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20.10.2017 B8-0567/8 

Emenda  8 

Angélique Delahaye 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 C 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

C. billi l-popolazzjoni ġenerali hi 

esposta primarjament permezz ta' residenzi 

qrib żoni mibxuxa, permezz tal-użu fid-dar 

u permezz tad-dieti; billi l-esponiment 

għall-glifosat qed jiżdied minħabba żieda 

fil-volum totali ta' glifosat użat; billi l-

impatt tal-glifosat u tal-koformulanti l-iktar 

komuni tiegħu fuq is-saħħa tal-bniedem 

irid jiġi mmonitorjat regolarment; billi l-

glifosat u/jew ir-residwi tiegħu nstabu fl-

ilma, fil-ħamrija, fl-ikel u fix-xorb u 

f'oġġetti li ma jittiklux, kif ukoll fil-ġisem 

tal-bniedem (pereżempju fl-urina); 

C. billi l-popolazzjoni ġenerali hi 

esposta primarjament permezz ta' residenzi 

qrib żoni mibxuxa, permezz tal-użu fid-dar 

u permezz tad-dieti; billi l-esponiment 

għall-glifosat qed jiżdied minħabba żieda 

fil-volum totali ta' glifosat użat; billi l-

impatt tal-glifosat u tal-koformulanti l-iktar 

komuni tiegħu fuq is-saħħa tal-bniedem 

irid jiġi mmonitorjat regolarment; billi l-

komponenti tal-glifosat u/jew ir-residwi 

tiegħu li nstabu fl-ilma, fil-ħamrija, fl-ikel 

u fix-xorb u f'oġġetti li ma jittiklux huma 

aktar baxxi mil-livelli limitu legali; billi l-

komponenti tal-glifosat u/jew ir-residwi 

tiegħu nstabu fil-ġisem tal-bniedem 

(pereżempju fl-urina); 
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20.10.2017 B8-0567/9 

Emenda  9 

Angélique Delahaye 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 Ia (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ia. billi waqt il-Laqgħa Konġunta 

dwar ir-Residwi tal-Pestiċidji (JMPR) li 

saret mill-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-

Agrikoltura (FAO) u l-Organizzazzjoni 

Dinjija tas-Saħħa (WHO) f'Mejju 2016, 

il-Panel ta' Esperti tal-FAO dwar Residwi 

Pestiċidi fl-Ikel u l-Ambjent u l-Grupp 

Ewlieni ta' Valutazzjoni tal-WHO dwar ir-

Residwi Pestiċidi, ikkonkludew li "l-

glifosat x'aktarx mhuwiex ġenotossiku 

f'esponimenti ta' djarju antiċipat" u 

"mhux probabli li joħloq riskju 

karċinoġeniku għall-bnedmin mill-

esponiment permezz tad-dieta"; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/10 

Emenda  10 

Angélique Delahaye 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 L 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

L. billi, qabel ma ngħatat estensjoni 

teknika ta' 18-il xahar għall-glifosat fid-

29 ta' Ġunju 2016, il-Parlament adotta 

riżoluzzjoni fit-13 ta' April 2016 fejn talab 

lill-Kummissjoni biex iġedded l-

approvazzjoni tal-glifosat għal seba' snin, 

iżda enfasizza wkoll li l-Kummissjoni 

jenħtieġ li ma tapprovax il-glifosat għal 

użu mhux professjonali, għal użu f'parkijiet 

pubbliċi jew qribhom, għal grawnds tal-

logħob pubbliċi u għal ġonna pubbliċi, jew 

għal kwalunkwe użu agrikolu meta s-

sistemi ta' ġestjoni integrata tal-organiżmi 

ta' ħsara jkunu suffiċjenti għall-kontroll 

meħtieġ tal-ħaxix ħażin; 

L. billi, qabel ma ngħatat estensjoni 

teknika ta' 18-il xahar għall-glifosat fid-

29 ta' Ġunju 2016, il-Parlament adotta 

riżoluzzjoni fit-13 ta' April 2016 fejn talab 

lill-Kummissjoni biex iġedded l-

approvazzjoni tal-glifosat għal seba' snin, 

iżda enfasizza wkoll li l-Kummissjoni 

jenħtieġ li ma tapprovax il-glifosat għal 

użu mhux professjonali, għal użu f'parkijiet 

pubbliċi jew qribhom, għal grawnds tal-

logħob pubbliċi u għal ġonna pubbliċi, jew 

għal kwalunkwe użu agrikolu meta s-

sistemi ta' ġestjoni integrata tal-organiżmi 

ta' ħsara jkunu suffiċjenti għall-kontroll 

meħtieġ tal-ħaxix ħażin; billi fl-istess 

riżoluzzjoni, talab ukoll lill-Kummissjoni 

biex tiżviluppa taħriġ u awtorizzazzjoni 

tal-utenti għall-professjonisti, biex 

tingħata informazzjoni aħjar dwar l-użu 

tal-glifosat u biex jitqiegħdu limiti stretti 

fuq l-użu ta' qabel il-ħsad ta' prodotti li 

fihom is-sustanza attiva glifosat, sabiex 

jiġi evitat l-użu inkorrett ta' din is-

sustanza u biex ikunu limitati r-riskji 

potenzjali assoċjati magħha; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/11 

