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NOTA SPJEGATTIVA – SOMMARJU TAL-FATTI U S-SEJBIET 

Sfond ġenerali u ħarsa ġenerali lejn sorsi ta' evidenza 

 

F'Mejju 2017, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (ENVI) tal-

Parlament Ewropew talab li jitwettaq rapport ta' implimentazzjoni dwar ir-Regolament 

(KE) 1107/2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (PPP), minn 

hawn 'il quddiem imsejjaħ "ir-Regolament". Dan ir-rapport huwa parti mill-programm ta' 

skrutinju ta' implimentazzjoni tal-kumitat ENVI. 

L-Unità tal-Evalwazzjoni Ex-Post (EVAL) tad-Direttorat għall-Valutazzjoni tal-Impatt u l-

Valur Miżjud Ewropew (fid-Direttorat Ġenerali għas-Servizzi ta' Riċerka Parlamentari tal-

Parlament Ewropew, DĠ EPRS) ipprovdiet għarfien espert dwar l-implimentazzjoni tar-

Regolament. Sabiex titħejja l-evidenza meħtieġa għar-riċerka, ġie kkummissjonat studju 

mmirat lejn l-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tar-Regolament. Ir-riżultati ġew 

ikkonsolidati f'Valutazzjoni ta' Implimentazzjoni Ewropea (EIA) u ppubblikati uffiċjalment 

f'April 20181. 

L-istudju kien ibbażat fuq erba' linji ta' riċerka interkonnessi: 

- "Evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) 1107/2009 dwar it-

tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u l-impatti tiegħu. L-

immappjar tal-użu magħmul mill-Istati Membri tad-derogi mogħtija skont l-

Artikolu 53 tar-Regolament";  

- "Il-valutazzjoni tal-kriterji u l-kapaċità għal "identifikazzjoni tal-periklu" 

affidabbli u armonizzata ta' sustanzi attivi";  

- Il-kapaċità ta' "valutazzjoni tal-Istati Membri" għall-"awtorizzazzjoni tal-

PPPs" affidabbli u l-uniformità tagħha"; 

- L-immappjar tal-prattiki tal-evalwazzjoni (valutazzjoni tar-riskju) xjentifika ta' 

sustanzi attivi użati fi prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti" 

Studju komprensiv dwar l-impatt tar-Regolament qatt ma kien twettaq qabel. L-EIA ġabret 

data u sejbiet ġodda u hija s-sors ewlieni ta' informazzjoni għal dan ir-rapport ta' 

implimentazzjoni. 

Jenħtieġ li jiġi nnutat li f'Novembru 2016 il-Kummissjoni ppubblikat Pjan Direzzjonali dwar 

l-evalwazzjoni skont il-programm REFIT2 tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-PPPs u r-residwi 

tal-pestiċidi, li r-riżultati tiegħu huma mistennija lejn il-bidu tal-2019. 

 

L-għan ewlieni taż-żewġ evalwazzjonijiet huwa li tiġi vvalutata l-implimentazzjoni tar-

Regolament (KE) 1107/2009. Għalkemm il-kamp ta' applikazzjoni tal-evalwazzjoni tal-

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/mt/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668 
2 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/mt/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en
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Kummissjoni huwa usa'1, is-sett ta' kriterji standard għall-evalwazzjoni huwa, madankollu 

identiku. 

 

Barra minn hekk, fi Frar 2016 l-Ombudsman Ewropew waslet għall-konklużjoni tagħha fil-

każ 12/2013/MDC dwar il-prattiki tal-Kummissjoni Ewropea rigward l-awtorizzazzjoni u t-

tqegħid fis-suq tal-PPPs. Il-Kummissjoni, fir-rwol tagħha ta' amministratur tar-riskju tagħha, 

għandha d-dmir li tiżgura li s-sustanzi attivi li tapprova mhumiex ta' ħsara għas-saħħa tal-

bniedem, is-saħħa tal-annimali, jew l-ambjent. L-Ombudsman sabet li l-Kummissjoni tista' 

tkun laxka wisq fil-prattiki tagħha u jista' jagħti l-każ li ma tkunx qed tqis biżżejjed il-

prinċipju ta' prekawzjoni. 

