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9.1.2019 A8-0475/56 

Emenda  56 

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 

Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Iqis li, għalkemm l-UE għandha 

waħda mis-sistemi l-aktar strinġenti fid-

dinja, jeħtieġ li jittejbu kemm ir-

Regolament innifsu kif ukoll l-

implimentazzjoni tiegħu biex dan jikseb l-

għan tiegħu; 

1. Iqis li, għalkemm l-UE għandha 

waħda mis-sistemi l-aktar strinġenti fid-

dinja, u filwaqt li jilqa' t-titjib kontinwu 

tar-Regolament, u b'mod partikolari r-

reviżjoni leġiżlattiva li għaddejja bħalissa 

tal-Liġi Ġenerali dwar l-Ikel (ir-

Regolament (KE) Nru 178/2002), anke l-

aktar sistemi strinġenti jistgħu dejjem 

isiru aħjar, inkluż fil-livell ta' 

implimentazzjoni; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/57 

Emenda  57 

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 

Paragrafu 5 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri biex jiżguraw l-

applikazzjoni sħiħa u uniformi tal-kriterji 

ta' limitu bbażati fuq il-periklu għal 

sustanzi attivi li huma mutaġeniċi, 

karċinoġeniċi jew tossiċi għar-

riproduzzjoni, jew li għandhom 

karatteristiċi li jfixklu s-sistema 

endokrinali; 

imħassar 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/58 

Emenda  58 

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 

Paragrafu 6 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri fir-rwol tagħhom bħala 

maniġers tar-riskju biex japplikaw kif 

xieraq il-prinċipju ta' prekawzjoni meta, 

wara valutazzjoni tal-informazzjoni 

disponibbli, tiġi identifikata l-possibbiltà 
ta' effetti ta' ħsara fuq is-saħħa iżda 

tippersisti l-inċertezza xjentifika, billi 

jadottaw miżuri provviżorji għall-ġestjoni 

tar-riskju neċessarji biex jiġi żgurat livell 

għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-

bniedem; 

6. Jinnota li kien hemm tħassib dwar 

it-twettiq tal-prinċipju ta' prekawzjoni, 

iżda li każijiet bħal dak tar-Regolament 

ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 

Nru 781/2013 dwar il-fipronil u r-

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-

Kummissjoni Nru 485/2013 dwar in-

neonikotinojdi (KE April) kif ukoll in-

nuqqas ta' approvazzjoni ta' 22 sustanza 

mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament 

Nru 1107/2009 juru li l-prinċipju ta' 

prekawzjoni qed jiġi rrispettat; 

Or. en 



 

AM\1173498MT.docx  PE631.640v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

9.1.2019 A8-0475/59 

Emenda  59 

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 

Paragrafu 8 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

8. Jilqa' r-rakkomandazzjoni tal-

Mekkaniżmu ta' Konsulenza Xjentifika li l-

Kummissjoni tiffaċilita diskussjoni usa' fis-

soċjetà, sabiex tiġi stabbilita viżjoni 

kondiviża fl-UE kollha għall-produzzjoni 

sostenibbli tal-ikel, inkluż ir-rwol tal-

prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fil-

produzzjoni; jemmen li dawn il-

kunsiderazzjonijiet jenħtieġ li jqisu, fost l-

oħrajn, il-kwalità, is-sikurezza, id-

disponibbiltà u l-affordabbiltà tal-ikel 

għall-konsumaturi, l-introjtu ġust għal, u s-

sostenibbiltà fit-tul tal-produzzjoni 

agrikola, it-tibdil fil-klima, u r-riskji u l-

benefiċċji għal żmien qasir u fit-tul għas-

saħħa tal-bniedem u tal-annimali, kif ukoll 

għall-ambjent, li huma assoċjati ma' xenarji 

differenti għall-użu tal-prodotti għall-

protezzjoni tal-pjanti, inklużi l-ġestjoni 

integrata tal-organiżmi ta' ħsara u xenarju 

ta' ebda użu; 

8. Jilqa' r-rakkomandazzjoni tal-

Mekkaniżmu ta' Konsulenza Xjentifika li l-

Kummissjoni għandha tiffaċilita 

diskussjoni usa' fis-soċjetà, sabiex tiġi 

stabbilita viżjoni kondiviża fl-UE kollha 

għall-produzzjoni sostenibbli tal-ikel, 

inkluż ir-rwol tal-prodotti għall-protezzjoni 

tal-pjanti fil-produzzjoni; jemmen li dawn 

il-kunsiderazzjonijiet għandhom iqisu, fost 

l-oħrajn, il-kwalità, is-sikurezza, id-

disponibbiltà u l-affordabbiltà tal-ikel 

għall-konsumaturi, l-introjtu ġust għal, u s-

sostenibbiltà fit-tul tal-produzzjoni 

agrikola, inkluż bil-għan li r-

responsabbiltà tal-Unjoni li 

tikkontribwixxi għas-sigurtà tal-ikel għal 

popolazzjoni dinjija li qed tikber bi qbil 

mal-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli Nru 2 

(SDG2), it-tibdil fil-klima, u r-riskji u l-

benefiċċji għal żmien qasir u fit-tul għas-

saħħa tal-bniedem u tal-annimali, kif ukoll 

għall-ambjent, li huma assoċjati ma' xenarji 

differenti għall-użu tal-prodotti għall-

protezzjoni tal-pjanti, inkluża l-ġestjoni 

integrata tal-organiżmi ta' ħsara; jinnota li 

n-nuqqas ta' użu ta' prodotti għall-

protezzjoni tal-pjanti jikkonferixxi wkoll 

riskji; jenfasizza li l-prodotti għall-

protezzjoni tal-pjanti jżommu l-kurituri 

tat-trasport u ż-żoni urbani ħielsa minn 

ħaxix ħażin, li jaġixxi bħala rifuġji għal 
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parassiti, u jikkontrolla speċijiet invażivi 

bħalma hu l-poligonju Ġappuniż li 

jhedded is-sisien tal-bini, joħnoq id-difiżi 

u l-bijodiversità; iqis li r-riskji u l-

benefiċċji għall-ambjent ta' tekniki 

alternattivi mingħajr sustanzi kimiċi 

għandhom jiġu valutati wkoll; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/60 

