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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jinnota li fi ħdan is-sett ta' għodod 
tal-IPM, il-kontroll bijoloġiku jinvolvi l-
għoti ta' spinta jew l-introduzzjoni ta' 
speċijiet ta' benefiċċju li jeqirdu u għalhekk 
jirregolaw popolazzjonijiet ta' organiżmi ta' 
ħsara, u jikkontrollawhom; Jenfasizza, 
għalhekk, l-importanza li jintużaw pestiċidi 
kimiċi bħala l-aħħar rimedju fl-IPM wara 
l-użu ta' metodi fiżiċi u bijoloġiċi, u anke 
li jiġu applikati pestiċidi kimiċi b'mod 
selettiv u mmirat, minħabba li nkella hemm 
ir-riskju li dawk l-aġenti ta' kontroll ta' 
organiżmi ta' ħsara ta' benefiċċji jiġu 
eliminati, u jħallu l-għelejjel aktar 
suxxettibbli għal attakki futuri; 

10. Jinnota li fi ħdan is-sett ta' għodod 
tal-IPM, il-kontroll bijoloġiku jinvolvi l-
għoti ta' spinta jew l-introduzzjoni ta' 
speċijiet ta' benefiċċju li jeqirdu u għalhekk 
jirregolaw popolazzjonijiet ta' organiżmi ta' 
ħsara, u jikkontrollawhom; jenfasizza, 
għalhekk, l-importanza li jiġu ppreferuti 
metodi bijoloġiċi, fiżiċi u mhux kimiċi 
oħrajn sostenibbli għall-pestiċidi kimiċi 
jekk dawn jipprovdu kontroll sodisfaċenti 
tal-organiżmi ta' ħsara; jisħaq għalhekk, 
l-importanza li jiġu applikati pestiċidi 
kimiċi b'mod selettiv u mmirat, minħabba 
li nkella hemm ir-riskju li dawk l-aġenti ta' 
kontroll ta' organiżmi ta' ħsara ta' benefiċċji 
jiġu eliminati, u jħallu l-għelejjel aktar 
suxxettibbli għal attakki futuri;
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16. Jinnota f'dan ir-rigward li r-
reżistenza għal sustanzi attivi ta' pestiċidi 
hija inevitabbiltà bijoloġika f'organiżmi ta' 
ħsara li jirriproduċu malajr u mard u hija 
problema dejjem tikber; jenfasizza, 
għalhekk, li pestiċidi kimiċi jenħtieġ li 
jintużaw b'mod selettiv u mmirat, bħala l-
aħħar aktar milli l-ewwel rimedju wara li 
jkunu ġew eżawriti l-alternattivi fiżiċi jew 
bijoloġiċi possibbli kollha; jenfasizza li 
nkella dawn l-aġenti ta' kontroll ta' 
organiżmi ta' ħsara ta' benefiċċju jirriskjaw 
li jiġu eliminati, u dan iħalli l-għelejjel 
aktar suxxettibbli għal attakki futuri;

16. Jinnota f'dan ir-rigward li r-
reżistenza għal sustanzi attivi ta' pestiċidi 
hija inevitabbiltà bijoloġika f'organiżmi ta' 
ħsara li jirriproduċu malajr u mard u hija 
problema dejjem tikber; jenfasizza, 
għalhekk li metodi sostenibbli bijoloġiċi, 
fiżiċi u mhux kimiċi oħrajn għandhom 
ikunu ppreferuti minn pestiċidi kimiċi 
jekk dawn jipprovdu kontroll sodisfaċenti 
tal-organiżmi ta' ħsara; ifakkar li l-
pestiċidi kimiċi jenħtieġ li jintużaw b'mod 
selettiv u mmirat; jenfasizza li nkella dawn 
l-aġenti ta' kontroll ta' organiżmi ta' ħsara 
ta' benefiċċju jirriskjaw li jiġu eliminati, u 
dan iħalli l-għelejjel aktar suxxettibbli għal 
attakki futuri;
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28. Jinnota li l-agrikoltura hija wieħed 
mis-sorsi ewlenin li minħabba fiha l-korpi 
tal-ilma jonqsu milli jiksbu status kimiku 
tajjeb, billi din twassal għal tniġġis mill-
pestiċidi; jenfasizza li l-prevenzjoni tad-
dħul tal-pestiċidi fis-sistemi tal-ilma ħelu 
hija iktar kosteffettiva mit-teknoloġiji tat-
tneħħija, u li l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu inċentivi xierqa f'dan ir-rigward 
lill-bdiewa; jirrikonoxxi wkoll, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-implimentazzjoni 
tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma għat-titjib 
tal-kwalità tal-ilma; jilqa' l-progress li sar 
mill-Istati Membri fl-indirizzar ta' sustanzi 
prijoritarji, li wassal biex anqas korpi tal-
ilma jonqsu milli jissodisfaw standards 
għal sustanzi, bħal kadmju, ċomb u nikil, 
kif ukoll pestiċidi; 

