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9.1.2019 A8-0475/46 

Emenda  46 

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 BU 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

BU. billi hemm nuqqas ta' 

disponibbiltà ta' prodotti għall-protezzjoni 

tal-pjanti b'riskju baxx; billi minn total ta' 

kważi 500 sustanza li huma disponibbli fis-

suq tal-UE, 10 sustanzi biss huma 

approvati bħala sustanzi attivi b'riskju 

baxx; billi n-nuqqas ta' disponibbiltà ta' 

prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti 

b'riskju baxx jagħmel l-implimentazzjoni 

u l-iżvilupp integrati tal-ġestjoni tal-

organiżmi ta' ħsara aktar diffiċli; billi dan 

in-nuqqas ta' disponibbiltà huwa kkawżat 

mill-proċess twil ta' evalwazzjoni, 

awtorizzazzjoni u reġistrazzjoni; 

BU. billi hemm bżonn li tiġi appoġġata 

l-approvazzjoni aċċellerata ta' prodotti 

ġodda għall-protezzjoni tal-pjanti b'riskju 

baxx; billi minn total ta' kważi 

500 sustanza li huma disponibbli fis-suq 

tal-UE, 10 sustanzi biss huma approvati 

bħala sustanzi attivi b'riskju baxx; billi l-

Valutazzjoni tal-Implimentazzjoni 

Ewropea tal-Parlament dwar ir-

Regolament tinnota li huwa ġeneralment 

rikonoxxut li n-numru ta' sustanzi attivi 

disponibbli qed jonqos b'mod sostanzjali; 

billi s-sustanzi b'riskju baxx jenħtieġ li 

jiġu mħeġġa u jistgħu jikkostitwixxu 

alternattiva għal ċerti sustanzi; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/47 

Emenda  47 

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 BW 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

BW. billi l-prodotti għall-protezzjoni tal-

pjanti jenħtieġ li jiġu vvalutati bir-reqqa 

skont l-għarfien xjentifiku u tekniku attwali 

qabel l-awtorizzazzjoni tagħhom; billi 

persunal u/jew finanzjament insuffiċjenti 

jistgħu jirriżultaw f'dipendenza eċċessiva 

fuq il-valutazzjoni mwettqa għall-

approvazzjoni tas-sustanzi attivi fil-

kuntest tad-deċiżjonijiet għall-prodotti 

għall-protezzjoni tal-pjanti; 

BW. billi l-prodotti għall-protezzjoni tal-

pjanti jenħtieġ li jiġu vvalutati bir-reqqa 

skont l-għarfien xjentifiku u tekniku attwali 

qabel l-awtorizzazzjoni tagħhom;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/48 

Emenda  48 

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 BX 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

BX. billi l-proċedura għall-

awtorizzazzjoni ta' prodotti għall-

protezzjoni tal-pjanti, u b'mod partikolari r-

rekwiżiti tad-data għall-valutazzjoni tar-

riskju, jenħtieġ li jqisu l-użu reali tal-

prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti; 

BX. billi l-proċedura għall-

awtorizzazzjoni ta' prodotti għall-

protezzjoni tal-pjanti, u b'mod partikolari r-

rekwiżiti tad-data għall-valutazzjoni tar-

riskju, diġà jqisu l-użu reali tal-prodotti 

għall-protezzjoni tal-pjanti; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/49 

Emenda  49 

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 CB 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

CB. billi n-nuqqas ta' dawn il-listi tal-

UE jrendi aktar diffiċli valutazzjoni tar-

riskju approfondita tal-prodotti għall-

protezzjoni tal-pjanti; 

imħassar 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/50 

Emenda  50 

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 CC 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

CC. billi tqajjem tħassib rigward is-

sistema żonali, u b'mod partikolari d-

dewmien frekwenti fil-proċedura u r-

rievalwazzjonijiet kompluti jew parzjali 

tal-applikazzjonijiet fil-kuntest tar-

rikonoxximent reċiproku, li jirriżultaw mir-

rekwiżiti nazzjonali differenti tal-mudelli 

ta' evalwazzjoni ta' Stati Membri fl-istess 

żona; billi l-għan tal-proċedura tar-

rikonoxximent reċiproku mill-Istati 

Membri kien li jiġu ssimplifikati l-

proċeduri u tiżdied il-fiduċja fost l-Istati 

Membri; billi l-applikazzjoni tal-proċedura 

ta' rikonoxximent reċiproku hija meqjusa 

bħala għodda importanti biex tiżdied il-

kondiviżjoni tax-xogħol u tiġi żgurata l-

konformità mal-iskadenzi filwaqt li tiġi 

garantita l-aqwa protezzjoni, u hija 

importanti għall-funzjonament tas-suq 

intern; 

