċ u l-kisi, il-metalli u l-ligi, 

u l-linka għall-istampar u l-adeżivi; 

5. Jindika li, minħabba l-prevalenza 

tal-materjali msemmija fis-suq tal-UE u r-

riskju li jikkostitwixxu għas-saħħa tal-

bniedem u sabiex jiġi ppreżervat is-suq 

uniku kemm għall-materjali u l-oġġetti li 

jiġu f'kuntatt mal-ikel u kemm għall-

prodotti alimentari, il-Kummissjoni 

għandha minnufih tagħti prijorità lit-tfassil 

ta' miżuri speċifiċi tal-UE għall-materjali 

tal-plastika, għall-karta u l-kartun, il-

verniċ u l-kisi, il-metalli u l-ligi, u l-linka 

għall-istampar u l-adeżivi; 

Or. fr 
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Paragrafu 15 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

15. Jinsab konxju tar-rwol importanti li 

tiżvolġi l-EFSA fil-valutazzjoni tar-riskji 

ta' sustanzi biex jintużaw fil-materjali u l-

oġġetti li jiġu f'kuntatt mal-ikel li huma 

regolati minn miżuri speċifiċi; jirrikonoxxi 

l-ispejjeż involuti fil-valutazzjoni tar-riskji 

ta' sustanza partikolari u r-riżorsi limitati 

tal-EFSA; jappella lill-Kummissjoni, 

għaldaqstant, biex iżżid il-livell ta' 

finanzjament għall-EFSA fid-dawl tax-

xogħol addizzjonali involut minħabba l-

ħtieġa dejjem akbar ta' valutazzjonijiet tar-

riskji kif deskritt fid-dettall hawn taħt; 

15. Jinsab konxju tar-rwol importanti li 

tiżvolġi l-EFSA fil-valutazzjoni tar-riskji 

ta' sustanzi biex jintużaw fil-materjali u l-

oġġetti li jiġu f'kuntatt mal-ikel li huma 

regolati minn miżuri speċifiċi; jirrikonoxxi 

l-ispejjeż involuti fil-valutazzjoni tar-riskji 

ta' sustanza partikolari u r-riżorsi limitati 

tal-EFSA; jappella lill-Kummissjoni, 

għaldaqstant, biex iżżid il-livell ta' 

finanzjament għall-EFSA fid-dawl tax-

xogħol addizzjonali involut minħabba l-

ħtieġa dejjem akbar ta' valutazzjonijiet tar-

riskji kif deskritt fid-dettall hawn taħt; 

ifakkar li mhux dejjem ikun hemm 

kunsens dwar l-opinjonijiet tal-EFSA 

mill-komunità xjentifika u mill-

organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, bħal 

kif kien il-każ tal-konklużjonijiet tagħha 

dwar is-sikurezza tal-użu tal-Bisfenol A li 

jinsab f'ħafna pakketti li jintużaw 

f'kuntatt mall-ikel, peress li l-EFSA qed 

fil-proċess li tanalizza mill-ġdid l-effetti 

tal-użu tal-Bisfenol A fuq is-sistema 

immunitarja; 

Or. fr 
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Paragrafu 34 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

34. Jappoġġa l-inizjattivi ta' riċerka u 

innovazzjoni intenzjonati biex jiġu 

żviluppati sustanzi ġodda biex jintużaw fil-

materjali u l-oġġetti li jiġu f'kuntatt mal-

ikel, u li ġiet ipprovata s-sikurezza 

tagħhom fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem; 

jisħaq fuq il-fatt li, madankollu, għalissa 

kwalunkwe alternattiva aktar sikura ma 

għandhiex tinkludi l-Bisfenol S (BPS) 

bħala sostitut għall-BPA peress li l-BPS 

jista' jkollu profil tossikoloġiku simili għal 

dak tal-BPA14; 

34. Jappoġġa l-inizjattivi ta' riċerka u 

innovazzjoni intenzjonati biex jiġu 

żviluppati sustanzi ġodda biex jintużaw fil-

materjali u l-oġġetti li jiġu f'kuntatt mal-

ikel, u li ġiet ipprovata s-sikurezza 

tagħhom fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem; 

jisħaq fuq il-fatt li, madankollu, għalissa 

kwalunkwe alternattiva aktar sikura ma 

għandhiex tinkludi l-Bisfenol S (BPS) 

bħala sostitut għall-BPA peress li l-BPS 

jista' jkollu profil tossikoloġiku simili għal 

dak tal-BPA14; Jenfasizza li fliexken tat-

tisqija, li għalihom il-Bisfenol A huwa 

pprojbit, kif ukoll ta' pakketti oħra għall-

użu ripetut f'kuntatt tal-ikel, 

m'għandhomx jinkludu tipi oħra ta' 

Bisfenol; 

_________________ _________________ 

14 Kumitat għall-Analiżi Soċjoekonomika 

(SEAC), Opinjoni dwar dossier tal-

Anness XV li jipproponi restrizzjonijiet fuq 

il-Bisfenol A. p. 13.  

http://www.echa.europa.eu/documents/101

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf 

14 Kumitat għall-Analiżi Soċjoekonomika 

(SEAC), Opinjoni dwar dossier tal-

Anness XV li jipproponi restrizzjonijiet fuq 

il-Bisfenol A. p. 13.  

http://www.echa.europa.eu/documents/101

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf 

Or. fr 
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Paragrafu 38 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

38. Jiddispjaċih, madankollu, li, anke 

meta jkunu obbligatorji, id-

dikjarazzjonijiet ta' konformità mhux 

dejjem ikunu disponibbli għall-finijiet tal-

infurzar u li, meta jkunu disponibbli, il-

kwalità tad-dikjarazzjonijiet ta' konformità 

ma tkunx għolja biżżejjed biex tiżgura li 

jkunu sors affidabbli ta' dokumentazzjoni 

dwar il-konformità; 

38. Jiddispjaċih, madankollu, li, anke 

meta jkunu obbligatorji, id-

dikjarazzjonijiet ta' konformità mhux 

dejjem ikunu disponibbli għall-finijiet tal-

infurzar u li, meta jkunu disponibbli, il-

kwalità tad-dikjarazzjonijiet ta' konformità 

ma tkunx għolja biżżejjed biex tiżgura li 

jkunu sors affidabbli ta' dokumentazzjoni 

dwar il-konformità; 

Or. fr 

 

 


