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20.10.2017 B8-0567/17 

Emenda  17 

Sylvie Goddyn 

f'isem il-Grupp ENF 

 

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 1 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Iqis li l-abbozz ta' Regolament ta' 

implimentazzjoni tal-Kummissjoni jonqos 

milli jiżgura livell għoli ta' protezzjoni 

kemm għas-saħħa tal-bnedmin kif ukoll 

għas-saħħa tal-annimali u l-ambjent, 

jonqos milli japplika l-prinċipju ta' 

prekawzjoni, u jisboq is-setgħat ta' 

implimentazzjoni previsti fir-Regolament 

(KE) Nru 1107/2009; 

1. Iqis li l-abbozz ta' Regolament ta' 

implimentazzjoni tal-Kummissjoni jonqos 

milli jiżgura livell għoli ta' protezzjoni 

kemm għas-saħħa tal-bnedmin kif ukoll 

għas-saħħa tal-annimali u l-ambjent, 

jonqos milli japplika l-prinċipju ta' 

prekawzjoni, u jisboq is-setgħat ta' 

implimentazzjoni previsti fir-Regolament 

(KE) Nru 1107/2009; jitlob li jitwaqqaf 

kumitat speċjali dwar il-valutazzjonijiet 

tal-EFSA; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/18 

Emenda  18 

Sylvie Goddyn 

f'isem il-Grupp ENF 

 

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' tiġdid jew perjodu 

msemmi fl-Artikolu 32 tar-Regolament 

(KE) Nru 1107/2009; jitlob li l-proċess ta' 

awtorizzazzjoni għas-sustanzi attivi, u l-

glifosat jiġi assenjat mill-ġdid lill-Istati 

Membri, u li l-Istati Membri jkunu 

awtorizzati jattivaw l-Artikolu 36 tat-

TFUE; 

Or. en 
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Emenda  19 

Sylvie Goddyn 

f'isem il-Grupp ENF 

 

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 7a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  7a. Jistieden lill-Kunsill ineħħi lill-

Istitut Federali Ġermaniż għall-

Valutazzjoni tar-Riskji (BfR) is-setgħa 

tiegħu li jevalwa u jeżamina sustanzi 

attivi; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/20 

Emenda  20 

Sylvie Goddyn 

f'isem il-Grupp ENF 

 

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 8 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

8. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri jiżguraw ittestjar u 

monitoraġġ suffiċjenti tar-residwi tal-

glisofat fl-għalf, fl-ikel u fix-xorb prodotti 

fl-Unjoni, kif ukoll f'dawk importati fl-

Unjoni, sabiex tiġi indirizzata l-lakuna fid-

data attwali li ġibdet l-attenzjoni għaliha l-

EFSA; 

8. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri jiżguraw ittestjar u 

monitoraġġ suffiċjenti tar-residwi tal-

glisofat fl-għalf, fl-ikel u fix-xorb prodotti 

fl-Unjoni, kif ukoll f'dawk importati fl-

Unjoni, sabiex tiġi indirizzata l-lakuna fid-

data attwali li ġibdet l-attenzjoni għaliha l-

EFSA; jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri biex minnufih jirtiraw l-

awtorizzazzjonijiet eżistenti għal 

organiżmi modifikati ġenetikament 

tolleranti għall-glifosat u biex ma 

jivvalidawx oħrajn ġodda; jenfasizza li l-

Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu 

jipprojbixxu l-importazzjoni ta’ prodotti 

trattati bil-glifosat; 

Or. en 
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Emenda  21 

Sylvie Goddyn 

f'isem il-Grupp ENF 

 

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' 

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 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; jistieden lill-Kummissjoni ma 

tapprovax il-fużjoni Bayer-Monsanto;  

Or. en 

 

 


