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Is-saħħa tan-naħal tal-għasel u l-isfidi għas-settur tal-apikultura 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni (Artikolu 157(4) tar-Regoli ta’ Proëedura) li tissostitwixxi l-

mozzjoni għal riŜoluzzjoni mhux leāiŜlattiva A7-0359/2011 

RiŜoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-saħħa tan-naħal tal-għasel u l-isfidi għas-

settur tal-apikultura 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra r-riŜoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar is-sitwazzjoni fis-
settur tal-apikultura1, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Diëembru 2010 dwar is-
saħħa tan-naħal tal-għasel (COM(2010)0714), 

– wara li kkunsidra l-KonkluŜjonijiet tal-Kunsill tas-17 ta’ Mejju 2011 dwar is-saħħa tan-
naħal tal-għasel, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Mejju 2011, ‘L-
assigurazzjoni ta' ħajjitna, il-kapital naturali tagħna: strateāija tal-UE għall-bijodiversità 
sal-2020’ (COM(2011)0244), 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li 
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispoŜizzjonijiet speëifiëi 
għal ëerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) 2, li jistipula 
dispoŜizzjonijiet speëjali għas-settur tal-apikultura fl-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra r-rapport xjentifiku tal-EFSA tal-11 ta' Awwissu 2008, kif ukoll ir-
rapport xjentifiku kkummissjonat u adottat mill-EFSA fit-3 ta' Diëembru 2009, dwar il-
Mortalità tan-Naħal u s-Sorveljanza tan-Naħal fl-Ewropa, 

– wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti tal-Āustizzja Ewropea fil-kawŜa C-442/093, rigward 
it-tikkettar tal-għasel li jkun fih materjal modifikat āenetikament, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

                                                 
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0440. 
2 ĀU L 299, 16.11.2007, p. 1-149. 
3 ĀU C 24, 30.1.2010, p. 28. 
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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/KEE1, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' 
Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja għall-ilħiq ta' uŜu sostenibbli 
tal-pestiëidi2, 

– wara li kkunsidra r-riŜoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Marzu 2011 dwar ‘Id-defiëit ta' proteini fl-
UE: x’soluzzjoni għal problema li ilha teŜisti?’ 3, 

– wara li kkunsidra il-‘Global Report: Agriculture at a Crossroads’ (Rapport Dinji: L-
Agrikultura f’Salib it-Toroq) maħruā mill-Valutazzjoni Internazzjonali tal-Għarfien 
Agrikolu, ix-Xjenza u t-Teknoloāija għall-IŜvilupp (International Assessment of 
Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development – IAASTD),  

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Grupp Foresight fi Ħdan il-Kumitat Permanenti dwar ir-
Riëerka Agrikola (Standing Committee on Agricultural Research - SCAR) ta’ Mejju 
20114, 

 
– wara li kkunsidra l-prinëipju ta’ prekawŜjoni imsemmi fl-Artikolu 191 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-prinëipju li min iniāāes iħallas imsemmi fid-Direttiva 2004/35/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar ir-responsabbiltà ambjentali 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-prevenzjoni u r-rimedju ta' danni ambjentali, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-IŜvilupp Rurali u l-opinjoni 
tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7-0359/2011), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proëedura tiegħu, 

A. billi l-apikultura bħala attività ekonomika u soëjali għandha rwol kruëjali fl-iŜvilupp 
sostenibbli taŜ-Ŝoni rurali, toħloq l-impjiegi u tipprovdi servizz importanti ta’ ekosistemi 
permezz tad-dakkir, li jagħti kontribut għat-titjib tal-bijodiversità għax isostni d-diversità 
āenetika tal-pjanti; 

B. billi l-apikultura u l-bijodiversità jiddependu waħda mill-oħra; billi, permezz tad-dakkir, 
il-kolonji tan-naħal jipprovdu beni pubbliëi ambjentali, ekonomiëi u soëjali importanti, u 
b'hekk jiŜguraw is-sikurezza tal-ikel u jsostnu l-bijodiversità, u billi, permezz tal-āestjoni 
tal-kolonji tagħhom, dawk li jrabbu n-naħal jagħtu servizz ambjentali tal-akbar importanza 
filwaqt li jissalvagwardjaw mudell ta’ produzzjoni sostenibbli fl-inħawi rurali; billi l-
‘mergħat tan-naħal’, il-biëëiet ta’ art diversi fejn jirgħu u ëerti għelejjel (il-kolza, il-ward 
tax-xemx, eëë.) jipprovdu lin-naħal b'nutrizzjoni rikka li hija neëessarja biex iŜommu d-
difiŜi tas-sistema immunitarja tagħhom u jibqgħu b'saħħithom; 

