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Suġġett: Petizzjoni 1087/2018, imressqa minn M.K., ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar 
il-projbizzjoni tal-bejgħ tal-pestiċida klorpirifos fl-Unjoni Ewropea

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni titlob għall-projbizzjoni totali fuq il-bejgħ ta' pestiċida kimikament magħrufa 
bħala klorpirifos, f'kull forma u taħt l-ismijiet kummerċjali kollha, madwar l-Unjoni Ewropea 
kollha. Il-petizzjonant jiddikjara li l-pestiċida ġiet ipprojbita fil-Ġermanja minħabba effetti 
sekondarji negattivi sinifikanti fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent. Il-petizzjonant 
jirreferi b'mod partikolari għall-allegat effett sekondarju ta' malformazzjonijiet konġenitali 
relatati mal-ermafroditiżmu li jkopri perjodu ta' 50 sena.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta' Frar 2019. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 227(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta' Lulju 2019

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-pestiċidi (ir-Regolament (KE) Nru 1107/20091) tagħmel 
distinzjoni bejn sustanzi attivi, bħall-klorpirifos, u prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti. Is-
sustanzi attivi huma approvati fil-livell tal-UE filwaqt li l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti 
huma awtorizzati (għat-tqegħid fis-suq u l-użu) mill-awtoritajiet nazzjonali f'kull Stat 
Membru filwaqt li jitqiesu l-kundizzjonijiet agrikoli u ambjentali tagħhom.

1 Ir-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/KEE, ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.
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Il-klorpirifos2 ġie approvat3 għall-ewwel darba fl-UE fl-2006 wara valutazzjoni xjentifika 
mwettqa fil-livell tal-Unjoni. Fl-2013-2014 saret reviżjoni ulterjuri tal-proprjetajiet 
tossikoloġiċi tiegħu4.

Is-sustanzi attivi jiġu perjodikament evalwati mill-ġdid sabiex jiġi żgurat li jittieħed kont tal-
għarfien xjentifiku u tekniku l-aktar reċenti u biex jiġi żgurat l-ogħla livell ta' protezzjoni 
għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u għall-ambjent. Il-valutazzjoni tqis l-informazzjoni 
kollha disponibbli, inklużi studji dwar il-linji gwida regolatorji, id-data epidemjoloġika u 
letteratura xjentifika evalwata bejn il-pari.

Bħalissa għaddejja evalwazzjoni mill-ġdid ta' dan it-tip fuq il-klorpirifos biex jiġi ddeterminat 
jekk l-approvazzjoni tiegħu tistax tiġġedded jew le fl-Unjoni Ewropea. Wara valutazzjoni 
komprensiva mill-Istat Membru relatur, Spanja, issa għaddejja evalwazzjoni bejn il-pari tal-
valutazzjoni tar-relatur mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) u l-Istati 
Membri l-oħra. Il-Kummissjoni hija konxja li nibet tħassib dwar is-saħħa tal-bniedem matul l-
evalwazzjoni bejn il-pari tal-klorpirifos u talbet lill-EFSA biex tipprovdi dikjarazzjoni dwar l-
eżitu tal-valutazzjoni tas-saħħa tal-bniedem sal-31 ta' Lulju 2019. Jekk l-EFSA tikkonferma li 
jeżisti tħassib u li l-kriterji ta' approvazzjoni stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-pestiċidi 
mhumiex sodisfatti, il-Kummissjoni mhix se toqgħod lura milli tipproponi li l-approvazzjoni 
tas-sustanza ma tiġġeddidx.

Il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-klorpirifos huma awtorizzati mill-Istati 
Membri, mhux fil-livell tal-Unjoni. Il-prodotti jistgħu jiġu awtorizzati biss wara valutazzjoni 
biex tiġi ddeterminata s-sikurezza tagħhom għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u għall-
ambjent.

Wara deċiżjoni dwar jekk il-klorpirifos jistax jiġġedded jew le fl-UE, l-Istati Membri jeħtieġ 
li jirrevedu, jemendaw jew jirtiraw awtorizzazzjonijiet individwali għall-prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti skont dan. 

Konklużjoni

Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-pestiċidi (ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009) tistabbilixxi l-
qafas għall-evalwazzjoni ta' sustanzi attivi u prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti. Is-sustanzi 
attivi u l-prodotti li fihom dawn is-sustanzi jistgħu jiġu approvati u awtorizzati rispettivament 

2 Is-sustanza attiva klorpirifos-metil hija approvata wkoll fil-livell tal-UE. Bħalissa għaddejja reviżjoni separata 
biex jiġi ddeterminat jekk din l-approvazzjoni għandiex tiġġedded jew le, u ssegwi l-istess perjodu ta' żmien tal-
klorpirifos. 
3 Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2005/72/KE tal-21 ta' Ottubru 2005 li temenda d-Direttiva tal-
Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tal-chlorpyriphos, il-chlorpyrifos-methyl, il-mancozeb, il-maneb u l-
metiram bħala sustanzi attivi
4 EFSA (Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel), 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide human 
health risk assessment of the active substance chlorpyrifos (Konklużjoni dwar l-evalwazzjoni bejn il-pari tal-
valutazzjoni tar-riskju għas-saħħa tal-bniedem tal-pestiċidi tas-sustanza attiva klorpirifos). EFSA 
Journal 2014;12(4):3640, 34 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3640
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biss jekk jintwera li mhux se jkollhom effett negattiv fuq is-saħħa tal-bniedem jew tal-
annimali u ebda effetti inaċċettabbli fuq l-ambjent. Is-sustanzi attivi huma approvati fil-livell 
tal-UE filwaqt li l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti huma awtorizzati mill-awtoritajiet 
nazzjonali f'kull Stat Membru. 

Bħalissa għaddejja reviżjoni tal-informazzjoni disponibbli dwar il-klorpirifos fil-livell tal-UE. 
Fix-xahar li ġej l-EFSA se tippubblika dikjarazzjoni dwar l-eżiti disponibbli tal-valutazzjoni 
tas-saħħa tal-bniedem. Jekk jiġi identifikat tħassib, il-Kummissjoni mhix se toqgħod lura milli 
tipproponi li l-approvazzjoni tas-sustanza ma tiġġeddidx. F'każ li l-approvazzjoni ma 
tiġġeddidx, l-Istati Membri se jkunu obbligati jirtiraw l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti li fihom il-klorpirifos.