Hemm ukoll sentenzi rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u deċiżjonijiet 

preliminari rilevanti oħra li ġew ikkunsidrati mir-Rapporteur. 

Il-kontroversja riċenti relatata mat-tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat 

kompliet enfasizzat li l-fiduċja fl-awtorizzazzjoni tal-PPPs fl-UE ġiet imminata serjament. 

F'Ottubru 2017, il-Kummissjoni ddikjarat l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (ECI) "Inwaqqfu 

l-glifosat biex b'hekk in-nies u l-ambjent ikunu protetti mill-pestiċidi tossiċi"2 ammissibbli. 

Mal-miljun ċittadin talbu lill-Kummissjoni "tipproponi lill-Istati Membri jipprojbixu l-

glifosat, jirriformaw il-proċedura għall-approvazzjoni tal-pestiċidi u jistabbilixxu miri 

obbligatorji fil-livell tal-UE għat-tnaqqis fl-użu tal-pestiċidi". 

F'dan l-isfond fi Frar 2018 il-Parlament Ewropew iddeċieda li jwaqqaf kumitat speċjali dwar 

il-proċeduri tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi (PEST) biex janalizza u jivvaluta, 

fost affarijiet oħra, il-proċedura ta' awtorizzazzjoni għall-pestiċidi fl-Unjoni, inklużi l-

metodoloġija użata u l-kwalità xjentifika tagħha, l-indipendenza tal-proċedura mill-industrija, 

u t-trasparenza tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u r-riżultati tiegħu 

 

Barra minn hekk, f'April 2018, bħala segwitu għar-risposta tagħha lill-ECI3 l-Kummissjoni 

Ewropea pproponiet uffiċjalment reviżjoni mmirata tal-Liġi Ġenerali dwar l-Ikel u ppubblikat 

proposta għal Regolament dwar it-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-

UE fil-katina alimentari4, li temenda, fost oħrajn, ir-Regolamenti li l-implimentazzjoni 

tagħhom hija diskussa hawnhekk. 

 

Dan juri li l-evalwazzjoni ta' sistema regolatorja kumplessa biex jiġi armonizzat u 

mmonitorjat it-tqegħid ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fis-suq intern tal-UE hija ta' 

prijorità fl-aġenda politika.  

 

Il-fatti kollha msemmija hawn taw kontribut għal dan ir-rapport. Ir-Rapporteur iqis ukoll 

studji u rapporti rilevanti oħra mwettqa minn awtoritajiet nazzjonali u partijiet ikkonċernati. 

Ir-Regolament fil-kuntest usa' tal-politika dwar il-pestiċidi tal-UE 

 

                                                 
1 B'mod partikolari, ikopri r-Regolament (KE) 1107/2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li 

huwa l-fokus ta' dan ir-rapport ta' implimentazzjoni, u r-Regolament (KE) Nru 396/2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu 

ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali 

2 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/follow-up/2017/000002/en?lg=mt 
3 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-8414-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF 
4 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_mt 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/follow-up/2017/000002/en?lg=mt
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-8414-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_mt
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Fl-2006, il-Kummissjoni Ewropea adottat strateġija tematika dwar l-użu sostenibbli tal-

pestiċidi fl-Istati Membri kollha. Fl-2006, bħala segwitu, il-Kummissjoni ppubblikat proposta 

għal regolament li jħassar id-Direttiva 91/414/KEE. L-att finali (ir-Regolament 

(KE) 1107/2009 li huwa l-fokus hawnhekk) ġie ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali fl-2009. 

