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Paragrafu 41 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

41. Jitlob biex jingħata aċċess pubbliku 

għall-istudji intieri ta' hawn fuq, inklużi d-

data u l-informazzjoni kollha ta' appoġġ 

relatati mal-applikazzjonijiet għall-

awtorizzazzjoni, f'format li jista' jinqara 

mill-magni sabiex tiġi żgurata t-

trasparenza, u b'hekk ikun jista' jsir 

skrutinju indipendenti f'waqtu filwaqt li 

tiġi protetta d-data personali u jiġi żgurat 

li dawk li talbu l-istudji jkunu jistgħu 

jużawhom biss għal finijiet mhux 

kummerċjali, sabiex b'hekk jiġu 

ssalvagwardjati d-drittijiet ta' proprjetà 

intellettwali rilevanti; 

41. Jitlob li jingħata aċċess pubbliku 

għall-istudji msemmija hawn fuq, inklużi 

d-data u l-informazzjoni kollha ta' appoġġ 

relatati mal-applikazzjonijiet għall-

awtorizzazzjoni, f'format li jinqara mill-

magni u fl-intier kollu tagħhom sabiex tiġi 

żgurata t-trasparenza, f'konformità sħiħa 

mad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u 

fi stadju xieraq tal-proċess ta' 

approvazzjoni; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

42. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tivvaluta jekk ikunx xieraq li l-applikant 

ma jibqax ikun meħtieġ jipprovdi 

letteratura miftuħa xjentifika, evalwata 

bejn il-pari, dwar is-sustanza attiva u l-

formulazzjonijiet relatati, u minflok dan 

il-kompitu jiġi assenjat lill-RMS, li 

għandu jkun assistit mill-EFSA; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

43. Jenfasizza li meta tkun disponibbli, 

il-letteratura miftuħa xjentifika, evalwata 

bejn il-pari, jenħtieġ li tingħata l-piż 

ekwivalenti fil-valutazzjoni bħall-istudji 
bbażati fuq il-GLP; iqis li t-tnejn huma 

validi bħala kontributi għall-valutazzjoni u 

jenħtieġ li jiġu ppeżati skont il-kwalità 

relattiva tal-istudji u r-rilevanza tagħhom 

għall-applikazzjoni li qiegħda tiġi 

kkunsidrata; 

43. Jenfasizza li l-letteratura miftuħa 

xjentifika, evalwata bejn il-pari, u l-istudji 

bbażati fuq il-GLP it-tnejn huma validi 

bħala kontributi għall-valutazzjoni u jiġu 

ppeżati skont il-kwalità relattiva tal-istudji 

u r-rilevanza tagħhom għall-applikazzjoni 

li qiegħda tiġi kkunsidrata; iqis li huwa 

irrelevanti min imexxi u jiffinanzja l-

istudji sakemm dawk l-istudji jkunu 

mfassla, imwettqa u rrappurtati skont l-

istandards xjentifiċi u evalwati abbażi tal-

mertu xjentifiku tagħhom; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

44. Jistieden lill-Kummissjoni 

tivvaluta jekk ikunx xieraq li dan ma 

jibqax aktar jirrikjedi lill-applikant 

jivvaluta d-data li għandha tingħata bħala 

parti mill-applikazzjoni, u minflok 

tassenja dan il-kompitu lill-RMS; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

45. Jitlob rivalutazzjoni indipendenti 

tar-regoli attwali għall-analiżi tal-

letteratura sabiex jiġi żgurat li jitqiesu l-

istudji rilevanti kollha; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

54. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tistabbilixxi livelli massimi ta' residwu 

għall-ħamrija u għall-ilma tal-wiċċ, fost l-

oħrajn bl-użu tad-data miġbura permezz 

ta' monitoraġġ ambjentali wara t-tqegħid 

fis-suq; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

58. Jistieden lill-EFSA biex taġġorna 

b'mod regolari d-dokumenti ta' gwida 

tagħha f'konformità mal-iżviluppi l-aktar 

reċenti fl-oqsma rilevanti kollha, bil-ħsieb 

li jiġu vvalutati l-effetti fil-qosor u fit-tul 

tal-livelli ta' residwi ta' sustanzi attivi, 

formulazzjonijiet u taħlitiet fl-ilmijiet tal-

wiċċ, fil-ħamrija, fir-riħ u fit-trab; 

58. Jistieden lill-EFSA biex taġġorna 

b'mod regolari d-dokumenti ta' gwida 

tagħha f'konformità mal-iżviluppi l-aktar 

reċenti fl-oqsma rilevanti kollha; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

60. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri, fil-Kumitat Permanenti 

dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf 

(Kumitat PAFF), biex jadottaw mingħajr 

dewmien kwalunkwe gwida pendenti, 

inkluża l-gwida aġġornata dwar in-naħal 

li ntużat mill-EFSA fir-rieżami reċenti 

tagħha ta' tliet neonikotinojdi; 

60. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri, fil-Kumitat Permanenti 

dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf 

(Kumitat PAFF), biex jadottaw mingħajr 

dewmien kwalunkwe gwida pendenti; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

61. Jistieden lill-EFSA biex tkompli 

taġġorna l-gwida dwar in-naħal b'mod 

indipendenti mill-adozzjoni tal-gwida 

pendenti sabiex jitqiesu speċijiet ta' 

dakkara oħrajn kif ukoll l-effetti tat-taħlita 

u l-fattibbiltà teknika; 

61. Jistieden lill-EFSA biex tkompli 

taġġorna l-gwida dwar in-naħal sabiex 

jitqiesu speċijiet ta' dakkara oħrajn kif 

ukoll l-effetti tat-taħlita u l-fattibbiltà 

teknika; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

63. Jistieden lill-EFSA, lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 

japplikaw fattur ta' sikurezza żejjed meta 

jikkalkulaw id-dożi "sikuri" ta' 

esponiment, bil-ħsieb li jindirizzaw it-

tossiċità potenzjali tat-taħlita f'każijiet ta' 

inċertezza kbira li tibqa' li ma tistax 

titnaqqas permezz ta' testijiet addizzjonali 

tat-taħlitiet; 

imħassar 

Or. en 

 

 


