
CM\939030MT.doc PE513.205v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

30.4.2013

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0928/2012 imressqa minn Silvia Beltran Palladares, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, f’isem il-Pjattaforma Ewropea għall-Konsumaturi u l-
Ambjent, dwar il-periklu għas-saħħa tal-bniedem ikkawżat mill-pestiċidi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta titlob, l-ewwel, li l-effetti tal-pestiċidi u tal-kontaminazzjoni kimika 
inġenerali jiġu studjati, u t-tieni, li l-bejgħ tagħhom jiġi projbit. Studji diġa mwettqa minn 
riċerkaturi individwali, bħall-Prof. Miquel Porta, juru li d-demm ta’ bosta individwi fih 
kwantitajiet kbar ta’ DDT, minkejja li d-DDT ilu ħafna snin projbit. Studju ieħor li sar fi 
Franza wera li, tul jum wieħed, persuna żagħżugħa tista’ takkumula 45 sustanza ta’ tniġġis 
mill-inġestjoni ta’ prodotti u mill-imballaġġ ta’ dawn tal-aħħar. Il-petizzjonanta żżid li huwa 
probabbli li l-oriġini ta’ bosta mardiet li l-kawżi tagħhom għadhom mhux magħrufa, bħall-
kanċer, Alzheimer’s u Parkinson’s, tinsab f’dan it-tip ta’ prodotti.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' April 2013

Il-petizzjonanta hija konċernata dwar il-kontaminanti tal-ikel, b’mod partikolari r-residwi tal-
pestiċidi. Hija titlob, urġentement, li jittieħdu miżuri fir-rigward tal-applikazzjoni tar-rekwiżiti 
tal-UE għall-ikel impurtat, il-ħolqien ta’ grupp ta' ħidma li jikkunsidra mard okkupazzjonali 
tal-bdiewa, kif ukoll il-protezzjoni "naturali" tal-pjanti.
Fl-UE, l-awtorizzazzjoni tal-prodotti ta’ protezzjoni tal-pjanti (imsejħa wkoll “pestiċidi”) hija 
regolata u għandha l-objettiv li tħares is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent (ir-Regolament (KE) 
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Nru 1107/20091). Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni tal-UE għall-prodotti ta’ protezzjoni tal-pjanti 
tista’ prattikkament tiġi meqjusa bħala l-aktar sistema regolatorja severa fid-dinja f’termini ta' 
rekwiżiti ta’ informazzjoni. Hija bbażata fuq valutazzjoni tar-riskju robusta mwettqa mill-
Istati Membri u l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA). Prodotti ta’ protezzjoni 
tal-pjanti li huma meqjusa mhux ta’ periklu għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent biss huma 
awtorizzati. 
Konsegwenza ta’ din is-sistema ta’ awtorizzazzjoni severa fis-seħħ, madwar 40% tal-prodotti 
ta’ protezzjoni tal-pjanti li kienu fis-suq qabel l-1993 biss huma awtorizzati llum.  
Madankollu wieħed għandu jżomm f’moħħu li traċċi żgħar fl-ambjent ta’ prodotti ta’ 
protezzjoni tal-pjanti persistenti li tneħħew mis-suq iżda li ntużaw qabel (pereżempju DDT) 
teknikament ma jistgħux jiġu evitati anke jekk il-prodotti ma baqgħux jintużaw għal ħafna 
snin.
Il-liġi tal-UE tiżgura wkoll il-ħarsien tal-konsumaturi billi tiddefinixxi l-livelli massimi ta’ 
residwi (MRLs) ta' pestiċidi permessi fl-ikel u fl-għalf (ir-Regolament (KE) Nru 396/20052). 
Dawn l-MRLs japplikaw bl-istess mod għall-komoditajiet agrikoli prodotti fl-UE u għall-
komoditajiet agrikoli impurtati. Il-konformità mal-MRLs hija kkontrollata regolarment 
permezz ta' kontrolli uffiċċjali mitluba mill-leġiżlazzjoni tal-UE (ir-Regolament (KE) Nru 
882/20043 u r-Regolament (KE) Nru 396/2005). Iż-żieda fil-livelli tal-kontrolli uffiċjali 
twaqqfu wkoll għal xi komoditajiet agrikoli li ġejjin minn pajjiżi li mhumiex membri tal-UE 
fejn ġew identifikati perikli partikolari (ir-Regolament (KE) Nru 669/20094).
Fir-rigward tal-użu ta’ prodotti ta’ protezzjoni tal-pjanti, il-Kummissjoni tixtieq tiġbed l-
attenzjoni lejn il-fatt li matul il-proċess ta’ awtorizzazzjoni, rekwiżiti tal-ittikkettar għal kull 
wieħed minn dawn il-prodotti huma definiti. Dawn ir-rekwiżi tal-ittikkettar (ir-Regolament 
(KE) Nru 1272/20085) għandhom jidhru fuq il-pakketti kollha u jkopru aspetti rilevanti għall-
ħarsien personali tal-utent anke, jekk rilevanti. restrizzjonijiet ta’ użu li jiċċonċernaw aspetti 
ambjentali. Hija r-responsabbiltà tal-bdiewa u tal-utenti sabiex jikkonformaw ma’ dawn ir-
rekwiżiti tal-ittikkettar. Barra minn hekk, aktar informazzjoni u taħriġ tal-utenti huma 
inkoraġġati permezz tad-Direttiva 2009/128/KE6 dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi.
Flimkien mal-leġiżlazzjoni Ewropea spjegata qabel, li tiddefinixxi l-awtorizzazzjoni tal-