Ir-Regolament stabbilixxa regoli għall-awtorizzazzjoni ta' PPPs f’forma kummerċjali u għat-

tqegħid fis-suq, l-użu u l-kontroll tagħhom fl-UE. Stabbilixxa kemm regoli għall-

approvazzjoni ta' sustanzi attivi, aġenti protettivi u sinerġisti, li jkunu fi jew li jikkostitwixxu 

PPPs, kif ukoll regoli għall-aġġuvanti u għall-koformulanti. 

 

Element ġdid importanti introdott mir-Regolament kien għadd ta' kriterji limitu stretti1 għall-

approvazzjoni ta' sustanzi attivi fil-livell tal-UE. Il-kriterji ġew introdotti bl-intenzjoni li jiġu 

pprojbiti s-sustanzi l-aktar tossiċi mis-suq. L-introduzzjoni ta' kriterji limitu tfisser li l-proċess 

tal-approvazzjoni huwa rregolat minn approċċ ibbażat fuq il-periklu, li ma kienx il-każ skont 

id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KE. 

 

L-approċċ ibbażat fuq il-periklu kien mirfud minn prinċipju ieħor tal-leġiżlazzjoni ambjentali 

tal-UE: il-prinċipju ta' prekawzjoni. B'mod partikolari, l-Istati Membri m'għandhomx 

jitwaqqfu milli japplikaw il-prinċipju ta' prekawzjoni fejn ikun hemm inċertezza xjentifika fir-

rigward tar-riskji għas-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew għall-ambjent li jkunu 

ppreżentati mill-PPPs. 

 

Proċeduri regolatorji għall-approvazzjoni ta' sustanzi attivi u awtorizzazzjonijiet tal-

PPPs 

 

Fl-Unjoni Ewropea, il-PPPs huma soġġetti għal proċess ta' approvazzjoni doppja: sustanzi 

attivi huma approvati fil-livell tal-UE, PPPs kummerċjali huma sussegwentement awtorizzati 

fil-livell tal-Istat Membru. 

 

Tliet strumenti ewlenin huma fil-qalba tar-Regolament: 

a) l-approvazzjoni ta' sustanzi attivi mwettqa minn awtoritajiet kompetenti nazzjonali, l-

EFSA u l-Kummissjoni flimkien mal-esperti tal-Istati Membri (raggruppati fil-Kumitat 

Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf /il-Kumitat PAFF/) 

b) l-awtorizzazzjonjiet ta' PPPs li fihom sustanzi attivi approvati 

c) l-infurzar ta' deċiżjonijiet regolatorji meħuda fil-qafas ta' approvazzjonijiet u 

awtorizzazzjoniiet 

 

Il-proċedura ta' approvazzjoni tikkonsisti minn diversi stadji: 

1. L-applikazzjoni għal approvazzjoni hija ppreżentata lil pajjiż tal-UE msejjaħ Stat 

Membru Rapporteur (RMS); 

                                                 
1 L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) 1107/2009 jistabbilixxi li sustanza attiva għandha tkun approvata biss jekk ma tkunx 

ikklassifikata bħala sustanza karċinoġenika, mutaġenika, tossika għar-riproduzzjoni, persistenti u bijoakkumulanti, tossika 

għall-ambjent, jew tfixkel is-sustanza endokrina għall-bnedmin u organiżmi li mhumiex immirati. Dan ifisser li jekk l-istadju 

tal-identifikazzjoni tal-periklu jwassal għal klassifikazzjoni tas-sustanza attiva li tissodisfa kwalunkwe wieħed mill-kriterji 

limitu li għadhom kemm issemmew, allura jenħtieġ li tiġi pprojbita u għalhekk l-użu tagħha f'PPPs ikun ipprojbit fl-Unjoni 

Ewropea. (Bozzini 2018, Anness II għall-EIA, p. 21) 
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2. L-RMS jivverifika jekk l-applikazzjoni hijiex ammissibbli; 

