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Emenda  86 

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 72 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

72. Jitlob biex jiġu allokati riżorsi 

adegwati biex ikunu jistgħu jiġu 

ffinalizzati monitoraġġ u analiżi tal-

pajsaġġ wara t-tqegħid fis-suq, inkluż 

monitoraġġ tar-residwi ta' pestiċidi fil-

ħamrija u t-trab, li r-riżultati tagħhom 

jenħtieġ li jiġu kondiviżi mal-EFSA;  

imħassar 

Or. en 
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Norbert Lins, Bart Staes 

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

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 74 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

74. Jistieden lill-Mekkaniżmu ta' 

Konsulenza Xjentifika tal-Kummissjoni 

biex jaġixxi, fuq talba, bħala medjatur 

f'kontroversji xjentifiċi li jikkonċernaw is-

sustanzi attivi;  

imħassar 

Or. en 
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Norbert Lins, Bart Staes 

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

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 75 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

75. Jistieden lill-Mekkaniżmu ta' 

Konsulenza Xjentifika biex jibda rieżami 

sistematiku tal-istudji disponibbli kollha li 

jikkonċernaw il-karċinoġeniċità tal-

glifosat u tal-formulazzjonijiet ibbażati 

fuq il-glifosat bil-għan li jiġi vvalutat jekk 

ikunx iġġustifikat li tiġi riveduta l-

approvazzjoni tal-glifosat skont l-

Artikolu 21 tar-Regolament; 

imħassar 

Or. en 
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Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 76 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

76. Jiddispjaċih ħafna dwar id-diversi 

każijiet ta' dewmien fil-livell tal-Istati 

Membri u tal-Kummissjoni qabel u wara l-

evalwazzjoni bejn il-pari mill-EFSA, 

b'mod partikolari d-dewmien fil-

valutazzjoni tas-sustanzi li jissodisfaw il-

kriterji ta' limitu, u jħeġġeġ lill-RMSs u 

lill-Kummissjoni biex jilħqu l-iskadenzi 

tagħhom kif stipulat fir-Regolament;  

76. Jiddispjaċih ħafna dwar id-diversi 

każijiet ta' dewmien fil-livell tal-Istati 

Membri qabel u wara l-evalwazzjoni bejn 

il-pari mill-EFSA, b'mod partikolari d-

dewmien fil-valutazzjoni tas-sustanzi li 

jissodisfaw il-kriterji ta' limitu, u jħeġġeġ 

lill-RMSs u lill-Kummissjoni biex jilħqu l-

iskadenzi tagħhom kif stipulat fir-

Regolament; 

Or. en 
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Il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi 

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 80 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

80. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tillimita b'mod strett l-użu tal-proċedura ta' 

data konfermatorja għall-iskop tagħha kif 

stabbilit fl-Artikolu 6(f) tar-Regolament, 

jiġifieri fejn jiġu stabbiliti rekwiżiti ġodda 

matul il-proċess ta' evalwazzjoni jew 

b'riżultat ta' għarfien xjentifiku u tekniku 

ġdid; iqis li l-protezzjoni tas-saħħa 

pubblika u l-ambjent jridu jieħdu l-ogħla 

prijorità, filwaqt li fl-istess ħin l-applikanti 

jeħtiġilhom li jkunu pprovduti bi skedi ta' 

żmien affidabbli għall-awtorizzazzjoni; 

jenfasizza li dossiers kompluti huma 

essenzjali għall-approvazzjonijiet ta' 

sustanzi attivi; jiddispjaċih li l-proċedura 

ta' deroga permezz ta' data konfermatorja 

wasslet biex tal-anqas żewġ sustanzi attivi 
li kieku kienu jiġu ristretti baqgħu fis-suq 

għal perjodu ta' żmien estiż;  

80. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tivvaluta l-użu tal-proċedura ta' data 

konfermatorja u tillimita l-applikazzjoni 

tagħha għall-iskop stabbilit fl-Artikolu 6(f) 

tar-Regolament, jiġifieri fejn jiġu stabbiliti 

rekwiżiti ġodda matul il-proċess ta' 

evalwazzjoni jew b'riżultat ta' għarfien 

xjentifiku u tekniku ġdid; iqis li l-

protezzjoni tas-saħħa pubblika u l-ambjent 

iridu jieħdu l-ogħla prijorità, filwaqt li fl-

istess ħin l-applikanti jeħtiġilhom li jkunu 

pprovduti bi skedi ta' żmien affidabbli 

għall-awtorizzazzjoni; jenfasizza li dossiers 

kompluti huma essenzjali għall-

approvazzjonijiet ta' sustanzi attivi; jinnota 

li fil-maġġoranza assoluta tal-każijiet, l-

informazzjoni konfermatorja kkonfermat 

b'mod sħiħ id-deċiżjonijiet tal-

Kummissjoni dwar l-approvazzjoni u li, fi 

tnejn biss minn dawn il-każijiet, il-

valutazzjoni tal-informazzjoni 

konfermatorja wasslet għall-adozzjoni ta' 

aktar miżuri ta' ġestjoni tar-riskju; 

