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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 stretti fid-dinja, 

jeħtieġ li jittejbu kemm ir-Regolament 

innifsu kif ukoll l-implimentazzjoni tiegħu 

biex dan jikseb l-għan tiegħu; jikkonkludi 

li l-livell ta' ħarsien tal-konsumatur u tal-

bdiewa mitlub mill-UE mhuwiex 

sodisfaċenti u li l-proċedura ta' 

awtorizzazzjoni għall-pestiċidi trid tiġi 

riformata mill-qiegħ sabiex tkun ibbażata 

primarjament fil-livell tal-Istati Membri; 

jipproponi li l-proċedura ta' 

awtorizzazzjoni tiġi emendata, tal-anqas, 

kif ġej:  

(a) l-evalwazzjoni xjentifika Ewropea 

jeħtieġ tkopri l-PPPs (sustanza attiva, 

aġġuvanti u koformulanti) u mhux aktar 

is-sustanza attiva biss, abbażi ta' studji 

kkummissjonati mill-kumitat ta' 

evalwazzjoni u mhux aktar ipprovduti 

mill-applikant (b'metodu ta' finanzjament 

li jrid jiġi determinat); 

(b) l-evalwazzjoni għandha titwettaq minn 

esperti maħtura mill-Istati Membri, li l-

kunflitti ta' interess possibbli tagħhom 

għandhom jiġu ttrattati skont il-mudell 

applikat mill-IARC; 

(c) ir-rwol tal-EFSA għandu jkun li 

tikkoordina l-ħidma tal-esperti nazzjonali 

u li tkun inkarigata mis-segretarjat 
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tekniku; 

(d) l-Istati Membri jeħtieġ ikunu jistgħu 

jirrifjutaw l-użu fit-territorju tagħhom ta' 

prodott awtorizzat fil-livell tal-UE, kif 

ukoll iċ-ċirkolazzjoni, u b'mod partikolari 

l-importazzjoni, ta' ikel ittrattat bi prodotti 

għall-protezzjoni tal-pjanti pprojbiti 

minnhom;  

(e) għandha tiġi stabbilita sistema ta' 

viġilanza tal-pestiċidi rigoruża biex 

tinħareġ twissija, jekk ikun hemm bżonn, 

ladarba prodott ikun tqiegħed fis-suq, 

flimkien ma' netwerk ta' monitoraġġ li 

jinvolvi firxa wiesgħa ta' partijiet 

ikkonċernati, inklużi l-bdiewa; 

 

Or. en 



 

AM\1173432MT.docx  PE631.640v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

9.1.2019 A8-0475/104 

Emenda  104 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 1a. Jitlob li l-politika agrikola komuni 

(PAK) li jmiss tqis it-tranżizzjoni meħtieġa 

għal sistema agrikola li tkun tiddependi 

inqas mill-PPPs, billi timplimenta l-miżuri 

meħtieġa b'appoġġ għall-bdiewa, 

partikolarment fir-rigward tal-

implikazzjonijiet finanzjarji ta' din it-

tranżizzjoni, u tagħti appoġġ lil prattiki u 

prodotti innovattivi; 

  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 1b. Iqis li l-aktar proċeduri ta' 

awtorizzazzjoni stretti fl-Ewropa se jkunu 

ineffikaċi jew saħansitra kontroproduttivi 

jekk il-produtturi Ewropej ma jkunux 

imħarsa fis-swieq domestiċi tagħhom 

mill-kompetizzjoni inġusta, b'mod 

partikulari mill-importazzjoni ta' prodotti 

ttrattati b'pestiċidi pprojbiti fl-Ewropa; 

jitlob, għalhekk, li jintemmu n-negozjati u 

jiġu revokati l-ftehimiet ta' kummerċ 

ħieles, tal-anqas fl-aspetti agrikoli 

tagħhom; fl-aħħar nett, jitlob li r-riżultati 

tal-kontrolli doganali fuq l-

importazzjonijiet jiġu ppubblikati kull tliet 

xhur; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 1c. Jinnota li l-ġestjoni tal-EFSA 

falliet fil-missjoni tagħha u jitlob ir-

riżenja immedjata tad-direttur tal-aġenzija 

u tal-kap tal-unità tal-pestiċidi tagħha; 

Or. en 

 

 


