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20.10.2017 B8-0567/4 

Emenda  4 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

f'isem il-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 

Premessa Ka (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ka. billi barra minn hekk l-użu tal-

glifosat bħala erbiċida mhux selettiv 

mhux biss joqtol il-ħaxix mhux mixtieq, 

imma l-pjanti kollha, kif ukoll l-algi, il-

batterji u l-fungi, b'hekk iħalli impatt 

mhux aċċettabbli fuq il-bijodiversità u l-

ekosistema; billi b’hekk il-glifosat ma 

jikkonformax mal-punt (e)(iii) tal-

Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 

1107/2009; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/5 

Emenda  5 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

f'isem il-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 

Premessa Qa (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Qa. billi mhuwiex aċċettabbli li l-

abbozz ta’ regolament ta’ 

implimentazzjoni tal-Kummissjoni ma 

fihx restrizzjonijiet tal-użu legalment 

vinkolanti jew miżuri ta’ taffija tar-riskju, 

minkejja l-fatt li l-EFSA sabet li kien 

hemm riskju għoli fit-tul ta’ prattikament 

kull tip ta’ użu tal-glifosat għal vertebrati 

terrestri mhux fil-mira, inklużi mammiferi 

u għasafar; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/6 

Emenda  6 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

f'isem il-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 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' estensjoni jew 

perjodu msemmi fl-Artikolu 32 tar-

Regolament (KE) Nru 1107/2009; 

Or. en 

 

 