28. Jinnota li l-agrikoltura, flimkien 
ma' attivitajiet oħra fis-soċjetà 
industrijalizzata tagħna, hija wieħed mis-
sorsi ewlenin li minħabba fiha l-korpi tal-
ilma jonqsu milli jiksbu status kimiku 
tajjeb, billi din twassal għal tniġġis mill-
pestiċidi; jenfasizza li l-prevenzjoni tad-
dħul tal-pestiċidi fis-sistemi tal-ilma ħelu 
hija iktar kosteffettiva mit-teknoloġiji tat-
tneħħija, u li l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu inċentivi xierqa f'dan ir-rigward 
lill-bdiewa; jirrikonoxxi wkoll, f'dan ir-
rigward, l-importanza tal-implimentazzjoni 
tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma għat-titjib 
tal-kwalità tal-ilma; jilqa' l-progress li sar 
mill-Istati Membri fl-indirizzar ta' sustanzi 
prijoritarji, li wassal biex anqas korpi tal-
ilma jonqsu milli jissodisfaw standards 
għal sustanzi, bħal kadmju, ċomb u nikil, 
kif ukoll pestiċidi;
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45. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jpoġġu aktar enfasi fuq il-
promozzjoni tal-iżvilupp, tar-riċerka, tar-
reġistrazzjoni u tal-kummerċjalizzazzjoni 
ta' alternattivi b'riskju baxx u bijoloġiċi, 
inkluż billi jżidu opportunitajiet ta' 
finanzjament fi ħdan Orizzont Ewropa u l-
Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027; 
ifakkar fl-importanza li l-pestiċidi kimiċi 
jintużaw bħala l-aħħar soluzzjoni fl-IPM, 
wara li jkunu ġew eżawriti l-metodi fiżiċi 
u bijoloġiċi l-oħra, u l-valur miżjud ta' 
tekniki ekoloġikament sostenibbli u siguri 
għall-protezzjoni tal-pjanti;

45. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jpoġġu aktar enfasi fuq il-
promozzjoni tal-iżvilupp, tar-riċerka, tar-
reġistrazzjoni u tal-kummerċjalizzazzjoni 
ta' alternattivi b'riskju baxx u bijoloġiċi, 
inkluż billi jżidu opportunitajiet ta' 
finanzjament fi ħdan Orizzont Ewropa u l-
Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027; 
ifakkar fl-importanza li jkunu ppreferuti 
metodi bijoloġiċi, fiżiċi u mhux kimiċi 
sostenibbli oħrajn għal pestiċidi kimiċi 
jekk dawn jipprovdu kontroll sodisfaċenti 
tal-organiżmi ta' ħsara; ifakkar fl-
importanza tal-valur miżjud ta' tekniki 
ekoloġikament sostenibbli u siguri għall-
protezzjoni tal-pjanti;
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67. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu 
azzjoni b'saħħitha kontra l-Istati Membri 
li qed jabbużaw b'mod sistematiku d-
derogi kontra pestiċidi pprojbiti li fihom 
in-neonikotinojdi;

67. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel 
użu sħiħ mid-drittijiet ta' kontroll tagħha 
sabiex tillimita d-derogi kontra pestiċidi 
pprojbiti għal sitwazzjonijiet ta' 
emerġenza ġustifikati;
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