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9.1.2019 A8-0475/107 

Emenda  107 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa O 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

O. billi l-użu mifrux, u l-użu preventiv 

fejn mhux xieraq, tal-prodotti għall-

protezzjoni tal-pjanti jqajjem xi tħassib; 

O. billi l-użu preventiv ta' prodotti 

sintetiċi għall-protezzjoni tal-pjanti jqajjem 

xi tħassib u jmur kontra l-prinċipju "tal-

aħħar istanza" tal-ġestjoni integrata tal-

organiżmi ta' ħsara (IPM); 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/108 

Emenda  108 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa BQa (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  BQa. billi ħames sustanzi attivi li 

bħalissa huma approvati skont ir-

Regolament (KE) Nru 1107/2009 huma 

kandidati għas-sostituzzjoni 

b'karatteristiċi ta' tfixkil tas-sistema 

endokrinali, inkluż in-neonikotinojde 

thiacloprid, li mhuwa soġġett għall-ebda 

restrizzjoni fil-livell tal-UE; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/109 

Emenda  109 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa BQb (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  BQb. billi l-estensjoni ripetittiva tal-

perjodi ta' approvazzjoni għal diversi 

sustanzi attivi minħabba dewmien fil-

valutazzjonijiet "lil hinn mill-kontroll tal-

applikanti" jidher li saret proċedura 

standard; billi dan hu evidenti fil-każ tal-

klorpirifos, li l-perjodu ta' approvazzjoni 

tiegħu ġie estiż tliet darbiet f'dawn l-

aħħar ħames snin minkejja t-tossiċità 

ppruvata tiegħu għall-iżvilupp 

newroloġiku; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/110 

Emenda  110 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa CI 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

CI. billi l-projbizzjoni fuq l-użi kollha 

ta' barra ta' tliet neonikotinojdi 

(imidakloprid, klotijanidin u 

thiamethoxam) hija milqugħa; billi dawn 

il-projbizzjonijiet jenħtieġ li ma jkunux 

imdgħajfa b'derogi bla bżonn tal-

Artikolu 53; 

CI. billi l-projbizzjoni fuq l-użi kollha 

fuq barra ta' tliet neonikotinojdi 

(imidakloprid, klotijanidin u 

thiamethoxam) hija milqugħa; billi dawn 

il-projbizzjonijiet jenħtieġ li ma jkunux 

imdgħajfa b'derogi bla bżonn tal-

Artikolu 53; billi n-neonikotinojde 

thiacloprid mhuwiex kopert mill-

moratorju tal-UE; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/111 

Emenda  111 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa CK 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

CK. billi fl-UE qed jiżdiedu l-użu u l-

każijiet identifikati ta' awtorizzazzjonijiet 

ta' emerġenza mogħtija skont l-

Artikolu 53(2) tar-Regolament; billi xi 

Stati Membri jużaw l-Artikolu 53 

sinifikattivament aktar minn oħrajn; billi l-

evalwazzjoni reċenti mill-EFSA tal-

awtorizzazzjonijiet ta' emerġenza ta' tliet 

neonikotinojdi kkonkludiet li, f'xi każijiet, 

dawk l-awtorizzazzjonijiet kienu 

f'konformità mad-dispożizzjonijiet stipulati 

fil-leġiżlazzjoni, filwaqt li f'każijiet oħra 

dawk il-kundizzjonijiet ma ġewx 

issodisfati; 

CK. billi fl-UE qed jiżdiedu l-użu u l-

każijiet identifikati ta' awtorizzazzjonijiet 

ta' emerġenza mogħtija skont l-

Artikolu 53(2) tar-Regolament; billi xi 

Stati Membri jużaw l-Artikolu 53 ferm 

aktar minn oħrajn; billi xi Stati Membri 

jużaw id-derogi tal-Artikolu 53 biex 

iħarsu l-produzzjoni nazzjonali minn 

kompetizzjoni inġusta min-naħa ta' 

prodotti minn Stati Membri oħra fejn 

dawn l-awtorizzazzjonijiet jingħataw 

regolarment; billi l-evalwazzjoni reċenti 

mill-EFSA tal-awtorizzazzjonijiet ta' 

emerġenza ta' tliet neonikotinojdi 

kkonkludiet li, f'xi każijiet, dawk l-

awtorizzazzjonijiet kienu f'konformità 

mad-dispożizzjonijiet stipulati fil-

leġiżlazzjoni, filwaqt li f'każijiet oħra dawk 

il-kundizzjonijiet ma ġewx issodisfati; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/112 

Emenda  112 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

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 l-użu profilattiku mifrux ta' 

prodotti sintetiċi għall-protezzjoni tal-

pjanti għandu jiġi evitat minħabba 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; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/113 

Emenda  113 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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 tillimita 

strettament 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, u li s-sustanzi li m'hemmx 

biżżejjed data disponibbli għalihom biex 

jinġibdu konklużjonijiet dwar ir-riskji 

m'għandhomx jiġu approvati, kif kien il-

każ għall-kloropikrin fl-2011; 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; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/114 

Emenda  114 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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

(2018/2153(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 103 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

103. Jistieden lill-Istati Membri kollha 

biex jippubblikaw il-formoli ta' 

applikazzjoni mimlija li jirċievu li jitolbu 

awtorizzazzjoni ta' emerġenza skont l-

Artikolu 53, irrispettivament minn jekk 

tingħatax l-awtorizzazzjoni; 

103. Jistieden lill-Istati Membri kollha 

jippubblikaw il-formoli ta' applikazzjoni 

mimlija li jirċievu u li jitolbu 

awtorizzazzjoni ta' emerġenza skont l-

Artikolu 53, irrispettivament minn jekk 

tingħatax l-awtorizzazzjoni; jistieden ukoll 

lill-Istati Membri jissorveljaw l-użu ta' 

dawn il-prodotti u jippubblikaw data 

preċiża dwar id-doża u l-frekwenza tal-

użu u ż-żona ttrattata; 

Or. en 

 

 


