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MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

17.2.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0812/2011, imressqa minn Silvia Beltran Pallares, ta’ ċittadinanza 
Spanjola, f’isem il-“Plataforma Europea de los Consumadores y del Medio 
Ambiente”, dwar il-mortalità tan-naħal fl-Unjoni Ewropea

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirreferi għaż-żieda qawwija fil-mortalità tan-naħal fl-Istati Membri tal-UE, li 
hija tattribwixxi għall-użu estensiv ta’ pestiċidi u erbiċidi. Għaldaqstant, il-petizzjonanta titlob 
lill-Parlament Ewropew jindirizza din il-kwestjoni serja u jiżgura l-projbizzjoni tal-użu ta’ 
pestiċidi u erbiċidi, fl-UE, li jagħmlu ħsara lin-naħal.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Novembru 2011 Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Frar 2012

Il-petizzjonanta tinsab imħassba dwar l-użu ta’ insettiċidi bħal fipronil, imidakloprid u 
neonikotinojdi oħra. Fl-opinjoni tagħha, l-użu ta’ dawn il-pestiċidi hija l-kawża prinċipali tad-
diżordni tal-Kollass fil-Kolonji tan-naħal, imma wkoll ta’ fenomeni oħra ta’ "awtodistruzzjoni 
tal-annimali". Għalhekk, il-petizzjonanta qiegħda tissuġġerixxi li l-kummerċjalizzazzjoni ta’ 
dawn il-prodotti għandha tiġi pprojbita. Minbarra dan, il-petizzjonanta titlob li jiġi stabbilit 
kumitat ta’ speċjalisti indipendenti sabiex jistudjaw il-problema reali tal-mortalità tan-naħal u 
l-konsegwenzi tagħha.
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L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni hija konsapevoli tar-rapporti magħmula minn diversi Stati Membri dwar telf 
sinifikanti fil-kolonji tan-naħal. B'segwitu għal talba tal-Kummissjoni, l-Awtorità Ewropea 
dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) fit-3 ta’ Diċembru 2009 ħarġet ir-rapport "Il-Mortalità tan-
Naħal u s-Sorveljanza tan-Naħal fl-Ewropa"1. Dan ir-rapport ikkonkluda li hemm "nuqqas ta’ 
għarfien biżżejjed tal-fatturi kawżattivi u ta’ riskju għat-telf tal-kolonja". Madankollu, sal-
ġurnata tal-lum, fil-qafas tal-valutazzjoni tal-pestiċidi kkonċernati, fuq il-bażi tal-ewwel 
valutazzjoni li saret minn waħda mill-awtoritajiet tal-Istati Membri u segwita minn reviżjoni 
tal-pari tal-EFSA inklużi l-esperti kollha tal-Istati Membri, l-ebda rabta bejn in-
neonikotinojdi, jekk użati b’mod korrett, u l-problema tal-mortalità tan-naħal ma setgħet tiġi 
identifikata. Madankollu, f’dawn l-aħħar snin bosta Stati Membri rrapurtaw rilaxxi aċċidentali 
ta’ dawk is-sustanzi attivi li rriżultaw f'telf sostanzjali ta’ kolonji tan-naħal tal-għasel. Il-
Kummissjoni għalhekk ħadet miżuri u saħħet fid-Direttiva tal-Kummissjoni 2010/21/UE il-
kundizzjonijiet għat-tqegħid fis-suq u l-użu tal-clothianidin, it-thiamethoxam, il-fipronil u l-
imidakloprid. Barra minn hekk, l-Istati Membri iridu bilfors jibdew programmi ta’ sorveljanza 
speċifiċi biex jiġi vverifikat l-esponiment reali tan-naħal għal dawk is-sustanzi attivi, kif qed 
jintalab mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2010/21/UE2.

