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9.1.2019 A8-0475/16 

Emenda  16 

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 Va (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Va. billi huwa importanti li jiġu 

miġġielda l-ħaxix ħażin, il-pesti tal-pjanti u 

l-mard tal-pjanti; billi mingħajr 

trattament, dan il-ħaxix ħażin u dan il-

mard għandhom impatt detrimentali fuq 

il-kultivazzjoni tal-għelejjel u għandhom 

ir-riskju li l-għelejjel jiżviluppaw impatti u 

effetti sekondarji, bħalma huma l-

mikotossini, li jistgħu jibqgħu ħajjin fil-

prodott lest u jippreżentaw riskju serju 

għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/17 

Emenda  17 

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 X 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

X. billi d-deċiżjonijiet ta' 

awtorizzazzjoni dwar sustanzi attivi u 

prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti 

żviluppati riċentement huma dejjem 

magħmula taħt inċertezza rigward l-

impatti fil-ħajja reali; billi hemm nuqqas 

ta' monitoraġġ wara l-awtorizzazzjoni; 

billi m'hemmx data dwar il-kwantitajiet 

eżatti ta' kull prodott għall-protezzjoni tal-

pjanti applikat, dwar l-implimentazzjoni u 

l-effettività tal-miżuri ta' mitigazzjoni, u 

dwar l-effetti potenzjalment ta' ħsara fuq 

is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u l-

ambjent; 

imħassar 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/18 

Emenda  18 

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 Y 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Y. billi n-nuqqas ta' data tikkonċerna 

l-impatti fil-ħajja reali tas-sustanzi attivi, 

l-aġenti protettivi, is-sinerġizzanti u l-

koformulanti u l-metaboliti tagħhom, kif 

ukoll il-formulazzjonijiet u t-taħlit ta' 

prodotti; billi, għalhekk, mhuwiex 

magħruf kompletament l-impatt sħiħ tal-

pestiċidi fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-

annimali, kif ukoll tal-ambjent; 

imħassar 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/19 

Emenda  19 

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 Z 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Z. billi l-proġett pilota "Il-

monitoraġġ ambjentali tal-użu tal-

pestiċida permezz tan-naħal tal-għasel" 

għadu ma ġiex implimentat, minkejja li 

ġie inkluż fil-baġit tal-Unjoni għas-snin 

finanzjarji 2017 u 2018; 

imħassar 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/20 

Emenda  20 

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 AD 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

AD. billi attwalment ma hemm ebda 

obbligu legali biex is-sustanzi attivi jiġu 

ttestjati għan-newrotossiċità tal-iżvilupp 

(DNT) tagħhom, li xi eżempji tagħhom 

jikkawżaw l-awtiżmu, id-disturb tal-

iperattività u ta' nuqqas ta' attenzjoni 

(ADHD) u d-dislessija; billi studji dwar it-

tossiċità u n-newrotossiċità fl-iżvilupp 

huma meħtieġa u jistgħu jwasslu għal 

studji b'disinn ta' studju ad hoc biex 

jindirizzaw tħassib speċifiku; billi f'dan il-

kuntest, l-EFSA qed taħdem fuq proġett li 

għadu għaddej biex tiżviluppa alternattivi 

għall-iskrinjar tal-effetti DNT fejn ma 

jintużawx annimali; 

AD. billi studji dwar it-tossiċità u n-

newrotossiċità fl-iżvilupp huma meħtieġa u 

jistgħu jwasslu għal studji b'disinn ta' 

studju ad hoc biex jindirizzaw tħassib 

speċifiku; billi f'dan il-kuntest, l-EFSA qed 

taħdem fuq proġett li għadu għaddej biex 

tiżviluppa alternattivi għall-iskrinjar tal-

effetti tan-newrotossiċità tal-iżvilupp 

(DNT) fejn ma jintużawx annimali; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/21 

Emenda  21 

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 AJ 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

AJ. billi tqajjem tħassib minn bosta 

partijiet ikkonċernati f'termini tat-

trasparenza u l-kunflitti ta' interess dwar 

id-dritt tal-applikanti li jagħżlu l-Istat 

Membru Relatur (RMS) mal-ewwel 

applikazzjoni għall-approvazzjoni ta' 

sustanza attiva; 

imħassar 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/22 

Emenda  22 

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 AJa (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  AJa. billi l-metodoloġiji użati għall-

valutazzjoni xjentifika ta' sustanzi attivi, 

fl-għamla tal-gwida użata mill-EFSA u 

mill-Istati Membri, mhux dejjem jirriflettu 

l-istat l-aktar aġġornat tal-għarfien 

xjentifiku u tekniku kif meħtieġ mill-

Artikolu 4 tar-Regolament; billi r-

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 

Nru 283/2013, li jispjega r-rekwiżiti 

minimi tad-data għas-sustanzi attivi, 

jenħtieġ li jiġi aġġornat regolarment 

sabiex iqis l-għarfien xjentifiku u tekniku 

aġġornat; billi l-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni 2013/C95/01 tibqa' l-aktar 

sors komprensiv ta' dokumenti ta' gwida u 

ta' linji gwida għall-ittestjar, għalkemm 

għadd ta' dokumenti elenkati setgħu ġew 

sostitwiti u jenħtieġ li jiġu aġġornati; billi 

l-qafas regolatorju eżistenti joffri 

flessibilità adegwata biex jiġi żgurat li 

jkun jista' jintuża kull test validat meta 

jkun akkumpanjat minn ġustifikazzjoni 

xjentifika suffiċjenti; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/23 

Emenda  23 

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 AK 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

AK. billi tqajjem tħassib ukoll minn 

bosta partijiet ikkonċernati f'termini tat-

trasparenza u l-kunflitti ta' interess dwar 

il-fatt li l-RMS li jingħata r-

responsabbiltà mill-Kummissjoni għat-

tiġdid ta' rapport ta' valutazzjoni jista' 

jkun l-istess wieħed li jkun fassal l-abbozz 

ta' rapport ta' valutazzjoni inizjali; 

imħassar 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/24 

Emenda  24 

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 AKa (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  AKa. 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, sabiex ikun 

kompatibbli ma' dik id-dispożizzjoni, 

mhux neċessarjament 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 A8-0475/25 

Emenda  25 

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 AKb (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  AKb. billi l-Kummissjoni, bl-appoġġ tal-

Istati Membri, tapprova sustanzi attivi – 

anke jekk l-EFSA temmen li jistgħu 

jkunu ta' riskju kbir għall-ambjent u 

għall-bijodiversità – sakemm jiġu ppruvati 

użi sikuri u jiġi applikat marġni ta' 

sikurezza kawt, filwaqt li titqies il-ħtieġa 

agrikola u tingħata kunsiderazzjoni 

xierqa għad-doża u t-teknoloġija li fil-fatt 

jintużaw biex jiġu applikati;  

Or. en 

 

 


