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Emenda  21 

Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

f'isem il-Grupp EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 4a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 – wara li kkunsidra l-Konklużjoni mill-

Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel 

(EFSA) dwar l-evalwazzjoni bejn il-pari 

tal-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċida tas-

sustanza attiva glifosat
1
,  

____________________ 

1 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/

pub/4302 

 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/22 

Emenda  22 

Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

f'isem il-Grupp EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura: Tiġdid tal-approvazzjoni tas-

sustanza attiva glifosat 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Wa (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Wa. billi l-EFSA ddikkjarat bħala 

"tħassib" li "mod ta' azzjoni medjat mis-

sistema endokrinali ma jistax ikun 

eskluż", minħabba li l-valutazzjoni ma 

setgħetx tiġi ffinalizzata minħabba lakuni 

fid-data; billi, madankollu, il-punt 2.2 tal-

Anness II għar-

Regolament (KE) Nru 1107/2009 

jipprevedi li sustanza attiva tista' tkun 

approvata biss meta jkun tressaq dossier 

komplut; billi dan hu ferm aktar 

importanti minħabba li r-Regolament 

(KE) Nru 1107/2009 jipprevedi li sustanza 

attiva għandha tkun approvata biss jekk 

ma tiġix meqjusa li għandha proprjetajiet 

li jfixxklu s-sistema endokrinali li jistgħu 

jikkawżaw effetti ta' ħsara fuq il-bnedmin, 

dment li l-esponiment tal-persuni għal 

dawk is-sustanzi attivi jkun negliġibbli jew 

jekk ikun hemm periklu serju għas-saħħa 

tal-pjanti li ma jistax jiġi kkontrollat 

b'mezzi disponibbli oħra; 

Or. en 
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Emenda  23 

Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

f'isem il-Grupp EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura: Tiġdid tal-approvazzjoni tas-

sustanza attiva glifosat 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Wb (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Wb. billi mhuwiex xieraq li l-

Kummissjoni tindirizza din in-nuqqas 

sinifikanti permezz ta' data konfermatorja 

li titressaq wara d-deċiżjoni tal-

approvazzjoni mill-ġdid, minħabba li l-

proċedura ta' data konfermatorja 

għandha tapplika biss f'każijiet 

eċċezzjonali kif stipulat fil-punt 2 tal-

Anness II għar-Regolament (KE) 

Nru 1107/2009, u m'għandhiex 

tikkonċerna rekwiżiti ta' data li eżistew 

fiż-żmien meta ġiet sottomessa l-

applikazzjoni; 

Or. en 
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Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

f'isem il-Grupp EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura: Tiġdid tal-approvazzjoni tas-

sustanza attiva glifosat  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Wc (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Wc. billi tul dawn l-aħħar għoxrin sena 

nġabret evidenza ulterjuri ta' effetti 

negattivi, b'mod speċjali l-fatt li diversi 

mogħdijiet tal-vertebrati aktarx huma l-

miri tal-azzjoni tal-glifosat, fosthom ħsara 

epatorenali u effetti fuq il-bilanċ tan-

nutrijenti minħabba l-azzjoni kelanti tal-

glifosat
1
; 

_____________________ 

1 

http://ehjournal.biomedcentral.com/articl

es/10.1186/s12940-016-0117-0 

Or. en 
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Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

f'isem il-Grupp EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura: Tiġdid tal-approvazzjoni tas-

sustanza attiva glifosat 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Xa (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Xa. billi użu sinifikanti tal-glifosat huwa 

'd-dessikazzjoni', jiġifieri l-qtil tal-pjanti 

tal-għelejjel infushom qabel il-ħsad 

sabiex dawn jimmaturaw aktar malajr u 

jkun iffaċilitat il-ħsad tagħhom (magħruf 

ukoll bħala 'green burndown'); billi din 

il-prattika mhux biss għandha effetti 

negattivi sinifikanti fuq il-bijodiversità, 

iżda anke tipikament tirriżulta f'livelli ta' 

residwi ħafna ogħla fil-prodotti finali 

maħsuda, u b'hekk twassal għal żieda fl-

esponiment fid-dieta tal-bniedem
1
; billi 

din il-prattika tikkontamina wkoll it-tiben 

mill-għelejjel ittrattati u dawn ma 

jibqgħux tajbin biex jintużaw bħala għalf; 

billu hu inaċċettabbli, kemm għall-

protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem kif 

ukoll għall-ambjent, l-użu ta' erbiċida 

mhix selettiva għal dawn l-iskopijiet; 

_____________________ 

1 

http://ehjournal.biomedcentral.com/articl

es/10.1186/s12940-016-0117-0 

Or. en 
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Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

f'isem il-Grupp EFDD 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura: Tiġdid tal-approvazzjoni tas-

sustanza attiva glifosat 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Xb (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Xb. billi l-maġġoranza kbira ta' għelejjel 

ġenetikament modifikati huma reżistenti 

għall-glifosat
1
; billi 56 % tal-użu globali 

tal-glifosat fl-2012 kien għal għelejjel 

ġenetikament modifikati reżistenti għall-

glifosat
2
;  

_____________________ 

1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/262

96738 

2 

http://enveurope.springeropen.com/article

s/10.1186/s12302-016-0070-0 

Or. en 

                                                 
1
  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
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Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

f'isem il-Grupp EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura: Tiġdid tal-approvazzjoni tas-

sustanza attiva glifosat 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Xc (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Xc. billi fl-2015 u fl-2016 il-Parlament 