                                                 
1 ĀU L 309, 24.11.2009, p. 1. 
2 ĀU L 309, 24.11.2009, p. 71. 
3 Testi adottati, P7_TA(2011)0084. 
4 http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/scar_feg_ultimate_version.pdf. 
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C. billi minbarra n-naħal tal-għasel iddomestikat, il-popolazzjonijiet tan-naħal selvaāā 
(pereŜempju n-naħal bagħli u n-naħal solitarju) u dakkara oħra importanti (pereŜempju l-
friefet u d-dubbien tal-familja Syrphidae) ukoll qed jonqsu b’rata qawwija; billi Ŝ-Ŝieda 
fir-rata tal-imwiet fost in-naħal tal-għasel u d-dakkara selvaāāi fl-Ewropa, jekk ma tiāix 
ikkontrollata, se jkollha impatt negattiv profond fuq l-agrikoltura, il-produzzjoni u s-
sikurezza tal-ikel, il-bijodiversità, is-sostenibilità ambjentali u l-ekosistemi; 

D. billi tqajjem tħassib li, minħabba l-ispejjeŜ għolja biex tiāi stabbilita intrapriŜa tal-
apikultura, hemm anqas nies li qed jidħlu fis-settur, li jirriŜulta f’defiëit fil-kaxxi tan-naħal 
meħtieā biex jiddakkru uëuħ agrikoli vitali; 

E. billi āie rappurtat tnaqqis fl-għadd tal-kolonji tan-naħal kemm fl-UE u kemm f'partijiet 
oħra tad-dinja; billi l-ispeëijiet dakkara, li jagħtu kontribut lill-produttività agrikola, 
qegħdin jonqsu; billi, fil-kaŜ li din it-tendenza tintensifika b’mod sinifikanti, il-bdiewa fl-
UE, kif ukoll il-bdiewa f’partijiet oħra tad-dinja, jista’ jkun li jkollhom jirrikorru għad-
dakkir assistit mill-bniedem, u dan jirdoppja l-ispiŜa; 

F. billi x-xjenza u l-prattika veterinarja bħalissa jipprovdu ftit wisq prevenzjoni jew kontroll 
tal-mard effikaëi kontra ëerti orāaniŜmi ta’ ħsara u kontra ëertu mard, minħabba li 
mhemmx riëerka u Ŝvilupp biŜŜejjed ta' mediëini āodda għas-saħħa tan-naħal f'dawn l-
aħħar deëennji, li huwa r-riŜultat tal-livell ta’ interess baxx ta’ kumpaniji farmaëewtiëi 
kbar; billi n-numru limitat ta' mediëini disponibbli biex jeqirdu d-dudu tal-Varroa 
destructor f'bosta kaŜijiet m'għadhomx effikaëi; 

G. billi s-saħħa tan-naħal u tal-kolonji individwali hija affettwata minn għadd kbir ta’ fatturi 
letali u sottoletali, li bosta minnhom huma interkonnessi; billi l-uŜu tal-pestiëidi, u l-
kundizzjonijiet klimatiëi u ambjentali li qed jinbidlu, it-telf tal-bijodiversità tal-pjanti, it-
tibdil fl-uŜu tal-art u l-prattiki agrikoli fosthom iŜ-Ŝieda fil-monokulturi u l-preŜenza ta' 
speëijiet invaŜivi jdgħajfu s-sistemi immunitarji tal-kolonji u jagħmluhom suxxettibbli 
għal patoloāiji opportunistiëi; 

H. billi hu rakkomandat li jsir uŜu minimu ta' prodotti veterinarji u sustanzi attivi, bħalma 
qed jiāi rakkomandat li tinŜamm sistema immunitarja b'saħħitha tal-kolonja, iŜda billi 
jeŜistu problemi ta’ reŜistenza; billi s-sustanzi attivi u l-mediëini mhumiex metabolizzati 
min-naħal u l-produtturi Ewropej jistennew għasel li jkun nadif, bla residwi u ta’ kwalità 
superjuri, 