Emenda  11 

Angélique Delahaye 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 P 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

P. billi l-abbozz ta' Regolament ta' 

implimentazzjoni tal-Kummissjoni, ibbażat 

fuq evalwazzjoni xjentifika mmexxija mill-

Istitut Federali Ġermaniż għall-

Valutazzjoni tar-Riskji (BfR), l-EFSA u l-

ECHA xorta waħda jipproponi li l-

awtorizzazzjoni tal-glisofat sal-

15 ta' Diċembru 2027, jiġifieri għal 

10 snin; billi dan ikun japplika mis-

16 ta' Diċembru 2017; 

P. billi l-abbozz ta' Regolament ta' 

implimentazzjoni tal-Kummissjoni, ibbażat 

fuq evalwazzjoni xjentifika mmexxija mill-

Istitut Federali Ġermaniż għall-

Valutazzjoni tar-Riskji (BfR), l-EFSA u l-

ECHA jipproponi li l-awtorizzazzjoni tal-

glisofat sal-15 ta' Diċembru 2027, jiġifieri 

għal 10 snin; billi dan ikun japplika mis-

16 ta' Diċembru 2017; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/12 

Emenda  12 

Angélique Delahaye 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 2 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

2. Jistieden lill-Kummissjoni tirtira l-

abbozz ta' Regolament ta' implimentazzjoni 

u tippreżenta abbozz ta' regolament ta' 

implimentazzjoni ġdid f'konformità mar-

rekwiżiti stabbiliti bir-Regolament (KE) 

Nru 1107/2009, i.e. bl-inklużjoni mhux 

biss tal-opinjoni tal-EFSA, iżda wkoll ta' 

fatturi leġittimi oħra u l-prinċipju ta' 

prekawzjoni; 

2. Jistieden lill-Kummissjoni tirtira l-

abbozz ta' Regolament ta' implimentazzjoni 

u tippreżenta abbozz ta' regolament ta' 

implimentazzjoni ġdid f'konformità mar-

rekwiżiti stabbiliti bir-Regolament (KE) 

Nru 1107/2009, i.e. bl-inklużjoni mhux 

biss tal-opinjoni tal-EFSA, iżda wkoll ta' 

fatturi leġittimi oħra pertinenti għall-

kwistjoni taħt kunsiderazzjoni, flimkien 

mal-prinċipju ta' prekawzjoni, fejn il-

kundizzjonijiet imniżżla fl-Artikolu 7(1) 

tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 huma 

rilevanti, sabiex ikun indirizzat aħjar l-

użu tal-erbiċidi li fihom il-glifosat; 

jistieden lill-Kummissjoni tirrakkomanda 

lill-Istati Membri jiżviluppaw taħriġ u 

awtorizzazzjoni tal-utent għall-

professjonisti, biex tingħata informazzjoni 

aħjar dwar l-użu tal-glifosat u biex 

jitqiegħdu limiti stretti fuq l-użu ta' qabel 

il-ħsad ta' prodotti li fihom is-sustanza 

attiva glifosat; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/13 

Emenda  13 

Angélique Delahaye 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 tinqata' bil-mod 

il-mod is-sustanza attiva tal-glifosat fl-

Unjoni Ewropea sa mhux aktar tard mill-

15 ta' Diċembru 2020, filwaqt li jiġi żgurat 

li l-ebda l-użu tal-glifosat ma jkun 

awtorizzat wara dik id-data, li jinkludi 

kull perjodu possibbli ta' tiġdid jew il-

perjodu msemmi fl-Artikolu 32 tar-

Regolament (KE) Nru 1107/2009; 

5. Jistieden lill-Kummissjoni tadotta l-

miżuri neċessarji sabiex tiġġedded is-

sustanza attiva tal-glifosat fl-Unjoni 

Ewropea sa mhux aktar tard mill-

15 ta' Diċembru 2022 bil-ħsieb li 

tiżviluppa alternattiva aktar sikura u 

kosteffiċjenti b'riskju baxx għall-glifosat; 

ifakkar li skont ir-Regolament (KE) 