Or. en 
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Il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi 

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 83 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

83. Jistieden ukoll lill-Kummissjoni 

biex tiżgura li l-monitoraġġ wara t-

tqegħid fis-suq jivvaluta l-effettività u l-

effiċjenza tal-miżuri ta' mitigazzjoni 

implimentati;  

imħassar 

Or. en 
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Il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi 

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 86 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

86. Jistieden lill-Kummissjoni, skont ir-

riżoluzzjoni tagħha tal-15 ta' Frar 2017 

dwar pestiċidi b'riskju baxx ta' oriġini 

bijoloġika u r-riżoluzzjoni tagħha tat-

13 ta' Settembru 2018 dwar l-

implimentazzjoni tar-Regolament, biex 

tippreżenta proposta leġiżlattiva speċifika 

biex temenda r-Regolament barra mill-

proċedura REFIT li għadha għaddejja, bil-

ħsieb li tippermetti proċess rigoruż ta' 

kwalità għolja ta' evalwazzjoni, 

awtorizzazzjoni u reġistrazzjoni;  

86. Jistieden lill-Kummissjoni, skont ir-

riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Frar 2017 

dwar pestiċidi b'riskju baxx ta' oriġini 

bijoloġika u r-riżoluzzjoni tiegħu tat-

13 ta' Settembru 2018 dwar l-

implimentazzjoni tar-Regolament, biex 

tippreżenta proposta leġiżlattiva speċifika 

biex temenda r-Regolament barra mill-

proċedura REFIT li għadha għaddejja, bil-

ħsieb li tippermetti proċess rigoruż ta' 

kwalità għolja ta' evalwazzjoni, 

awtorizzazzjoni u reġistrazzjoni; jenfasizza 

li l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ta' 

oriġini bijoloġika għandhom ikunu 

suġġetti għall-istess evalwazzjonijiet 

rigorużi bħal sustanzi oħra; 

Or. en 
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Il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi 

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 88 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

88. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

twettaq valutazzjoni approfondita tas-

sistema żonali, bil-ħsieb li jiġi vvalutat kif 

tista' tiġi żgurata valutazzjoni xjentifika 

armonizzata u xierqa tal-prodotti għall-

protezzjoni tal-pjanti, filwaqt li jiġu 

salvagwardjati r-responsabbiltajiet tal-

Istati Membri għall-awtorizzazzjoni, ir-

restrizzjoni jew ir-rifjut tagħhom, u biex 

tirrevedi l-limitazzjonijiet għar-rifjut tal-

awtorizzazzjoni;  

88. Jilqa' l-idea u l-miri tas-sistema ta' 

awtorizzazzjoni żonali u jfakkar li din is-

sistema, fil-prinċipju, għandha twassal 

għal awtorizzazzjoni ta' prodotti għall-

protezzjoni tal-pjanti li tkun aktar 

effiċjenti fil-ħin u fl-ispejjeż għall-partijiet 

kollha kkonċernati; jiddispjaċih li 

minkejja l-għan li tiġi evitata valutazzjoni 

doppja, ix-xogħol tal-Kumitat PEST wera 

li hemm differenzi dwar kif iż-żoni 

japplikaw il-proċeduri ta' rikonoxximent 

reċiproku; jitlob li l-Kummissjoni u l-

Istati Membri jaġixxu biex itejbu l-

funzjonament u l-effettività tas-sistema 

żonali, billi jsaħħu l-koordinazzjoni u 

jimplimentaw bis-sħiħ ir-rikonoxximent 

reċiproku; jistieden, f'dan ir-rigward, lill-

Kummissjoni twettaq valutazzjoni 

approfondita tas-sistema żonali; 

Or. en 
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Il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 92 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

92. Jistieden lill-Istati Membri biex 

jiżguraw li l-prodotti għall-protezzjoni tal-

pjanti kollha jkunu soġġetti għal 

valutazzjonijiet xierqa, inklużi xenarji ta' 

esponiment, abbażi tad-data miksuba għall-

prodott għall-protezzjoni tal-pjanti nnifsu, 

u jqis li l-estrapolazzjoni tad-data dwar il-

prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti 

jenħtieġ li ma ssirx minn data miksuba 

dwar is-sustanzi attivi, sakemm dan ma 

jkunx xjentifikament iġġustifikat u 

kkonfermat bħala affidabbli mill-

monitoraġġ ta' wara t-tqegħid fis-suq; 

92. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw 

li l-prodotti kollha għall-protezzjoni tal-

pjanti jgħaddu minn valutazzjonijiet 

xierqa, inklużi xenarji ta' esponiment, 

abbażi tad-data miksuba għall-prodott 

għall-protezzjoni tal-pjanti nnifsu; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 96 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

96. 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;  

96. 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 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;  

Or. en 

 

 