Emenda  60 

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 

Paragrafu 8a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 8a. Jistieden lill-Kummissjoni tirreferi 

għall-Mekkaniżmu għall-Parir Xjentifiku 

(SAM) tagħha meta tkun qed tħejji 

proposti biex ittejjeb l-implimentazzjoni 

tal-qafas regolatorju attwali, inkluż l-eżitu 

tal-evalwazzjoni REFIT tar-Regolament li 

tinsab għaddejja; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/61 

Emenda  61 

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 

Paragrafu 9 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

9. Iqis li, fis-sistema tal-UE, jenħtieġ 

li tingħata aktar attenzjoni lill-użu mifrux, 

u l-użu profilattiku meta mhux xieraq, ta' 

prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u l-

effetti tagħhom fuq is-saħħa tal-bniedem, 

is-saħħa tal-annimali u l-ambjent, kif 

ukoll għall-bini tar-reżistenza fl-

organiżmu fil-mira; 

9. Iqis li, fi ħdan is-sistema tal-UE, 

għandha tingħata aktar attenzjoni lir-

riskju ta' użu ħażin u użu mhux xieraq ta' 

prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, inklużi 

metodi ta' applikazzjoni profilattika, u l-

effetti tagħhom fuq l-ambjent u fuq il-bini 

tar-reżistenza; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/62 

Emenda  62 

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 

Paragrafu 9a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 9a. Jirrikonoxxi li l-użu profilattiku 

ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti 

jista' f'ħafna każijiet inaqqas il-ħtieġa 

għal intervent kimiku jew mhux kimiku 

ulterjuri, u l-bilanċ jista' jkun pożittiv 

minn perspettiva ambjentali; jifhem li f'xi 

każijiet m'hemmx alternattivi għal 

prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti biex 

jiġi indirizzat il-ħruġ mill-ġdid ta' ħaxix 

ħażin, jew għal popolazzjonijiet stabbiliti 

ta' organiżmi ta' ħsara jew ta' mard, u 

għalhekk l-użu profilattiku huwa l-unika 

għażla biex jiġi evitat li jonqsu r-

rendiment tal-għelejjel u l-kwalità; 

jirrikonoxxi wkoll li xi prodotti għall-

protezzjoni tal-pjanti, minħabba l-mod ta' 

azzjoni tagħhom, iridu jiġu applikati 

qabel ma jitfaċċa ħaxix ħażin sabiex 

ikunu effettivi; għalhekk jemmen li l-użu 

xieraq ta' applikazzjonijiet profilattiċi 

għandu jibqa' parti mill-varjetà ta' 

trattamenti u ta' protezzjoni disponibbli 

fis-sett ta' għodod tal-bidwi; 

Or. en 



 

AM\1173498MT.docx  PE631.640v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

9.1.2019 A8-0475/63 

Emenda  63 

Anthea McIntyre 

f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 13 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

13. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri biex ma jibqgħux 

jippermettu l-użu ta' prodotti għall-

protezzjoni tal-pjanti f'żoni użati mill-

pubbliku ġenerali jew minn gruppi 

vulnerabbli, kif definit fl-Artikolu 12(a) 

tad-Direttiva 2009/128/KE; 

imħassar 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/64 

Emenda  64 

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 

Paragrafu 15 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

15. Jitlob li tinħoloq sistema effettiva 

ta' viġilanza wara t-tqegħid fis-suq biex 

timmonitorja b'mod sistematiku l-impatti 

fil-ħajja reali tal-użu tal-prodotti għall-

protezzjoni tal-pjanti fuq is-saħħa tal-

bniedem u tal-annimali, kif ukoll fuq l-

ambjent fl-intier tiegħu, inkluż fit-tul; 

jenfasizza li l-viġilanza ta' wara t-tqegħid 

fis-suq għall-prodotti għall-protezzjoni 

tal-pjanti jenħtieġ li tiżgura l-ġbir u l-

komunikazzjoni effettivi tad-data fost il-

partijiet ikkonċernati kollha, u tkun 

trasparenti u aċċessibbli għall-pubbliku; 

jistieden lill-EFSA u lill-ECHA biex 

jiżviluppaw linji gwida armonizzati għal 

viġilanza effettiva ta' wara t-tqegħid fis-

suq f'dan il-qasam; 

15. Jitlob li tinħoloq sistema effettiva 

ta' viġilanza wara t-tqegħid fis-suq biex 

timmonitorja l-impatti tal-użu tal-prodotti 

għall-protezzjoni tal-pjanti fuq il-

produttività agrikola kif ukoll fuq is-saħħa 

tal-bniedem u tal-annimali, u fuq l-ambjent 

fl-intier tiegħu; iqis li d-Direttorat għall-

Awditi u l-Analiżi tal-Ikel u tas-Saħħa tal-

Kummissjoni jista' jkollu rwol f'dan ir-

rigward; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/65 

Emenda  65 

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 

Paragrafu 18 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

18. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

twettaq studju epidemjoloġiku dwar l-

impatti fil-ħajja reali tal-prodotti għall-

protezzjoni tal-pjanti fuq is-saħħa tal-

bniedem; 

imħassar 

Or. en 

 

 