3. L-RMS iħejji abbozz ta' rapport ta' valutazzjoni; 

4. L-EFSA toħroġ il-konklużjonijiet tagħha; 

5. Il-Kumitat PAFF jivvota dwar l-approvazzjoni jew in-nuqqas ta' approvazzjoni; 

6. L-adozzjoni mill-Kummissjoni; 

7. Il-pubblikazzjoni ta' Regolament fil-Ġurnal Uffiċjali tal-UE. 

 

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti normalment ikun fih aktar minn komponent wieħed. Il-

komponent attiv kontra l-organiżmi ta' ħsara/il-mard tal-pjanti jissejjaħ is-"sustanza attiva". Il-

PPPs fihom tal-anqas sustanza attiva approvata waħda, u jistgħu jinkludu mikrorganiżmi, 

feromoni u estratti botaniċi. 

 

Il-kontrolli tat-tqegħid fis-suq tal-PPPs u l-użu tagħhom jitwettqu mill-Istati Membri.  

Oqsma ewlenin ta' tħassib 

 

L-EIA ppubblikata mill-EPRS identifikat għadd ta' punti ta' tħassib differenti relatati mal-

implimentazzjoni tar-Regolament. Fl-abbozz ta' rapport, ir-Rapporteur jiffoka prinċipalment 

fuq l-aspetti li għandhom konsengwenzi negattivi għall-kisba tal-objettivi tas-saħħa u tal-

ambjent.  

 

Dawn jinkludu, b'mod partikolari, żieda fid-derogi mogħtija skont l-Artikolu 53 mingħajr ma 

jiġu pprovduti ġustifikazzjonijiet sodisfaċenti jew il-fatt li għadd ta' aspetti kruċjali mhux qed 

jiġu vvalutati b'mod suffiċjenti (pereżempju taħlitiet mhux intenzjonali u effetti ta' 

kombinazzjoni, l-impatt ambjentali fuq il-bijodiversità, id-degradazzjoni tal-pestiċidi 

f'konċentrazzjonijiet baxxi, l-immunotossiċità fl-iżvilupp u n-newrotossiċità fl-iżvilupp). 

 

Għalkemm ir-Regolament ġab progress ċar f'termini ta' protezzjoni aħjar tas-saħħa pubblika u 

l-ambjent bl-introduzzjoni tal-kriterji limitu ta' periklu, armonizzazzjoni insuffiċjenti (eż. 

ekotossikoloġija) tfixkel l-evalwazzjoni tas-sustanzi u għaldaqstant l-implimentazzjoni 

effettiva fl-oqsma xjentifiċi rilevanti. 

 

L-evalwazzjoni identifikat għadd ta' punti ta' tħassib relatati mat-trasparenza. In-nuqqas ta' 

disponibbiltà ta' alternattivi ekonomikament fattibbli u aċċessibbli huwa partikolarment 

problematiku, u l-fatt li l-prattika agrikola tajba fil-kuntest ta' ġestjoni integrata tal-organiżmi 

ta' ħsara u użu miżjud u disponibbiltà ta' sustanzi b'riskju baxx mhumiex promossi biżżejjed. 

Jidher ukoll li l-objettivi u l-istrumenti tar-Regolament ma jidhrux li huma konformi mal-

politiki tal-UE fil-qasam tal-agrikoltura, is-sigurtà tal-ikel, it-tibdil fil-klima u l-użu 

sostenibbli tal-pestiċidi u l-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fl-ikel u l-għalf. L-infurzar 

tar-Regolament huwa problematiku. Hemm indikazzjonijiet ta' żieda fil-kummerċ f'PPPs 

illegali u falsifikati, li ġiet identifikata fi snin riċenti. 