Il-Kummissjoni tixiteq tenfasizza li reċentement adottat "Il-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar is-saħħa tan-naħal tal-għasel"3. Din 
il-Komunikazzjoni tenfasizza l-impenn u d-determinazzjoni tal-Kummissjoni li tipparteċipa 
fl-azzjonijiet kollha li huma meħtieġa biex twaqqaf it-tnaqqis fil-popolazzjoni tan-naħal, ħaġa 
li mingħajr dubju hija fl-interess taċ-ċittadini kollha fl-Ewropa. Kemm il-Kunsill fil-
Konlużjonijiet tiegħu adottati fit-18 ta’ Mejju 2011 u l-Parlament Ewropew fir-
Riżoluzzjonijiet tiegħu tal-15 ta’ November 2011 prinċipalment taw appoġġ lill-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni. 

Fl-2011 is-saħħa tan-naħal u l-azzjonijiet maħsuba mill-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni 
tagħha ukoll ġew diskussi fid-dettal mal-partijiet interessati f'għadd ta’ forums, fejn il-linja 
proposta mill-Kummissjoni sabet appoġġ qawwi. Il-Kummissjoni hija attwalment involuta fl-
implimentazzjoni ta’ dawk l-azzjonijiet. Pereżempju, qiegħda tikkofinanzja proġetti ta’ 
riċerka biex jiġu investigati l-kawżi potenzjali taż-żieda fil-mortalità tan-naħal. B'mod 
partikolari, il-proġett BEE DOC4 qiegħed jinvestiga l-fatturi multipli li jista’ jkollhom rwol 
fil-problemi attwali tas-saħħa li taffetwa n-naħal. Il-proġett qed jesplora kombinamenti
differenti ta’ parassiti, patoġeni, virusijiet u l-esponiment subletali kroniku,għall-pestiċidi 
inklużi n-neonikotinojdi. Barra minn hekk, il-proġett Teampest tas-Seba’ Programm Kwadru 
(FP7)5 qiegħed jipprovdi valutazzjoni tal-ispejjeż esterni tal-użu tal-pestiċidi agrikoli fuq l-
ambjent, inkluż it-telf tal-bijodiversità. 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/27e.htm.
2 ĠU L 65, 13.3.2010.
3 http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
4 http://www.bee-doc.eu.
5 http://www.eng.auth.gr/mattas/teampest/.
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Konklużjoni

Il-Kummissjoni temmen li bil-prekawzjonijiet imsemmija fil-qosor hawn fuq, u abbażi tar-
riżultati tal-valutazzjoni tar-riskju mwettqa fuq il-livell tal-UE, użi aċċettabbli tal-fipronil, l-
imidakloprid u komposti ta’ neonikotinojdi oħra huma possibli u li, fuq il-bażi tal-għarfien 
attwali, projbizzjoni ma tkunx ġustifikata.

Madankollu, jekk fil-futur dejta ġdida turi li l-użu tagħhom mhux se jkun aktar aċċettabbli, il-
Kummissjoni se tieħu l-miżuri xierqa.

Addizzjonalment, fil-qafas tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, il-Kummissjoni qiegħda attwalment tirrevedi r-rekwiżiti 
ta’ dejta għas-sottomissjoni ta’ dossiers tal-pestiċidi u tista’ tgħid diġà li d-dispożizzjonijiet 
rigward il-valutazzjoni tal-effetti fuq is-saħħa tan-naħal se jiġu msaħħa. Addizzjonalment, 
dejjem se jkunu possibli bidliet ġodda fil-leġiżlazzjoni fil-futur, malli jkunu disponibbli 
żviluppi ġodda fix-xjenza.

Madankollu, il-Kummissjoni hi tal-fehma li huwa importanti li l-kwestjoni tkompli tiġi 
segwita mill-qrib mis-servizzi tagħha u tixtieq tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-kwestjoni 
relatata man-naħal u l-pestiċidi diġà hija punt permanenti fl-aġenda tal-Kumitat Permanenti 
dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali.

Il-Kummissjoni tixtieq tiżgura lill-petizzjonanta li l-prinċipju importanti ta’ livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa, is-sikurezza u l-ambjent se jiġi sostnut b'mod qawwi.


