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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0956/2008, ippreżentata minn Maria Sulkowska-Kneier, ta’ 
nazzjonalità Pollakka, dwar il-mewt ta' mases ta' naħal

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirreferi għall-mewt drammatika ta’ ħafna naħal fil-Ġermanja u f’ċerti Stati 
Membri oħrajn tal-UE.  Hija ssostni li l-kawża ta’ dan il-fenomenu hija l-użu mxerred tal-
pestiċidi li jkun fihom l-aġent attiv clothianidin, li huwa promoss kummerċjalment mill-
kumpanija tal-kimiki Bayer, fost oħrajn, taħt l-isem ta’ Poncho.  Dan l-aġent jintuża bħala 
prodott għall-protezzjoni tal-pjanti sabiex jiġu trattati ż-żrieragħ tal-qamħirrum u, 
għaldaqstant, il-petizzjonanta qiegħda titlob li tiġi revokata l-awtorizzazzjoni tal-prodott qabel  
tkompli tixtered din il-katastrofi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Novembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna  tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Bħala risposta għall-petizzjoni, għandu jiġi enfasizzat li l-Kummissjoni hija konxja mir-
rapporti magħmulin f’diversi Stati Membri dwar it-tnaqqis sinifikanti fil-kolonji tan-naħal. 
Minħabba f'dan, fi Frar 2008, il-Kummissjoni talbet lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-
Ikel (EFSA) biex tistudja l-mortalità tan-naħal u l-kawża ta’ din fl-UE. Bħala risposta, l-ESFA 
talbet informazzjoni mill-Istati Membri dwar il-programmi ta’ sorveljanza, l-istimi tal-
popolazzjonijiet tagħhom tan-naħal għall-2006-2007, u l-letteratura li tirrigwarda t-tnaqqis 
f’daqqa fil-kolonji, id-dgħjufija jew il-mortalità tan-naħal. L-informazzjoni li waslet ġiet 
miġbura fir-rapport "Bee Mortality and Bee Surveillance in Europe”, li ġie pubblikat fil-11 ta’ 
Awwissu 2008 u li jinsab f’din il-paġna  tal-websajt tal-EFSA: 
http://www.efsa.eu.int/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902044641.htm
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Bħala segwitu ta’ dan ix-xogħol, l-EFSA għandha l-intenzjoni li twettaq proġett, f’konformità 
mal-Artikolu 36 tar-Regolament (KE) Nru 178/20021, biex tanalizza l-informazzjoni li waslet 
mill-Istati Membri. Din ir-riċerka hi maħsuba li tipprovdi lill-Kummissjoni b’idea aktar ċara 
ta’ x’jista’ qiegħed jikkawża t-tnaqqis f’daqqa fil-kolonji tan-naħal u tista’ tipprovdi l-bażi 
għal azzjoni addizzjonali f’dan il-qasam. 

Il-petizzjonanta tirreferi wkoll għall-effett possibbli tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti. 
Huwa magħruf li fil-passat kien hemm każi ta’ rilaxx aċċidentali ta’ prodotti għalll-
protezzjoni tal-pjanti minn faċilitajiet tat-trattament taż-żerriegħa. Flimkien ma’ dan, 
reċentament ġie rrappurtat inċident fin-Nofsinhar tal-Ġermanja, fejn ġiet iġġenerat sħaba ta’ 
insettiċida minħabba l-kwalità fqira tal-qxur ta’ barra taż-żerriegħa, possibbilment flimkien 
mal-użu ta’ makkinarju pnewmatiku inadegwat. Għalhekk, dawn il-każijiet  jidher li huma 
iżolati ħafna u sal-ġurnata tal-lum, fil-qafas tal-istimi individwali, ma setgħet tiġi identifikata 
l-ebda rabta konklussiva bejn dawn is-sustanzi, jekk użati sew, u l-problema tal-mortalità tan-
naħal, li tidher li hi ta’ natura aktar ġenerali. 

Il-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti hi regolata permezz tad-
Direttiva 91/414/KEE tal-15 ta' Lulju 1991 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-
protezzjoni tal- pjanti2. Kull deċiżjoni li tirrigwarda l-aċċettabilità tas-sustanza attiva hi 
bbażata fuq evalwazzjoni tar-riskju mwettqa minn waħda mill-awtoritajiet tal-Istati Membri, 
segwita minn reviżjoni inter pares organizzata mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel 
(EFSA). Din l-evalwazzjoni hi ddettaljata ħafna u tinkludi evalwazzjoni fil-fond tar-riskji 
(letali u subletali) għan-naħal u għall-kolonji tagħhom. S’issa, qegħdin jiġu saħansitra 
rrinfurzati r-rekwiżiti tad-dejta imposti fuq l-applikanti interessati li jkollhom is-sustanzi 
tagħhom approvati. 

Aktar minn hekk, fil-kuntest tan-negozjati dwar ir-Regolament ġdid tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li wasal biex jiġi 
adottat formalment, il-Kummissjoni qablet, wara li għamlet reviżjoni tar-rekwiżiti tad-dejta 
għas-sustanzi attivi u għall-prodotti ta’ protezzjoni għall-pjanti, li tagħti attenzjoni speċjali 
lill-istudju tal-protokolls li jippermettu evalwazzjoni tar-riskju li tikkunsidra l-espożizzjoni 
reali tan-naħal għal dawn il-prodotti, partikolarment permezz tan-nektar u tal-polline. 
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