I. billi l-monokulturi huma tad-dannu għad-dakkara għax jillimitaw id-disponibilità ta’ sorsi 
ta’ nettar diversi, u għaldaqstant jistgħu jillimitaw l-ammont ta’ nettar ikkonsmat u 
b’riŜultat issofri s-saħħa tal-kolonja. Barra minn hekk, il-monokulturi jŜidu l-possibilità li 
l-uëuħ ma jirnexxux u għaldaqstant jillimitaw id-disponibilità tal-mergħa, filwaqt li jŜidu 
wkoll l-uŜu tal-pestiëidi minħabba li jiŜdiedu l-organiŜmi ta’ ħsara fil-ħamrija u fil-
veāetazzjoni; billi dawn il-pestiëidi jistgħu jaffettwaw ukoll speëijiet mhux fil-mira, 
fosthom dakkara individwali, fuq livell letali jew sottoletali, u bl-istess mod jaffettwaw l-
immunità tal-kolonji; 

J. billi l-impatt fuq in-naħal mhux inkluŜ fost il-kriterji tal-valutazzjoni tar-riskji għal 
kwalunkwe pestiëida disponibbli fis-suq bħalissa, u billi dan ir-riskju għaldaqstant għadu 
mhux ivvalutat; 
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1. Iqis li s-saħħa tan-naħal tal-għasel għandha titqies bħala indikatur bijoloāiku importanti 
għall-istat tal-ambjent tagħna u s-sostenibilità tal-prattiki agrikoli; iqis li huwa importanti 
li jittieħdu miŜuri urāenti biex titħares is-saħħa tan-naħal; 

2. Jirrikonoxxi l-kunsens xjentifiku li t-telf tal-kolonji tan-naħal tal-għasel ma jistax jiāi 
attribwit lil fattur wieħed, iŜda jseħħ minħabba ħafna fatturi li jinkludu: 

– il-parassiti, speëifikament id-dudu Varroa destructor, u l-fungus Nosema 
ceranae, li jdgħajfu s-sistema tal-immunità tan-naħal u jikkoltivaw tkabbir 
virali li, jekk ma jiāix trattat, jista’ jwassal għall-mewt tal-kolonji fi Ŝmien tliet 
snin; 

– nuqqas ta' mediëini veterinarji aëëessibbli u li ma jiswewx ħafna flus biex tiāi 
miāāielda l-varroaŜi u ta' trattamenti xierqa li huma awtorizzati u adatti għan-
naħal;  

– telf tal-bijodiversità ta’ kwalunkwe oriāini b’impatt fuq id-disponibilità u l-
kwalità tar-riŜorsi tal-għabra tad-dakra; 

– effetti letali (imwiet dovuti għat-tossiëità akuta jew kronika ta’ sustanzi attivi 
fil-pestiëidi) jew effetti sottoletali (effetti fuq is-sistema tal-immunità jew fuq 
l-imāiba tan-naħal) ta’ sustanzi attivi, b’mod speëjali fil-pestiëidi tal-familja 
neonikotinojdi  (Clothianidin, Thiacloprid, Imidacloprid, Thiamethoxam), il-
fenilpirazoli (Fipronil), piretrojdi u sustanzi attivi bħall-Chlorpyrifos u d-
Dimethoate; in-naħal jiāu f'kuntatt magħhom direttament jew minħabba ilma 
kkontaminat, il-guttazzjoni bil-qtar, in-nettar u l-għabra tad-dakra; l-uëuħ 
āenetikament modifikati, b’mod partikolari dawk li jipproduëu t-tossinu Bt, li 
jaffettwa l-ħila tan-naħal tal-għasel li jitgħallem, u b'hekk jikkawŜa effetti 
sottoletali; 

– kampijiet elettromanjetiëi li jistgħu jiddisturbaw l-orjentazzjoni u n-
navigazzjoni tan-naħal tal-għasel; 