 
Rakkomandazzjonijiet mir-rapporteur 
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Ir-Rapporteur huwa konvint li jinħtieġu aktar sforzi kemm fil-livell Ewropew kif ukoll f'dak 

nazzjonali biex tiġi żgurata l-implimentazzoni effettiva tar-Regolament. Għalkemm l-objettivi 

tar-Regolament relatati mas-saħħa u l-ambjent huma rrapportati bħala rilevanti għall-ħtiġijiet 

reali, l-evalwazzjoni uriet li fil-prattika, dawn iż-żewġ objettivi mhumiex qed jinkisbu. Dan 

huwa r-riżultat ta' problemi bl-implimentazzjoni prattika tat-tliet strumenti ewlenin tar-

Regolament identifikati mill-evalwazzjoni tal-EPRS - (a) l-approvazzjoni tas-sustanzi, (b) l-

awtorizzazzjoni tal-PPPs li fihom sustanzi approvati, u (c) l-infurzar ta' deċiżjonijiet 

regolatorji meħuda fil-qafas ta' approvazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet. 

 

Fir-rigward tal-impatti negattivi fuq is-saħħa pubblika u l-ambjent, ir-Rapporteur jikkunsidra 

diversi aspetti tal-implimentazzjoni li huma partikolarment problematiċi. Dawn jinkludu: l-

użu ħażin tal-proċedura ta' awtorizzazzjoni ta' emerġenza, evidenzjat minn żieda fin-numru ta' 

derogi mogħtija skont l-Artikolu 53, l-użu frekwenti tal-proċedura ta' data konfermatorja, il-

kompatibbiltà tar-Regolament mal-prinċipju ta' prekawzjoni, l-armonizzazzjoni mhux 

kompleta ta' rekwiżiti tad-data u metodoloġiji użati f'xi oqsma xjentifiċi għall-evalwazzjoni 

tas-sustanzi kontra l-kriterji limitu. 

 

Ir-Rapporteur jilqa' l-proposta riċenti tal-Kummissjoni dwar it-trasparenza u s-sostenibbiltà 

tal-mudell tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE li jkopri fost l-oħrajn PPPs, filwaqt li jinnota, 

madankollu, li xi wħud mill-aspetti kruċjali tal-proċess regolatorju tat-teħid tad-deċiżjonijiet 

mhumiex indirizzati b'mod suffiċjenti minn din il-proposta u b'mod partikolari l-istadju tal-

ġestjoni tar-riskju mwettaq mill-Kumitat PAFF fil-kuntest tal-approvazzjoni ta' sustanzi attivi. 

Tinħtieġ ukoll aktar trasparenza fir-rigward tal-aspetti tal-awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istati Membri. 

 

Barra minn hekk, ma tistax tinkiseb implimentazzjoni effettiva mingħajr armonizzazzjoni 

aħjar ma' politiki tal-UE u mingħajr aktar inċentivi biex jiġu promossi soluzzjonijiet 

alternattivi. 

 

L-evidenza disponibbli turi li l-infurzar ta' deċiżjonijiet regolatorji skont ir-Regolament 

mhuwiex biżżejjed u li jinħtieġu kontrolli aħjar fil-livell nazzjonali. 
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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti 

(KE) Nru 1107/2009 

(2017/2128(INI)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-

pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE1, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tal-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel 

u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-

Kunsill 91/414/KEE2, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-

sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li 

jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/20063, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

21 ta' Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jinkiseb użu 

sostenibbli tal-pestiċidi4, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Ottubru 2017 dwar l-abbozz tar-

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 540/20115, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Frar 2017 dwar pestiċidi b'riskju baxx 

ta' oriġini bijoloġika6,  

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew tat-18 ta' Frar 2016 fil-

Każ 12/2013/MDC dwar il-prattiki tal-Kummissjoni rigward l-awtorizzazzjoni u t-

tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (pestiċidi)7, 

– wara li kkunsidra l-Valutazzjoni ta' Implimentazzjoni Ewropea rigward ir-Regolament 

(KE) 1107/2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u l-

Annessi rilevanti tiegħu ppubblikati mis-Servizzi ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew 

