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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Itenni t-tħassib li ż-żieda fl-imwiet fost in-naħal tal-għasel u d-dakkara selvaġġi fl-Ewropa 
tista', jekk ma tiġix ikkontrollata, ikollha impatt negattiv profond fuq l-agrikoltura u l-
produzzjoni tal-ikel;

2. Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar is-Saħħa tan-Naħal tal-Għasel 
(COM(2010)0714) u jfakkar fir-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-25 ta' Novembru 2010 dwar 
is-sitwazzjoni tas-settur tal-apikultura1, għalkemm jagħraf il-bżonn ta' prattiki sostenibbli 
tal-agrikoltura li jilħqu l-isfidi tat-tkabbir tal-popolazzjoni u l-bżonn ta' protezzjoni tar-
riżorsi naturali u tal-bijodiversità;

3. Jirrikonoxxi l-kunses xjentifiku li t-telf ta' kolonji ta' naħal tal-għasel ma jistax jiġi 
attribwit lil fattur wieħed, iżda jseħħ minħabba elementi stressanti 'multifattorjali'2 li 
jinkludu:

- parassiti, li huma d-dudu Varroa destructor u l-fungus Nosema ceranae, li jdgħajfu 
b'mod sinifikanti l-immunità u s-saħħa tan-naħal;

- nuqqas ta' mediċini veterinarji awtorizzati għan-naħal;

- tnaqqis tal-għalf selvaġġ minħabba t-tibdil fil-kundizzjonijiet tal-klima u dipendenza 
fuq biedja ta’ monokultura;

4. Jappoġġja t-twaqqif ta' Laboratorju ta' Referenza tal-UE (EURL) għas-saħħa tan-naħal3, 
bil-għan li jinkiseb għarfien aħjar dwar dawn l-elementi stressanti u kif jiġu affrontati 
b'mod effikaċi;

5. Jenfasizza li m'hemm l-ebda evidenza ċara li l-pestiċidi moderni u l-OĠM4 jaffettwaw 
b'mod ħażin il-popolazzjonijiet tan-naħal. It-tnejn li huma għaddew minn proċessi ta' 
approvazzjoni rigorużi megħjuna minn miżuri xierqa ta' mitigazzjoni tar-riskji5 u s-
sikurezza tal-ikel;

                                               
1 B7-0622/2010.
2 http://www.efsa.europa.eu/eu/scdocs/doc/27e.pdf
3 Il-EURLs huma għodod essenzjali għall-ġestjoni tar-riskju fil-qasam tas-saħħa tal-annimali u 
għandhom rwol importanti fir-rigward tal-appoġġ xjentifiku u tekniku fil-qasam tas-saħħa tal-
annimali, (eż sorveljanza tal-mard). Il-Kummissjoni waqqfet EURL fil-qasam tas-saħħa tan-
naħal għal perjodu ta' ħames snin li jibda mill-1 ta' April 2011.
4 Organiżmi ġenetikament modifikati.
5 Qabel l-awtorizzazzjoni, l-OĠM jiġu soġġetti għal skrutinju xjentifiku strett mill-EFSA 
(Direttiva 2001/18/KE19 u r-Regolament (KE) Nru 1829/200320), li jinkludi evalwazzjoni
dwar l-effetti potenzjalment ħżiena fuq in-naħal.



PA\865934MT.doc PE464.754v01-004/4PA\865934MT.doc

MT

6. Jafferma mill-ġdid li l-Kummissjoni tikkunsidra n-naħla tal-għasel bħala speċi 
domestikata, u għaldaqstant settur tat-trobbija, li jiffaċilita miżuri tas-saħħa, ħarsien u 
protezzjoni aħjar1 u jikkontribwixxi informazzjoni aħjar dwar il-konservazzjoni ta' 
dakkara selvaġġi;

7. Jissottolinja l-bżonn għal promozzjoni ta' prattiki tajbin tal-apikultura, filwaqt li jiġu 
kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet tal-apikultura, id-diversità tal-atturi involuti, u l-prinċipji ta' 
proporzjonalità u ta' sussidjarjetà.

                                               
1 Permezz ta' inizjattivi bħall-Istrateġija tas-Saħħa tal-Annimali għall-UE (2007-2013), li tikkontribwixxi għal qafas 
regolatorju uniku u ċar dwar is-saħħa tal-annimali, itejjeb il-koordinazzjoni u l-użu effiċjenti tar-riżorsi mill-aġenziji Ewropej 
rilevanti, u tenfasizza l-importanza li tinżamm u tittejjeb il-kapaċità dijanjostika.


