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5. Jenfasizza li, sabiex jiġi promoss l-

iżvilupp ta' pestiċidi bijoloġiċi ġodda ta' 

riskju baxx, l-evalwazzjoni tal-effikaċja u 

tar-riskji tagħhom, kif ukoll dik tal-

kapaċità tagħhom biex jaqdu l-bżonnijiet 

ambjentali, sanitarji u ekonomiċi tal-

agrikoltura, meta mqabbla ma' pestiċidi 

kimiċi sintetiċi eżistenti għandha tkun 

imfassla b'tali mod li ma tfixkilx l-iżvilupp 

u d-dħul fis-suq taghhom; 

5. Jenfasizza li, sabiex jiġu promossi l-

iżvilupp u l-użu ta' pestiċidi bijoloġiċi 

ġodda ta' riskju baxx, l-evalwazzjoni tal-

effikaċja u tar-riskji tagħhom, kif ukoll dik 

tal-kapaċità tagħhom biex jaqdu l-

bżonnijiet ambjentali, sanitarji u ekonomiċi 

tal-agrikoltura, meta mqabbla ma' pestiċidi 

kimiċi sintetiċi eżistenti għandha tkun 

imfassla b'tali mod li l-bdiewa jingħataw 

livell xieraq ta' protezzjoni tal-pjanti; 
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9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri jagħtu prijorità lill-evalwazzjoni 

bijoloġika, l-awtorizzazzjoni u r-

reġistrazzjoni ta' prodotti għall-protezzjoni 

tal-pjanti b'riskju baxx, filwaqt li jżommu 

livell għoli ta' valutazzjoni tar-riskju; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri jaċċelleraw l-evalwazzjoni, l-

awtorizzazzjoni, ir-reġistrazzjoni u l-

monitoraġġ tal-użu ta' prodotti għall-

protezzjoni tal-pjanti ta' oriġini bijoloġika, 

filwaqt li jżommu livell għoli ta' 

valutazzjoni tar-riskju; 

Or. en 



 

AM\1117287MT.doc  PE598.464v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

13.2.2017 B8-0140/5 

Emenda  5 

Julie Girling 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0140/2017 

Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, 

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Pestiċidi b'riskju baxx ta' oriġini bijoloġika 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 14 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

14. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi rivedut ir-

Regolament (KE) Nru 1107/2009 sabiex 

jitrawwem l-iżvilupp, l-awtorizzazzjoni u t-

tqegħid fis-suq tal-UE ta' pestiċidi 

bijoloġiċi b'riskju baxx; jinsab imħasseb li 

l-proċess attwali ta' awtorizzazzjoni għat-

tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-

protezzjoni tal-pjanti huwa subottimali fil-

każ tal-pestiċidi b'riskju baxx ta' oriġini 

bijoloġika; josserva li l-proċess attwali ta' 

reġistrazzjoni tas-sustanzi bażiċi b'riskju 

baxx xi kultant fil-prattika jiġi kkonfigurat 

bħala tip ta' privattiva, ħaġa li tagħmilha 

diffiċli li prodott ibbażat fuq l-istess 

sustanza mhux reġistrata jintuża fi Stat 

Membru ieħor; 

14. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi rivedut ir-

Regolament (KE) Nru 1107/2009 sabiex 

jitrawmu l-iżvilupp, l-awtorizzazzjoni u t-

tqegħid fis-suq tal-UE ta' pestiċidi, inklużi 

pestiċidi bijoloġiċi b'riskju baxx; jinsab 

imħasseb li l-proċess attwali ta' 

awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta' 

prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti huwa 

subottimali fil-każ tal-pestiċidi, inklużi l-

pestiċidi b'riskju baxx ta' oriġini bijoloġika; 

josserva li l-proċess attwali ta' 

reġistrazzjoni tas-sustanzi bażiċi b'riskju 

baxx xi kultant fil-prattika jiġi kkonfigurat 

bħala tip ta' privattiva, ħaġa li tagħmilha 

diffiċli li prodott ibbażat fuq l-istess 

sustanza mhux reġistrata jintuża fi Stat 

Membru ieħor; 

Or. en 

 

 