                                                 
1 ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1. 
2 ĠU L 70, 16.03.2005, p. 1. 
3 ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1. 
4 ĠU, L 309, 24.11.2009, p. 71. 
5 Testi adottati, P8_TA(2017)0395. 
6 Testi adottati, P8_TA(2017)0042. 
7https://www.ombudsman.europa.eu/mt/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB

5AC 

https://www.ombudsman.europa.eu/mt/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
https://www.ombudsman.europa.eu/mt/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
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(DĠ EPRS)1 f'April 2018, 

– wara li kkunsidra s-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tat-

23 ta' Novembru 2016 fil-Kawżi C-673/13 P Kummissjoni vs Stichting Greenpeace 

Nederland u PAN Europe u C-442/14 Bayer CropScience and Stichting De 

Bijenstichting vs College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden; 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill tal-11 ta' April 2018 dwar it-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni 

tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari li jemenda r-Regolament (KE) Nru 178/2002 

[dwar il-liġi ġenerali dwar l-ikel], id-Direttiva 2001/18/KE [dwar ir-rilaxx intenzjonat 

fl-ambjent ta' OĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 [dwar ikel u għalf ĠM], ir-

Regolament (KE) Nru 1831/2003 [dwar l-addittivi fl-għalf], ir-Regolament (KE) 

Nru 2065/2003 [dwar it-taħwir bl-affumikazzjoni], ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 

[dwar il-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 [dwar 

il-proċedura ta' awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-ikel, l-enżimi tal-ikel u l-

aromatizzanti tal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 [dwar il-prodotti għall-

protezzjoni tal-pjanti] u r-Regolament (UE) Nru 2015/2283 [dwar ikel ġdid]2, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, kif ukoll l-

Artikolu 1(1)(e) u l-Anness 3 għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-

12 ta' Diċembru 2002 dwar il-proċedura għall-awtorizzazzjoni tat-tfassil tar-rapporti fuq 

inizjattiva proprja, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 

tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0000/2018), 

A. billi l-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tar-Regolament żvelat li l-objettivi tal-

protezzjoni tas-saħħa u tal-ambjent mhumiex qed jinkisbu; 

B. billi l-implimentazzjoni tar-Regolament mhijiex konformi mal-politiki relatati tal-UE, 

inkluż fil-qasam tal-pestiċidi; 

C. billi l-evidenza disponibbli turi li l-implimentazzjoni prattika tat-tliet strumenti ewlenin 

tar-Regolament – l-approvazzjonijiet, l-awtorizzazzjonijiet u l-infurzar tad-deċiżjonijiet 

regolatorji – mhijiex sodisfaċenti u ma tiżgurax it-twettiq tal-għan tar-Regolament; 

D. billi hemm tħassib assoċjat mal-approċċ tal-evalwazzjoni, kif stabbilit mil-liġi, b'mod 

partikolari fir-rigward ta' min jenħtieġ li jipproduċi l-evidenza għall-evalwazzjonijiet u 

l-approċċ ibbażat fuq il-periklu; 

E. billi hemm tħassib assoċjat mal-implimentazzjoni prattika tal-approċċ tal-evalwazzjoni 

stabbilit; billi, b'mod partikolari, hemm tħassib ewlieni assoċjat mal-armonizzazzjoni 

mhux kompleta tar-rekwiżiti tad-data u l-metodoloġiji użati f'xi oqsma xjentifiċi li 

jistgħu jfixklu l-proċess tal-evalwazzjoni u għaldaqstant dan jista' jwassal għal effetti 

negattivi diretti fuq is-saħħa pubblika u l-ambjent; 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf 
2 COM(2018)0179. 