3.  Jinnota li, skont ir-rapport tal-Kummissjoni tat-28 ta' Mejju 2010, in-numru globali ta' 
dawk li jrabbu n-naħal fl-UE Ŝdied kemm kemm meta mqabbel mal-2004; skont ir-
rapport, din iŜ-Ŝieda tista’ tiāi attribwita biss lill-adeŜjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija 
mal-UE, u li, mingħajr dawk li jrabbu n-naħal minn dawk il-pajjiŜi, kien ikun hemm 
tnaqqis sinifikanti fin-numru ta' dawk li jrabbu n-naħal fl-UE; iqis dan bħala indikazzjoni 
tas-serjetà tas-sitwazzjoni fis-settur tal-apikultura fl-UE u tal-ħtieāa li tingħata assistenza 
u li jiāu implimentati miŜuri konkreti biex dawk li jrabbu n-naħal jinŜammu fl-apikultura; 

Riëerka u disseminazzjoni ta' għarfien xjentifiku 

4. Jistieden lill-Kummissjoni ŜŜid il-livell ta' appoāā għal riëerka relatata mas-saħħa tan-
naħal tal-għasel fl-ambitu tal-qafas finanzjarju li jmiss (FP8) u tiffoka r-riëerka fuq 
Ŝviluppi teknoloāiëi u fuq il-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard, partikolarment fuq l-impatt 
ta' fatturi ambjentali fuq is-sistemi immunitarji tal-kolonji tan-naħal u l-interazzjonijiet 
tagħhom mal-patoloāiji, fuq id-definizzjoni ta’ prattiki agrikoli sostenibbli, fuq il-
promozzjoni tal-alternattivi nonkimiëi (jiāifieri prattiki agronomiëi preventivi bħalma 
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huma n-newb tal-uëuħ u l-uŜu tal-kontroll bijoloāiku) u fuq l-inkuraāāiment ulterjuri 
āenerali tat-tekniki tal-Āestjoni Integrata ta’ OrganiŜmi ta’ Ħsara; jappoāāja l-programmi 
tat-trobbija li jikkonëentraw fuq it-tolleranza tal-mard u tal-organiŜmi ta’ ħsara, 
speëjalment b’referenza għall-varroaŜi; 

5. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-istabbiliment ta' sistemi nazzjonali xierqa ta' 
sorveljanza f’kooperazzjoni mill-qrib mal-assoëjazzjonijiet ta’ dawk li jrabbu n-naħal u 
tiŜviluppa standards fuq il-livell tal-UE biex tippermetti li jsir tqabbil; jenfasizza l-ħtieāa 
tal-identifikazzjoni u r-reāistrazzjoni uniformi tal-kaxxi tan-naħal fil-livell nazzjonali, 
b’reviŜjonijiet u aāāornamenti annwali; jinsisti li l-finanzjament għall-identifikazzjoni u r-
reāistrazzjoni m’għandux jiāi mill-programmi eŜistenti għat-titjib tal-produzzjoni u l-
bejgħ tal-għasel fl-Unjoni Ewropea (Regolament (KE) Nru 1221/97); 

6. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tappoāāa Netwerk Ewropew ta’ “kaxxi tan-naħal ta’ 
referenza” sabiex jiāu ssorveljati l-effetti li għandhom il-kundizzjonijiet ambjentali, il-
prattiki tal-apikultura u l-prattiki agrikoli fuq is-saħħa tan-naħal; 

7. Jilqa' l-istabbiliment tal-laboratorju ta' referenza tal-UE għas-saħħa tan-naħal, li għandu 
jiffoka fuq attivitajiet li mhumiex koperti minn networks ta' esperti eŜistenti jew minn 
laboratorji nazzjonali, u jissintetizza l-għarfien integrat li joriāina mir-riëerka tagħhom; 
jenfasizza l-ħtieāa li jiāu appoāāati l-laboratorji dijanjostiëi u t-testijiet li jsiru fuq il-post 
fil-livell nazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi kumitat ta' tmexxija, flimkien 
ma' rappreŜentanti tas-settur tal-apikultura, li jkunu jassistu lill-Kummissjoni biex 
tistabbilixxi programm annwali ta' xogħol tal-laboratorju ta' referenza tal-UE; jiddeplora l-
fatt li l-ewwel programm ta' ħidma annwali tal-laboratorju ta' referenza tal-UE āie 
ppreŜentat mingħajr ma āew ikkonsultatii minn qabel il-partijiet interessati; 

8. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tappoāāa r-riëerka xjentifika dwar is-saħħa tan-naħal 
tal-għasel, filwaqt li tibni fuq l-eŜempji tajba tal-Azzjoni tal-COST COLOSS u l-
inizjattivi tal-BeeDoc u STEP, u tinkoraāāixxi lill-Istati Membri jappoāāaw ir-riëerka 
xjentifika f'dan il-qasam bħal pereŜempju l-proāett APEnet; jenfasizza madankollu li 
għandhom jissaħħu r-relazzjonijiet ma' dawk li jrabbu n-naħal u l-organizzazzjonijiet 
tagħhom; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni tneħħi għalkollox id-duplikazzjoni fl-uŜu tal-fondi bil-għan li 
tiŜdied l-effikaëja tagħhom filwaqt li jiāi ggarantit il-valur miŜjud ekonomiku u ekoloāiku 
kemm għal dawk li jrabbu n-naħal u kemm għall-bdiewa; Jistieden lill-Kummissjoni 
tinkoraāāixxi lill-Istati Membri jgħollu l-livell ta’ finanzament tagħhom għar-riëerka; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni tinkoraāāixxi b'mod attiv grad ogħla ta' skambju ta' 
informazzjoni fost l-Istati Membri, il-laboratorji, dawk li jrabbu n-naħal, il-bdiewa u x-
xjenzjati, dwar l-istudji ekotossikoloāiëi li jaffettwaw is-saħħa tan-naħal tal-għasel sabiex 
isir possibbli li jsir skrutinju xjentifiku infurmat u indipendenti; jistieden lill-Kummissjoni 
tgħin lil dan il-proëess billi s-sit web rilevanti tagħha jkun disponibbli fil-lingwi uffiëjali 
kollha tal-Istati Membri kkonëernati; 

11. Jitlob għal appoāā għal programmi ta’ taħriā għal dawk li jrabbu n-naħal dwar il-
prevenzjoni u l-kontroll tal-mard, kif ukoll għall-bdiewa u għal dawk li jieħdu ħsieb il-
foresti dwar l-għarfien botaniku, l-uŜu tal-pestiëidi u l-impatt tal-pestiëidi, u li jiāu 
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inkoraāāuti attivament il-prattiki agronomiëi nonkimiki u l-kontroll bijoloāiku; 

12. Jistieden lill-awtoritajiet u lill-organizzazzjonijiet rappreŜentattivi fl-Istati Membri 
jappoāāaw it-tixrid ta' għarfien xjentifiku u tekniku xieraq dwar is-saħħa tan-naħal fost 
dawk li jrabbu n-naħal; jenfasizza l-fatt li hemm bŜonn ta' djalogu permanenti bejn min 
irabbi n-naħal, il-bdiewa u l-awtoritajiet rilevanti; 

13. Jenfasizza l-ħtieāa li jiāi Ŝgurat taħriā adegwat għall-veterinarji, kif ukoll il-possibbiltà 
biex dawk li jrabbu n-naħal jikkonsultaw il-veterinarji u l-involviment ta' speëjalisti tal-
apikultura fl-awtoritajiet veterinarji nazzjonali; 

Prodotti veterinarji 

14. Jitlob lill-Kummissjoni tintroduëi linji gwida komuni rigward it-trattament veterinarju fis-
settur, b’referenza speëjali għad-dudu tal-Varroa; jitlob li jiāu introdotti linji gwida għall-
uŜu ta' molekoli u/jew formulazzjonijiet abbaŜi ta' aëidi organiëi u Ŝjut essenzjali u 
sustanzi oħra awtorizzati għall-kontroll bijoloāiku tal-organiŜmi ta' ħsara; jitlob lill-
Kummissjoni tqis l-ispiŜa għolja tat-trattament veterinarju li attwalment qed iāarrbu dawk 
li jrabbu n-naħal meta mqabbel mal-ispejjeŜ għas-saħħa f'setturi oħra tat-trobbija tal-
bhejjem; 

