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9.1.2019 A8-0475/2 

Emenda  2 

Norbert Lins 

f'isem il-Grupp PPE 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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

(2018/2153(INI)) 

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 ħafna drabi x-xogħol tal-

awtoritajiet nazzjonali kompetenti involuti 

fil-proċessi tal-approvazzjoni u tal-

awtorizzazzjoni jiddewwem; 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, minbarra d-dewmien 

għall-valutazzjoni tax-xogħol, in-nuqqas 

ta' riżorsi għandu riskju li jħalli impatt fuq 

il-kwalità tal-valutazzjonijiet, kemm għas-

sustanzi attivi kif ukoll għall-prodotti 

għall-protezzjoni tal-pjanti; 

Or. en 
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Emenda  3 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa AXa (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 AXa. billi tqabbil riċenti ta' 

25 applikazzjoni għall-approvazzjoni ta' 

sustanzi attivi mal-abbozz korrispondenti 

ta' rapporti ta' valutazzjoni tar-riskju mill-

Istati Membri Rapporteur rispettivi wera li 

elementi importanti ta' valutazzjoni fl-

abbozz tar-rapporti tal-valutazzjoni tar-

riskju ttieħdu direttament mill-

applikazzjonijiet rispettivi minn bosta 

Stati Membri Rapporteur, mingħajr ma 

ġew indikati b'mod ċar bħala referenzi1a; 

 _________________ 

 1a Pestizidzulassungen in der EU – 

Bayrischer Rundfunk, 

4 ta' Diċembru 2018, 

https://web.br.de/interaktiv/pestizide/ 

Or. en 
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Emenda  4 

Norbert Lins 

f'isem il-Grupp PPE 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 89 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

89. Jikkunsidra l-proċedura ta' 

rikonoxximent reċiproku bħala essenzjali 

biex il-piż tax-xogħol jinqasam u l-

iskadenzi jiġu rispettati; jiddispjaċih dwar 

il-problemi ta' implimentazzjoni assoċjati 

mal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku; 

jistieden lill-Kummissjoni taħdem mal-

Istati Membri biex jittejjeb il-funzjonament 

tas-sistema żonali; jissottolinja li l-

implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 

eżistenti jenħtieġ li jkollha l-għan li tevita 

xogħol doppju u li tagħmel sustanzi ġodda 

disponibbli lill-bdiewa mingħajr dewmien 

żejjed; 

89. Jikkunsidra l-proċedura ta' 

rikonoxximent reċiproku bħala essenzjali 

biex il-piż tax-xogħol jinqasam u jkun 

aktar faċli biex l-iskadenzi jiġu rispettati; 

jiddispjaċih għad-dewmien fil-

valutazzjonijiet mill-Istati Membri biex 

jeżaminaw l-applikazzjonijiet għall-

awtorizzazzjoni u l-problemi ta' 

implimentazzjoni assoċjati mal-prinċipju 

ta' rikonoxximent reċiproku; jistieden lill-

Kummissjoni taħdem mal-Istati Membri 

biex jittejjeb il-funzjonament tas-sistema 

żonali; jissottolinja li l-implimentazzjoni 

sħiħa tal-leġiżlazzjoni eżistenti jenħtieġ li 

jkollha l-għan li tevita xogħol doppju u li 

tagħmel sustanzi ġodda disponibbli lill-

bdiewa mingħajr dewmien żejjed; 

Or. en 
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Norbert Lins 

f'isem il-Grupp PPE 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 90 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

90. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex 

jilħqu l-iskadenzi u d-dispożizzjonijiet 

relatati mar-rikonoxximent reċiproku, kif 

stabbilit fir-Regolament; 

90. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex 

jilħqu l-iskadenzi għall-evalwazzjoni tal-

prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u d-

dispożizzjonijiet relatati mar-

rikonoxximent reċiproku, kif stabbilit fir-

Regolament; 

Or. en 

 

 