CC. billi tqajjem tħassib rigward is-

sistema żonali, u b'mod partikolari d-

dewmien frekwenti fil-proċedura u r-

rievalwazzjonijiet kompluti jew parzjali 

tal-applikazzjonijiet fil-kuntest tar-

rikonoxximent reċiproku, li jirriżultaw mir-

rekwiżiti nazzjonali differenti tal-mudelli 

ta' evalwazzjoni ta' Stati Membri fl-istess 

żona; billi l-għan, f'termini tas-suq intern, 

tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku 

mill-Istati Membri f'reġjun ġeografiku 

partikolari huwa li jiġu ssimplifikati l-

proċeduri u tiżdied il-fiduċja fost l-Istati 

Membri; billi l-applikazzjoni tal-proċedura 

ta' rikonoxximent reċiproku hija meqjusa 

bħala għodda importanti biex tiżdied il-

kondiviżjoni tax-xogħol u tiġi żgurata l-

konformità mal-iskadenzi filwaqt li tiġi 

garantita l-aqwa protezzjoni għall-utenti; 

Jenfasizza li dan id-dewmien ixekkel 

serjament l-introduzzjoni fis-suq ta' 

prodotti effiċjenti u innovattivi; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/51 

Emenda  51 

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 CH 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

CH. billi r-rapporti riċenti enfasizzaw 

tnaqqis sinifikanti fil-bijodiversità fir-

rigward tal-għasafar u l-insetti, b'mod 

partikolari n-naħal u dakkara oħra; billi, 

fl-aħħar 27 sena, ġie osservat tnaqqis ta' 

aktar minn 75 % fil-bijomassa totali ta' 

insetti li jtiru f'żoni protetti1; billi l-

intensifikazzjoni agrikola (eż. l-użu tal-

pestiċidi, il-ħdim tar-raba' matul is-sena 

kollha, l-użu akbar tal-fertilizzanti u l-

frekwenza tal-miżuri agronomiċi), li ma 

kinitx inkorporata f'dik l-analiżi, tista' 

tifforma kawża plawsibbli; billi l-

intensifikazzjoni agrikola ġiet assoċjata 

ma' tnaqqis ġenerali fil-bijodiversità fil-

pjanti, l-insetti, l-għasafar u speċijiet 

oħra; billi l-bijodiversità u l-ekosistemi 

robusti huma ta' importanza fundamentali, 

b'mod partikolari n-naħal u insetti oħra li 

jdakkru, biex jiżguraw settur agrikolu 

b'saħħtu u sostenibbli; 

 

____________ 

1 Ara Hallmann, C.A., Sorg, M., Jongejans, E., 

Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H., et al. (2017) 

"More than 75 percent decline over 27 years in 

total flying insect biomass in protected areas" 

(Tnaqqis ta' aktar minn 75 fil-mija fuq 27 sena fil-

bijomassa totali tal-insetti li jtiru f'żoni protetti). 

PLoS ONE 12(10): e0185809. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809 

CH. billi l-bijodiversità u l-ekosistemi 

robusti huma ta' importanza fundamentali, 

b'mod partikolari n-naħal u insetti oħra li 

jdakkru, biex jiżguraw settur agrikolu 

b'saħħtu u sostenibbli; 
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9.1.2019 A8-0475/52 

Emenda  52 

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 CI 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

CI. billi l-projbizzjoni fuq l-użi kollha 

ta' barra ta' tliet neonikotinojdi 

(imidakloprid, klotijanidin u 

thiamethoxam) hija milqugħa; billi dawn 

il-projbizzjonijiet jenħtieġ li ma jkunux 

imdgħajfa b'derogi bla bżonn tal-

Artikolu 53; 

imħassar 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/53 

Emenda  53 

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 CJ 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

CJ. billi prodotti sistemiċi oħra għall-

protezzjoni tal-pjanti jenħtieġ li jkunu 

ristretti kemm jista' jkun, inkluż għat-

trattament taż-żerriegħa, jekk joħolqu 

periklu għas-saħħa tal-bniedem u għall-

ambjent; 

imħassar 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/54 

Emenda  54 

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 CK 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

