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14.12.2015 B8-1365/2 

Emenda  2 

Sylvie Goddyn 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

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

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Awtorizzazzjoni ta' qamħirrum ġenetikament modifikat 

NK603 × T25 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ba (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ba. billi l-glifosat mhuwiex awtorizzat la 

bħala mediċina għall-bnedmin u lanqas 

mediċina veterinarja fl-UE minkejja dak 

li ssostni Monsanto fil-privattiva 

rreġistrata US2004077608 dwar l-effetti 

tagħha bħala prodott antimikrobjali; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1365/3 

Emenda  3 

Sylvie Goddyn 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

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

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Awtorizzazzjoni ta' qamħirrum ġenetikament modifikat 

NK603 × T25 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Bb (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Bb. billi l-użu tal-glifosat jiżdied bil-

kultivazzjoni ta' pjanti tolleranti għall-

glifosat, kif kien il-każ fl-Istati Uniti, fejn 

dawk li ma adottawx l-OĠM jużaw 

426 g/ha ta' glifosat filwaqt li dawk li 

jużaw żrieragħ ġenetikament modifikati li 

huma tolleranti għall-erbiċidi jużaw 

1 378 g/ha, żieda ta' 223 %; billi, barra 

minn hekk, f'termini ta' kemm hu sikur il-

glifosat, il-valutazzjoni tar-riskju bejn il-

pari mwettqa mill-EFSA hija żbaljata, 

billi kienet limitata minħabba li vvalutat 

il-glifosat waħdu, għall-kuntrarju tal-

Aġenzija Internazzjonali għar-Riċerka 

dwar il-Kanċer, li vvalutat il-glifosat u l-

prodotti fformulati minnu, li huma aktar 

relevanti għal valutazzjoni ta' riskji għas-

saħħa tal-bniedem u għall-bijodiversità; 

billi, minkejja din il-limitazzjoni, il-

valutazzjoni bejn il-pari tal-EFSA 

rrikonoxxiet li l-kwistjoni dwar it-tossiċità 

ta' formulazzjonijiet ibbażati fuq il-

glifosat għandha tiġi kkunsidrata 

ulterjorment, peress li għadd ta' studji li 

ġew ippubblikati dwar il-ġenotossiċità ta' 

formulazzjonijiet ippreżentaw riżultati 

pożittivi in vitro u in vivo u nnotat li punti 

tat-tmiem oħra għandhom jiġi ċċarati, 

bħalma huma t-tossiċitàu l-

karċinoġeniċità fuq żmien twil , it-
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tossiċità riproduttiva/tal-iżvilupp u l-

potenzjal ta' formulazzjonijiet ibbażati fuq 

il-glifosat li jinterferixxu mas-sistema 

endokrinali; billi, finalment, l-EFSA 

b'hekk ikkonfermat li hemm ammont 

sinifikanti ta' evidenza xjentifika li turi li 

t-tossiċità fuq il-bijodiversità u l-effetti 

ġenotossiċi li ġew osservati f'xi 

formulazzjonijiet ibbażati fuq il-glifosat 

huma relatati ma' kostitwenti oħra jew 

'koformulanti'; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1365/4 

Emenda  4 

Sylvie Goddyn 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

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

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Awtorizzazzjoni ta' qamħirrum modifikat ġenetikament 

NK603 × T25 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Fa (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Fa. billi l-adozzjoni tal-kultivazzjoni tal-

OĠM hi rriversibbli u twassal biex il-

bdiewa jispiċċaw skjavi ta' kumpaniji 

multinazzjonali; billi l-importazzjoni ta' 

OĠM hi indirettament responsabbli għal 

tali skjavitù, li ċ-ċittadini Ewropej ma 

japprovawhiex; 

Or. en 

 

 