 

PE618.104v01-00 10/12 PR\1145658MT.docx 

MT 

F. billi l-prestazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali nstabet li hija fattur ewlieni li 

jinfluwenza l-evalwazzjoni tas-sustanzi attivi; billi hemm differenzi sostanzjali fost l-

Istati Membri fir-rigward tal-għarfien espert u l-persunal disponibbli; billi r-Regolament 

u rekwiżiti legali ta' appoġġ rilevanti mhumiex implimentati b'mod uniformi fl-Istati 

Membri kollha b'implikazzjonijiet rilevanti tas-saħħa u ambjentali; 

G. billi t-trasparenza fl-istadji kollha tal-proċedura ta' approvazzjoni mhijiex suffiċjenti u 

twassal għal effetti negattivi fuq is-saħħa u l-ambjent u tipprovoka nuqqas ta' fiduċja 

pubblika fis-sistema li tirregola s-sustanzi pestiċidi; billi t-trasparenza tal-attivitajiet 

relatati mal-awtorizzazzjoni ta' awtoritajiet kompetenti lanqas mhija sodisfaċenti; 

H. billi l-awtorizzazzjoni ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li sseħħ esklussivament 

fil-livell nazzjonali, ħafna drabi tiffaċċja dewmien fid-deċiżjonijiet tal-ġestjoni tar-

riskju; billi, bħala konsegwenza, dan f'xi każijiet, iwassal għal żieda fl-

awtorizzazzjonijiet mogħtija mill-Istati Membri taħt deroga, li jagħmlu użu mill-

Artikolu 53 tar-Regolament; billi hemm każijiet fejn dawn id-derogi jintużaw kontra l-

intenzjoni inizjali tal-leġiżlatur; 

I. billi l-evidenza disponibbli turi li din il-parti ta' regolamentazzjoni fil-livell tal-UE 

ssaħħaħ u żżid il-valur għall-isforzi u l-azzjonijiet nazzjonali; 

Konklużjonijiet prinċipali 

1. Iqis li l-UE hija l-livell xieraq li fih jenħtieġ li tkompli sseħħ azzjoni regolatorja fil-

qasam tal-pestiċidi; 

2. Jinsab imħasseb mill-fatt li r-Regolament ma ġiex implimentat b'mod effettiv u li bħala 

riżultat l-objettivi tiegħu mhumiex qed jinkisbu fil-prattika; 

3. Jinnota li l-objettivi u l-istrumenti tar-Regolament u l-implimentazzjoni tiegħu mhumiex 

konformi mal-politiki tal-UE fl-oqsma tal-agrikoltura, is-sigurtà tal-ikel, it-tibdil fil-

klima, l-użu sostenibbli tal-pestiċidi u l-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fl-ikel u 

l-għalf; 

4. Jinsab imħasseb dwar iż-żieda kostanti u kontinwa tal-użu u l-każijiet identifikati ta' użu 

ħażin ta' awtorizzazzjonijiet ta' emerġenza mogħtija skont l-Artikolu 53; 

5. Jinsab imħasseb li l-armonizzazzjoni mhux kompleta tar-rekwiżiti tad-data u l-ittestjar 

f'xi oqsma xjentifiċi tista' twassal għal effetti negattivi diretti fuq is-saħħa, l-ambjent u l-

produzzjoni agrikola; 

6. Jiddispjaċih għad-disponibbiltà pubblika limitata ta' informazzjoni dwar il-proċedura ta' 

evalwazzjoni u ta' awtorizzazzjoni, kif ukoll l-aċċess limitat għal informazzjoni; 

jiddispjaċih li l-livell ta' trasparenza tal-Istati Membri rapporteur huwa baxx (huwa u 

jaġixxi fil-qafas tal-proċedura ta' approvazzjoni), li l-aċċessibbiltà u l-faċilità ta' użu 

għall-utent tal-informazzjoni fl-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) huma 

problematiċi, u li t-trasparenza fl-istadju tal-ġestjoni tar-riskju tidher li hija nieqsa u hija 

kkunsidrata wkoll bħala problematika mill-partijiet ikkonċernati; 

7. Jinsab imħasseb li, f'xi każijiet, il-PPPs disponibbli fis-suq u l-applikazzjoni tagħhom 
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mill-utenti mhux neċessarjament jikkonformaw mal-kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni 

rilevanti fir-rigward tal-kompożizzjoni u l-użu tagħhom; 

