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Paragrafu 20 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

20. Jilqa' l-proġett tal-EFSA li għadu 

għaddej biex jiġu mmudellati l-effetti 

DNT, iżda jqis li dan huwa insuffiċjenti 

sakemm ma jkunx hemm rekwiżit legali 

biex is-sustanzi attivi u komponenti 

pestiċidi oħra jiġu vvalutati għall-effetti 

DNT bħala parti mill-proċess ta' 

awtorizzazzjoni; jistieden, għalhekk, lill-

Kummissjoni biex tivvaluta l-alternattivi 

biex tiżgura li sustanzi attivi u komponenti 

oħra fi prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti 

jiġu vvalutati għall-effetti tad-DNT, filwaqt 

li jitqiesu b'mod sħiħ il-metodi mekkaniċi 

affidabbli ħielsa mill-użu ta' annimali u 

ffukati fuq il-bniedem għall-valutazzjoni 

tal-periklu tad-DNT;  

20. Jilqa' l-proġett tal-EFSA li għadu 

għaddej biex jiġu mmudellati l-effetti 

DNT; jieħu nota li diġà hemm rekwiżit 

legali biex jitwettqu studji dwar l-iżvilupp 

u studji dwar in-newrotossiċità skont ir-

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 

Nru 283/2013; jenfasizza li, abbażi tal-

konklużjonijiet ta' dawn l-istudji, jista' jiġi 

skattat aktar ittestjar tad-DNT, irregolat 

mil-linji gwida tat-test tal-OECD TG426; 

jistiedenlill-Kummissjoni biex tivvaluta l-

alternattivi li jiżguraw li sustanzi attivi u 

komponenti oħra fi prodotti għall-

protezzjoni tal-pjanti jiġu vvalutati għall-

effetti tad-DNT; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

25. Jistieden lill-EFSA u lill-

Kummissjoni biex itejbu l-komunikazzjoni 

tagħhom rigward ir-riskju, sabiex 

jinfurmaw lill-pubbliku b'mod xieraq, li 

jinftiehem u aċċessibbli faċilment; iqis li 

huwa importanti li jittejjeb l-għarfien 

pubbliku dwar il-periklu u r-riskju u dwar 

il-perikli u r-riskji aċċettabbli u 

inaċċettabbli, li titqajjem kuxjenza dwar 

il-livell ta' konformità mal-valuri MRL 

madwar l-Ewropa u li jiġu infurmati l-

utenti dwar il-miżuri possibbli ta' 

mitigazzjoni tar-riskju; 

25. Jistieden lill-EFSA u lill-

Kummissjoni biex itejbu l-komunikazzjoni 

tagħhom sabiex jinfurmaw lill-pubbliku 

b'mod xieraq u li jinftiehem faċilment 

dwar il-ħtieġa għal prodotti għall-

protezzjoni tal-pjanti fil-produzzjoni ta' 

ikel sikur u affordabbli, flimkien ma' 

kwalunkwe impatt ippruvat fuq is-saħħa 

tal-bniedem u l-ambjent; jenfasizza li dan 

għandu jinkludi spjegazzjoni tad-

differenza bejn il-periklu u r-riskju , riskji 

aċċettabbli u użi siguri stabbiliti, u 

għandu jpoġġi f'kuntest il-perikli u r-riskji 

tal-użu tal-prodotti għall-protezzjoni tal-

pjanti ma' sustanzi kimiċi u sustanzi oħra 

tad-dar; jirrakkomanda li din l-

informazzjoni tkun faċilment aċċessibbli u 

li l-utenti jkunu infurmati dwar il-

possibbiltà ta' miżuri ta' mitigazzjoni tar-

riskju; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

26. Jitlob li jkun hemm 

implimentazzjoni sħiħa tal-prinċipju tat-

tliet R; 

26. Jitlob l-implimentazzjoni sħiħa tal-

prinċipju tat-3Rs sabiex jitnaqqsu l-

każijiet u l-effetti tal-ittestjar fuq l-

annimali, f'konformità mal-politiki tal-

Unjoni rigward l-ittestjar xjentifiku; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

33. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tipproponi li jiġi emendat ir-Regolament 

sabiex tingħata s-setgħa li tadotta 

programm ta' ħidma fir-rigward tal-ħatra 

tal-RMS għal applikazzjonijiet għal 

approvazzjonijiet, abbażi ta' kriterji għal 

valutazzjoni indipendenti, oġġettiva u 

trasparenti: għarfien espert, riżorsi, 

nuqqas ta' kunflitt ta' interess, rilevanza 

għall-prodott, kapaċità teknika u kapaċità 

li jinkisbu riżultati xjentifikament robusti 

u affidabbli fil-qafas ta' żmien mogħti, 

flimkien ma' proċess komprensiv ta' 

evalwazzjoni bejn il-pari u konsultazzjoni 

mal-partijiet ikkonċernati, fuq linji simili 

għas-sistema għall-approvazzjoni mill-

ġdid ta' sustanzi attivi; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

34. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

talloka l-evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet 

għal tiġdid lil Stat Membru għajr dak li 

kien inkarigat mill-evalwazzjoni(jiet) 

preċedenti, dment li jkun jista' jiġi żgurat 

il-livell ta' għarfien espert u riżorsi 

meħtieġ; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

35. Jitlob lill-Kummissjoni biex 

tiżgura li jkunu biss l-Istati Membri li 

jistgħu jiggarantixxu kwalità għolja fil-

valutazzjoni u li għandhom proċeduri 

effettivi biex jivvalutaw il-kunflitti ta' 

interess li jistgħu jsiru RMSs;  

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

37. Jistieden ukoll lill-Istati Membri 

biex iwettqu b'mod responsabbli l-awditjar 

tal-laboratorji ċċertifikati skont il-GLP, u 

jistieden lill-Kummissjoni biex toħloq 

sistema ta' verifika tal-Unjoni għall-

awditi tal-Istati Membri li jkunu 

mmexxija minnha;  

37. Jistieden ukoll lill-Istati Membri 

biex iwettqu b'mod responsabbli l-awditjar 

tal-laboratorji ċċertifikati skont il-GLP; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

38. Jieħu nota tal-proposta tal-

Kummissjoni dwar it-trasparenza u s-

sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju 

tal-UE fil-katina alimentari u għalhekk 

jilqa' l-opportunità biex tittejjeb is-

sitwazzjoni attwali f'dan ir-rigward;  

38. Jenfasizza l-importanza ta' 

approċċ ibbażat fuq ix-xjenza li jawtorizza 

s-sustanzi attivi, it-trasparenza u l-

komunikazzjoni tar-riskji effikaċi sabiex 

tiġi żgurata l-aċċettabbiltà tad-

deċiżjonijiet dwar il-ġestjoni tar-riskji u l-

fiduċja tal-konsumatur; jinnota li t-titjib 

tat-trasparenza u l-komunikazzjoni tar-

riskju huma żewġ objettivi ewlenin tal-

proposta reċenti tal-Kummissjoni għar-

riforma tal-Liġi Ġenerali dwar l-Ikel (ir-

Regolament (KE) Nru 178/2002), u jilqa' 

l-opportunità li tissaħħaħ il-fiduċja fis-

sistema ta' approvazzjoni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  38a. Jesprimi tħassib dwar il-pożizzjoni 

tal-Parlament fl-ewwel qari dwar ir-

riforma tal-Liġi Ġenerali dwar l-Ikel (ir-

Regolament (KE) Nru 178/2002), li 

tobbliga lill-kumpaniji biex jippubblikaw 

id-data dwar is-sikurezza fil-bidu tal-

proċedura tal-valutazzjoni tar-riskju; iqis 

li l-fatt li partijiet terzi jitħallew 

jidentifikaw liema informazzjoni hija 

nieqsa minn applikazzjoni jista' jdgħajjef 

il-kapaċità tal-EFSA li twettaq ħidmietha 

b'mod indipendenti; ifakkar li l-EFSA 

diġà tagħti lill-partijiet ikkonċernati l-

opportunità li jikkummentaw dwar l-

istudji kkumissjonati bħala parti minn 

konsultazzjoni wara l-pubblikazzjoni tal-

abbozz ta' opinjoni xjentifika; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

39. Iqis bħala importanti li l-

applikanti jenħtieġ li jkunu meħtieġa 

jirreġistraw l-istudji regolatorji kollha li 

se jitwettqu f'reġistru pubbliku, u li jkun 

hemm perjodu għall-kummenti li matulu 

l-partijiet ikkonċernati jkunu jistgħu 

jipprovdu d-data eżistenti biex jiżguraw li 

titqies l-informazzjoni rilevanti kollha; 

jenfasizza li d-dispożizzjonijiet rigward ir-

reġistru pubbliku jinkludu wkoll ir-

reġistrazzjoni mil-laboratorju ċċertifikat 

tad-dati tal-bidu u tat-tmiem tal-istudju, u 

l-pubblikazzjoni tad-data ta' kontroll, li 

għandha tiġi inkluża f'reġistru ta' 

kontrolli storiċi, inkluża l-metodoloġija 

tat-testijiet li se jitwettqu, filwaqt li 

jirrispettaw il-protezzjoni tad-data 

personali; iqis li studji regolatorji li ġew 

irreġistrati biss jistgħu jiġu ppreżentati 

ma' applikazzjoni;  

imħassar 

Or. en 

 

 