15. Jindika li trid tingħata attenzjoni speëjali lill-uŜu tal-pestiëidi bi proprjetajiet sistematiëi li 
jistgħu jikkawŜaw disturbi diāestivi, ormonali u newronali (pereŜempju l-familja tan-
neonikotinojdi, il-fenilpirazoli, eëë.) jistieden lill-Kummissjoni tikkonforma mal-prinëipju 
ta’ prekawzjoni u timponi projbizzjoni fl-UE kollha fuq l-uŜu tal-pestiëidi neonikotinojdi 
sakemm studji xjentifiëi indipendenti jagħtu prova li n-naħal tal-għasel mhumiex esposti 
kronikament għat-tossini u li ma hemm l-ebda periklu għall-ambjent u s-saħħa pubblika 
minħabba l-uŜu tagħhom; 

16. Jistieden lill-Kummissjoni tiŜviluppa regoli aktar flessibbli għall-awtorizzazzjoni u d-
disponibbiltà tal-prodotti veterinarji għan-naħal tal-għasel, inkluŜi mediëini ta' oriāini 
naturali u oħrajn li ma għandhomx effetti fuq is-saħħa tal-insetti; jilqa' l-proposta tal-
Kummissjoni dwar ir-reviŜjoni tad-direttiva dwar il-prodotti mediëinali veterinarji, iŜda 
jirrimarka li d-disponibbiltà limitata li hemm bħalissa ta' tali prodotti ma għandhiex 
tintuŜa bħala baŜi għar-reāistrazzjoni/kummerëjalizzazzjoni ta' antibijotiëi għat-trattament 
ta' patoloāiji opportunistiëi oħrajn fil-kolonji tan-naħal tal-għasel, fid-dawl tal-impatti 
tagħhom fuq il-kwalità tal-prodotti tal-apikultura u r-reŜistenza; 

17. Jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li ddaħħal livelli massimi ta’ residwi għall-uŜu tal-
prodotti mediëinali permezz tal-proëedura ‘kaskata’ bil-għan li tiāi eliminata l-inëertezza 
legali attwali, li xxekkel it-trattament tan-naħal marid; 

18. Jitlob li tiāi stabbilita skeda li fuq medda twila ta’ Ŝmien twassal biex il-pestiëidi 
newrotossiëi u l-prodotti għall-uŜu agrikolu li jkun fihom dawn is-sustanzi jitneħħew mis-
suq b’mod definittiv, jekk ma jkunx hemm ëertezza li dawn ma jikkawŜaw l-ebda riskji 
għan-naħal; 

19. Jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga l-possibbiltà li l-kopertura fl-ambitu tal-Fond 
Veterinarju tal-Unjoni Ewropea tiāi estiŜa għall-mard tan-naħal meta l-fond jerāa' jiāi 
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rivedut; 

20. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tipproponi Liāi dwar is-Saħħa tal-Annimali 
komprensiva; jistieden lill-Kummissjoni tadegwa l-ambitu u l-finanzjament tal-politika 
veterinarja Ewropea biex tqis il-karatteristiëi speëifiëi tan-naħal u tal-apikultura bil-għan li 
jkun jista’ jiāi miāāieled b'mod aktar effikaëi l-mard tan-naħal permezz tad-disponibbiltà 
adegwata ta' mediëini effikaëi fl-Istati Membri kollha u l-finanzjament tas-saħħa tal-
annimali fil-qafas tal-politika veterinarja Ewropea; jitlob lill-Kummissjoni tiffoka l-isforzi 
tagħha fuq il-ālieda kontra l-varroaŜi u l-kontroll tagħha fl-UE; 

L-effetti tal-agrikoltura intensiva fuq in-naħal 

21. Jenfasizza li dan l-aħħar l-Unjoni Ewropea adottat regoli āodda u aktar stretti dwar l-
awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (pestiëidi)u l-uŜu sostenibbli 
tagħhom, bil-għan li tiŜgura li jkunu sikuri għall-bnedmin u għall-ambjent; jinnota li dawn 
ir-regoli jinkludu kriterji stretti addizzjonali relatati mas-sikurezza tan-naħal; jistieden lill-
Kummissjoni ŜŜomm lill-Parlament mgħarraf dwar l-implimentazzjoni b'suëëess tar-regoli 
l-āodda; 

22. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb il-metodoloāija tal-valutazzjoni tar-riskji għall-pestiëidi 
biex din tkun tinkludi s-saħħa tal-kolonji u l-iŜvilupp tal-popolazzjonijiet u tiŜgura aëëess 
pubbliku sħiħ għas-sejbiet u l-metodoloāija tal-istudji ekotossikoloāiëi inkluŜi fid-dossiers 
ta’ awtorizzazzjoni; 