Nru 1107/2009 l-Artikolu 21, il-

Kummissjoni tista' tirtira l-approvazzjoni 

ta' sustanza attiva matul il-perjodu ta' 

awtorizzazzjoni tagħha jekk ma tibqax 

tissodisfa l-kriterji għall-approvazzjoni 

tagħha; ifakkar li b'segwitu għal 

kwalunkwe awtorizzazzjoni mill-ġdid, l-

Istati Membri huma obbligati jivvalutaw 

mill-ġdid il-prodotti kollha fis-suq li fihom 

il-glifosat, inklużi l-koformulanti tiegħu, 

u jiżguraw li huma jibqgħu konformi mal-

istandards tas-sikurezza moderni; 

Or. en 
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Angélique Delahaye 
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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 7 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri jiżguraw li l-evalwazzjoni 

xjentifika tal-pestiċidi għall-approvazzjoni 

regolatorja tal-UE tkun ibbażata biss fuq 

studji ppubblikati indipendenti u evalwati 

bejn il-pari kkummissjonati minn 

awtoritajiet pubbliċi kompetenti; iqis li l-

proċedura REFIT tar-Regolament (KE) 

Nru 1107/2009 potenzjalment tista' tintuża 

għal dak l-iskop; iqis, barra minn hekk, li l-

EFSA u l-ECHA jenħtieġ li jingħataw 

riżorsi suffiċjenti biex iżidu l-kapaċità 

tagħhom, biex ikunu jistgħu jiġu 

kkummissjonati studji xjentifiċi 

indipendenti u biex ikompli jiġi żgurat li 

jitħarsu l-ogħla standards xjentifiċi u li s-

saħħa u s-sikurezza taċ-ċittadini tal-UE 

huma protetti; 

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri jsegwu b'mod strett ir-regoli 

proċedurali u jiżguraw li l-evalwazzjoni 

xjentifika tal-pestiċidi għall-approvazzjoni 

regolatorja tal-UE tkun ibbażata wkoll, 

b'livell ta' prijorità għoli, fuq studji 

ppubblikati indipendenti u evalwati bejn il-

pari kkummissjonati minn awtoritajiet 

pubbliċi kompetenti; iqis li l-proċedura 

REFIT tar-Regolament (KE) 

Nru 1107/2009 potenzjalment tista' tintuża 

għal dak l-iskop; iqis, barra minn hekk, li l-

EFSA u l-ECHA jenħtieġ li jingħataw 

riżorsi suffiċjenti biex iżidu l-kapaċità 

tagħhom, biex ikunu jistgħu jiġu 

kkummissjonati studji xjentifiċi 

indipendenti u biex ikompli jiġi żgurat li 

jitħarsu l-ogħla standards xjentifiċi u li s-

saħħa u s-sikurezza taċ-ċittadini tal-UE 

huma protetti; 

Or. en 
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Emenda  15 

Angélique Delahaye 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 10 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri jipproponu miżuri ta' 

transizzjoni 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 jipproponu miżuri ta' 

transizzjoni adegwati għas-settur agrikolu 

u jippubblikaw dokument ta' gwida li 

jiddeskrivi l-alternattivi aktar sikuri u 

kosteffiċjenti ta' riskju baxx kollha 

possibbli bħala għajnuna għal dan is-settur 

agrikolu waqt dan il-perjodu u r-riżorsi 

kollha diġà disponibbli għas-settur agrikolu 

fil-kuntest tal-PAK attwali; 

Or. en 
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Emenda  16 

Angélique Delahaye 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 B 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

B. billi attwalment l-erbiċida sistemiku 

glifosat għandu l-ogħla volum ta' 

produzzjoni globali fost l-erbiċidi kollha; 

billi 76 % tal-glifosat fid-dinja kollha 

jintuża fl-agrikoltura; billi l-glifosat jintuża 

ħafna wkoll f'applikazzjonijiet urbani, tal-

forestrija u tal-ġonna; billi 72 % tal-volum 

totali ta' glifosat applikat globalment bejn 

l-1974 u l-2014 tbexx f'dawn l-aħħar 

10 snin biss; 

B. billi attwalment l-erbiċida sistemiku 

glifosat għandu l-ogħla volum ta' 

produzzjoni globali fost l-erbiċidi kollha; 

billi 76 % tal-glifosat fid-dinja kollha 

jintuża fl-agrikoltura; billi l-glifosat jintuża 

ħafna wkoll f'applikazzjonijiet urbani, tal-

forestrija u tal-ġonna; 

Or. en 

 

 