Ewropew oġġezzjona għal erba' abbozzi 

differenti ta' atti ta' implimentazzjoni tal-

Kummissjoni dwar it-tqegħid fis-suq ta' 

prodotti li fihom, jew jikkonsistu minn, 

jew huma prodotti minn, għelejjel 

ġenetikament modifikati
1,2,3,4

; billi dawn l-

għelejjel kollha kienu ġenetikament 

modifikati sabiex ikunu reżistenti għall-

glifosat; billi tlieta minn dawn l-għelejjel 

kienu wkoll ġenetikament modifikati biex 

ikunu reżistenti għal erbiċida oħra, 

b'hekk ikunu kkumbinati reżistenzi 

multipli; 

_____________________ 

1.
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-

16 ta' Diċembru 2015 dwar id-Deċiżjoni 

ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 

(UE) 2015/2279 tal-4 ta' Diċembru 2015 li 

tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li 

fihom il-qamħirrum ġenetikament 

modifikat NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 

× ACS-ZMØØ3-2) jew li jikkonsistu jew li 

jkunu prodotti minnu skont ir-

Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Testi 

adottati, P8_TA(2015)0456)). 

2.
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-

3 ta' Frar 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni 

ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li 

tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li 

jkun fihom, ikunu jikkonsistu, jew li 

jkunu prodotti minn, qamħirrum 

modifikat ġenetikament MON 87705 × 

MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-

89788-1) skont ir-Regolament (KE) 

Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill (Testi adottati, 

P8_TA(2016)0040)). 

3.
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-

3 ta' Frar 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni 

ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li 

tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li 

fihom, jikkonsistu minn, jew li huma 

prodotti mis-sojja ġenetikament 

modifikata FG72 (MST-FGØ72-2) skont 

ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Testi 

adottati, P8_TA(2016)0038)). 

4.
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-

3 ta' Frar 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni 

ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li 

tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li 

jkun fihom, ikunu jikkonsistu, jew li 

jkunu prodotti minn, fażola tas-sojja 

modifikat ġenetikament MON 87708 × 

MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-

89788-1) skont ir-Regolament (KE) 

Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill (Testi adottati, 

P8_TA(2016)0039)).
 

 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura: Tiġdid tal-approvazzjoni tas-

sustanza attiva glifosat 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Xd (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Xd. billi l-użu mifrux tal-glifosat fuq 

għelejjel reżistenti għall-glifosat f'dawn l-

aħħar 20 sena hu magħruf li wassal 

għall-iżvilupp ta' ħaxix ħażin reżistenti, 

minħabba li l-użu repetut tal-glifosat 

mingħajr alternanza suffiċjenti ta' 

erbiċida jew ta' prattiki ta' tnaqqija ta' 

ħaxix ħażin instab li għen ferm l-

evoluzzjoni ta' ħaxix ħażin reżistenti; billi, 

bħala rispons, kumpaniji tal-

bijoteknoloġija agrikola qed iżidu 

ulterjorment karatteristiċi reżistenti għall-

erbiċida fl-għelejjel, kif jidher minn tlieta 

minn erba' għelejjel ġenetikament 

modifikati li sabu l-oppożizzjoni tal-

Parlament Ewropew, b'hekk wasslu għal 

spiral li jista' jwassal għal żieda fil-ħaxix 

ħażin multireżistenti
1
; billi dan l-ispiral 

tossiku mhuwiex sostenibbli; 

_____________________ 

1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/262

96738 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
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Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

f'isem il-Grupp EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura: Tiġdid tal-approvazzjoni tas-

sustanza attiva glifosat 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Xe (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Xe. billi studji wrew li ġestjoni integrata 

ta' organiżmi li jagħmlu ħsara abbażi ta' 

diversifikazzjoni tal-għelejjel, sistemi ta' 

ħart tal-ħamrija, l-għażla ta' żmien iż-

żrigħ u t-tnaqqija mekkanika jistgħu 

jnaqqsu l-użu tal-erbiċida filwaqt li 

jippreservaw ir-rendiment tal-għelejjel u 

jkunu aktar sostenibbli u ekoloġiċi, 

b'benefiċċji importanti għall-

bijodiversità
1
;  

_____________________ 

1 

http://ec.europa.eu/environment/integrati

on/research/newsalert/pdf/herbicide_redu

ction_can_preserve_crop_yields_as_well_

as_biodiversity_benefits_of_weeds_445na

2_en.pdf 

 

Or. en 
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Bas Eickhout 
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Piernicola Pedicini 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura: Tiġdid tal-approvazzjoni tas-

sustanza attiva glifosat 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Xf (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Xf. billi valutazzjoni tal-impatt ekonomiku 

ta' abbandun parzjali jew komplet tal-

applikazzjonijiet tal-glifosat għall-bdiewa 

fil-Ġermanja wriet li, fi kważi l-forom 

kollha tal-varjanti ta' applikazzjonijiet, it-

tnaqqija mekkanika tista' tipprovdi l-istess 

riżultat jew riżultat ekonomikament aħjar 

f'kundizzjonijiet favorevoli;
1
; 

_____________________ 

1 

http://www.jki.bund.de/downloadFatPdf.p

hp?file=2016_0029.pdf 

 

Or. en 

 

 