8. Jenfasizza li r-Regolament jenħtieġ li jirrifletti aħjar il-ħtieġa li jiġu promossi prattiki 

agrikoli bbażati fuq il-ġestjoni integrata tal-organiżmi ta' ħsara, inkluż bl-istimular tal-

iżvilupp ta' sustanzi b'riskju baxx; 

9. Jenfasizza li ħafna PPPs awtorizzati ma ġewx evalwati skont standards tal-UE għal 

aktar minn 15-il sena; 

10. Jinsab imħasseb li l-armonizzazzjoni ta' linji gwida f'oqsma bħall-ekotossikoloġija jew 

id-destin u l-imġiba ambjentali għadha mhijiex kompleta; 

11. Jenfasizza li linji gwida neqsin jew mhux kompleti huma nuqqasijiet serji li għandhom 

konsegwenzi negattivi għall-implimentazzjoni tar-Regolament u għaldaqstant għall-

kisba tal-objettivi tiegħu; 

12. Jenfasizza li dokumenti ta' gwida disponibbli mhumiex dejjem legalment vinkolanti, li 

joħloq inċertezza regolatorja għall-applikanti u jitfa' dubju fuq ir-riżultati tal-

evalwazzjonijiet imwettqa fil-qafas tal-proċeduri ta' approvazzjoni; 

Rakkomandazzjonijiet 

13. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw implimentazzjoni effettiva tar-

Regolament fir-rigward tar-rwoli speċifiċi tagħhom fil-proċeduri ta' approvazzjoni u 

awtorizzazzjoni; 

14. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jirrikonoxxu li l-objettivi tal-protezzjoni 

tas-saħħa u tal-ambjent jenħtieġ li jieħdu prijorità fuq l-objettiv tat-titjib tal-protezzjoni 

tal-pjanti; 

15. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw applikazzjoni sħiħa u uniformi 

tal-kriterji limitu ta' periklu, wara gwida armonizzata eżistenti, u biex jiżguraw li s-

sustanzi jiġu vvalutati għar-riskju tagħhom biss jekk ikun hemm evidenza li ma 

jippreżentawx proprjetajiet (limitu) perikolużi, kif meħtieġ mir-Regolament; 

16. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex meta jaġixxu bħala amministraturi 

tar-riskju fil-proċeduri ta' approvazzjoni u ta' awtorizzazzjoni, japplikaw kif xieraq il-

prinċipju ta' prekawzjoni u biex jagħtu attenzjoni partikolari lill-protezzjoni tal-gruppi 

vulnerabbli tal-popolazzjoni, inklużi nisa tqal, trabi u tfal; 

17. Jistieden lill-Istati Membri jillimitaw l-awtorizzazzjonijiet mogħtija skont derogi li 

jużaw l-Artikolu 53 tar-Regolament; 

18. Jistieden lill-Kummissjoni tiffinalizza metodi biex tiddetermina jekk jenħtieġx li jiġu 

applikati ċerti derogi, b'mod partikolari fir-rigward ta' "esponiment negliġibbli" jew 

"ħsara serja għas-saħħa tal-pjanti"; 

19. Jistieden lill-Kummissjoni tillimita l-użu tal-proċedura ta' data konfermatorja; 

20. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu t-trasparenza globali tal-proċeduri; 
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21. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw koerenza aħjar tar-Regolament 

u l-implimentazzjoni tiegħu ma' leġiżlazzjoni u politiki relatati tal-UE, b'mod partikolari 

mad-Direttiva dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi; 

22. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw infurzar effettiv tar-Regolament b'mod speċjali fir-

rigward tal-kontrolli tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti kummerċjalizzati fl-UE, 

irrispettivament minn jekk ġewx prodotti fl-UE jew importati minn pajjiżi terzi; 

° 

° ° 

23. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni. 