                                               
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. 1-50.
2 Ir-Regolament (KE) Nru 299/2008  tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 396/2005 dwar il-livelli massimi ta' pestiċidi fl-ikel u fl-għalf, jew l-ikel u l-għalf, li 
joriġina minn pjanti u annimali, fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni. ĠU 
L 97, 9.4.2008, p. 67-71.
3 Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-kontrolli 
uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-
annimali u mar-regoli dwar it-trattament xieraq tal-annimali. ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1-141.
4 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 669/2009 tal- 24 ta’ Lulju 2009 li jimplimenta r-Regolament (KE) 
Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iż-żieda fil-livell tal-kontrolli uffiċjali mwettqa fuq l-
importazzjoni ta’ ċertu għalf u ikel ta’ oriġini mhux mill-annimali u li jemenda d-Deċiżjoni 2006/504/KE. ĠU L 
194, 25.7.2009, p. 11-21.
5 Ir-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 1907/2006. ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1-1355.
6 Id-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-21 ta' Ottubru 2009 li tistabilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-użu sostenibbli tal-pestiċidi ĠU 309, 24.11.2009, p. 71.
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prodotti ta' protezzjoni tal-pjanti taħt kriterji stretti u t-twaqqif tal-MRLs, il-Kummissjoni u l-
Istati Membri qed ikomplu jinkoraġġixxu l-użu sostenibbli tal-pestiċidi (id-Direttiva 
2009/128/KE). Pereżempju, l-Istati Membri huma mitluba li jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa 
sabiex jippromwovu mmaniġjar tal-pesti bi dħul baxx ta’ pestiċidi, bħall-immaniġjar integrat 
tal-pesti. Dan jinkludi wkoll tekniki bl-użu tal-feromoni bħal dawk imsemmija mill-
petizzjonanta. Barra dan, l-Istati Membri kellhom jadottaw il-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali 
sal-2012, li jwaqqfu objettivi u miri li jnaqqsu l-impatti tal-użu tal-pestiċidi fuq is-saħħa tal-
bniedem (inkluż il-ħarsien tal-ħaddiem) u l-ambjent. Sustanzi ta’ tħassib huma mitluba li jiġu 
mmonitorjati.

Barra minn hekk, ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 jipprovdi għall-kriterji ta’ 
approvazzjoni severi bbażati fuq is-saħħa u l-ambjent. Dan ifisser li sustanzi kklassifikati 
bħala kanċeroġeni, tossiċi għar-riproduzzjoni u mutaġeni (kategoriji 1A jew 1B skont ir-
Regolament (KE) Nru 1272/2008);  sustanzi li jiddisturbaw l-endokrina; sustanzi niġġiesa 
organiċi persistenti (POP); persistenti, bijoakkumulattivi u tossiċi (PBT); jew persistenti 
ħafna u bijoakkumulattivi ħafna (vPvB) ma jistgħux jiġu approvati – u għalhekk ma jistgħux 
jintużaw – sakemm l-esponiment fuq il-bniedem huwa negliġibbli.
Il-Kummissjoni tixtieq tassigura lill-petizzjonanta li livell għoli ta’ ħarsien tas-saħħa, is-
sikurezza u l-ambjent huwa żgurat permezz tal-leġiżlazzjoni tal-UE fis-seħħ, li tapplika għall-
awtorizzazzjoni tal-prodotti ta’ protezzjoni tal-pjanti (ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009), it-
twaqqif ta’ livelli massimi ta’ residwi u l-kontrolli uffiċjali rilevanti (ir-Regolament (KE) Nru 
396/2005, Nru 882/2004, Nru 669/2009) u l-użu sostenibbli tal-pestiċidi (id-Direttiva 
2009/128/KE). 
Barra minn hekk, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni hija 
proċess kontinwu u li rigward l-atti tal-leġiżlazzjoni msemmija qabel, ix-xogħol huwa 
għaddej b’mod regolari sabiex jitwettaq l-objettiv tal-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u l-
ambjent.


