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Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Abbozz ta' Regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tiġdid tal-approvazzjoni 

tas-sustanza attiva glifosat, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-

Anness tar-Regolament ta' implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 5 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Jistieden lill-Kummissjoni tadotta l-

miżuri neċessarji sabiex is-sustanza attiva 

glifosat tinqata' gradwalment fl-Unjoni 

Ewropea sa mhux aktar tard mill-15 ta' 

Diċembru 2020, filwaqt li tiżgura li l-ebda 

l-użu tal-glifosat ma jiġi awtorizzat wara 

dik id-data, u dan jinkludi kwlaunkwe 

perjodu eventwali ta' tiġdid jew perjodu 

msemmi fl-Artikolu 32 tar-Regolament 

(KE) Nru 1107/2009;  

5. Jistieden lill-Kummissjoni tadotta l-

miżuri neċessarji sabiex tipprojbixxi 

b'effett immedjat is-sustanza attiva glifosat 

fl-Unjoni Ewropea. 

Or. en 
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10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri jipproponu miżuri ta' 

tranżizzjoni adegwati għas-settur agrikolu 

u jippubblikaw dokument ta' gwida li 

jiddeskrivi l-alternattivi aktar sikuri u ta' 

riskju baxx kollha possibbli bħala għajnuna 

għas-settur agrikolu waqt il-perjodu ta' 

eliminazzjoni gradwali tas-sustanza attiva 

glifosat u r-riżorsi kollha diġà disponibbli 

għas-settur agrikolu fil-kuntest tal-PAK 

attwali; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri jippubblikaw dokument ta' 

gwida li jiddeskrivi l-alternattivi aktar 

sikuri u ta' riskju baxx kollha possibbli 

bħala għajnuna għas-settur agrikolu biex 

jissostitwixxi s-sustanza attiva glifosat u li 

jiddeskrivi wkoll ir-riżorsi kollha diġà 

disponibbli għas-settur agrikolu fil-kuntest 

tal-PAK attwali; 

Or. en 

 

 