CK. billi fl-UE qed jiżdiedu l-użu u l-

każijiet identifikati ta' awtorizzazzjonijiet 

ta' emerġenza mogħtija skont l-

Artikolu 53(2) tar-Regolament; billi xi 

Stati Membri jużaw l-Artikolu 53 

sinifikattivament aktar minn oħrajn; billi l-

evalwazzjoni reċenti mill-EFSA tal-

awtorizzazzjonijiet ta' emerġenza ta' tliet 

neonikotinojdi kkonkludiet li, f'xi każijiet, 

dawk l-awtorizzazzjonijiet kienu 

f'konformità mad-dispożizzjonijiet stipulati 

fil-leġiżlazzjoni, filwaqt li f'każijiet oħra 

dawk il-kundizzjonijiet ma ġewx 

issodisfati; 

CK. billi l-użu u l-każijiet identifikati ta' 

awtorizzazzjonijiet ta' emerġenza mogħtija 

skont l-Artikolu 53(2) tar-Regolament qed 

jiżdiedu f'ċerti Stati Membri, filwaqt li qed 

joqnsu fi Stati Membri oħrajn; billi xi 

Stati Membri jużaw l-Artikolu 53 

sinifikattivament aktar minn oħrajn; billi l-

evalwazzjoni reċenti mill-EFSA tal-

awtorizzazzjonijiet ta' emerġenza ta' tliet 

neonikotinojdi kkonkludiet li, f'xi każijiet, 

dawk l-awtorizzazzjonijiet kienu 

f'konformità mad-dispożizzjonijiet stipulati 

fil-leġiżlazzjoni, filwaqt li f'każijiet oħra 

dawk il-kundizzjonijiet ma ġewx 

issodisfati, u f'dawn il-każijiet l-effett tas-

sostituzzjoni jenħtieġ li jiġi investigat; billi 

fir-rapport tal-awditjar l-aktar reċenti, il-

Kummissjoni nnutat li fl-Istati Membri, 

is-sistemi għall-awtorizzazzjonijiet ta' 

emerġenza kienu effettivi fl-evalwazzjoni 

tal-ġustifikazzjoni għall-għoti ta' din it-tip 

ta' awtorizzazzjoni għal użu limitat u 

kkontrollat; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/55 

Emenda  55 

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 CL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

CL. billi d-dewmien sistematiku fil-

proċessi ta' awtorizzazzjoni jista' jwassal 

ukoll għal użu dejjem akbar ta' 

awtorizzazzjonijiet ta' emerġenza; billi r-

rikors għad-derogi tal-Artikolu 53 għal 

użi minuri biex jiġu indirizzati 

sitwazzjonijiet speċjali għajr emerġenzi 

attwali mhuwiex vijabbli jew xieraq; billi 

l-EFSA jenħtieġ li tinvestiga l-effett tas-

sostituzzjoni kif ukoll id-disponibbiltà ta' 

metodi mhux kimiċi; 

CL. billi awditu tal-Kummissjoni dwar 

l-evalwazzjoni tal-awtorizzazzjoni tal-

prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fl-

Istati Membri kkonkluda li l-maġġoranza 

tal-pajjiżi jonqsu milli jikkonformaw 

kważi mal-iskadenzi legali kollha skont ir-

Regolament u li d-dewmien fl-għoti tal-

awtorizzazzjoni regolari, speċjalment 

għall-użu minuri, iwassal għal żieda fl-

għadd ta' applikazzjonijiet ta' emerġenza; 

billi n-nuqqas ta' abbiltà li jiġu indirizzati 

l-pesti, b'mod partikolari għall-għelejjel 

ta' speċjalità, jipperikola l-kwalità, id-

diversità u l-produzzjoni sostenibbli tal-

għelejjel tal-ikel fl-UE; billi r-riskju għall-

produzzjoni ġie kkalkulat għal total ta' 

aktar minn EUR 1 biljun, inklużi t-telf fil-

produzzjoni u l-ispejjeż addizzjonali għall-

bdiewa; billi r-riskji se jsiru aktar akuti 

hekk kif il-popolazzjonijiet jiżdiedu u l-

pressjonijiet fuq l-użu tal-art jintensifikaw 

ruħhom; 

Or. en 

 

 