23. Jenfasizza bil-qawwa leāiŜlazzjoni prudenti tal-UE u valutazzjonijiet xjentifiëi tar-riskji 
magħmulin bir-reqqa tal-organiŜmi āenetikament modifikati(OĀM) u l-pestiëidi; jistieden 
lill-Kummissjoni tkompli tippromwovi aktar riëerka xjentifika indipendenti dwar l-effetti 
fit-tul li għandhom l-uëuħ āenetikament modifikati, speëjalment il-possibilità li t-tossini 
Bt jinfirxu permezz tal-għabra tad-dakra għal fuq in-naħal tal-għasel u d-dakkara selvaāāi 
b’mod āenerali, kif ukoll dwar is-sinerāiji bejn il-pestiëidi differenti, u s-sinerāiji bejn l-
esponiment għall- pestiëidi u l-patoloāiji; jitlob li jkun hemm moratorju fuq il-
kultivazzjoni tal-uëuħ āenetikament modifikati sakemm studji indipendent rieŜaminat 
mill-pari juru li ma jeŜistu ebda effetti negattivi fuq is-saħħa tan-naħal tal-għasel; 

24. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni speëjali lil ëerti pestiëidi, bħal dawk tal-
familja tan-neonikotinojdi (Clothianidin, Thiacloprid, Imidacloprid, Thiamethoxam), il-
fenilpirazoli (Fipronil) u l-piretrojdi, jew lil sustanzi attivi bħal Chlorpyrifos jew 
Dimethoat, peress li dawn is-sustanzi attivi fil-pestiëidi għandhom effett ħazin ippruvat 
fuq is-saħħa tan-naħal u tal-kolonji; hu tal-fehma li l-metodi ta’ applikazzjoni kollha, 
inkluŜ il-kisi taŜ-Ŝrieragħ, għandhom jiāu kkunsidrati; 

25. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra t-tossiëità kronika, larvali u sottoletali fil-
valutazzjoni tar-riskji tal-pestiëidi, kif stipulat fir-Regolament (KE) 107/2009 dwar it-
tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li ilu fis-seħħ sa mill-14 ta’ Āunju 
2011; jistieden ukoll lill-Kummissjoni ssaħħaħ ir-riëerka dwar l-interazzjonijiet potenzjali 
bejn sustanza u patoāenu u bejn sustanza u sustanza oħra;  

26. Ifakkar fid-dispoŜizzjonijiet āodda tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 dwar il-
valutazzjoni tas-sustanzi attivi fil-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u tal-prodotti bħala 
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tali, mhux biss fir-rigward tal-effetti akuti tagħhom, imma wkoll fir-rigward tal-effetti 
kroniëi tagħhom fuq is-sopravivenza u l-iŜvilupp tal-kolonji, fosthom l-effetti fuq il-larvi 
tan-naħal tal-għasel u l-imāiba tan-naħal tal-għasel; madankollu jirrimarka li: 

(a) ir-rekwiŜiti tad-data, li jeħtieā li jiāu emendati f’dak is-sens, se jkunu applikabbli 
biss mhux qabel tmiem l-2013, 

(b) sadanittant għad iridu jiāu Ŝviluppati protokolli tal-ittestjar adegwati, u 

(c) li d-dispoŜizzjonijiet il-āodda se jiāu applikati biss għall-
approvazzjonijiet/awtorizzazzjonijiet ta’ sustanzi āodda ta’ prodotti āodda għall-
protezzjoni tal-pjanti jew it-tiādid tagħhom, b’tali mod li l-
approvazzjonijiet/awtorizzazzjonijiet eŜistenti mhux se jiāu evalwati għal ħafna 
snin, sakemm ma jiāux rieŜaminati speëifikament; 

27. Jenfasizza l-importanza tal-biedja sostenibbli u jistieden lill-Istati Membri jittrasponu u 
jimplimentaw għalkollox, mill-aktar fis possibbli, id-Direttiva 2009/128/KE dwar l-uŜu 
sostenibbli tal-pestiëidi, u b’mod partikolari l-Artikolu 14 tagħha, li jenfasizza l-fatt li se 
jkun obbligatorju li l-bdiewa kollha japplikaw il-āestjoni integrata tal-organiŜmi ta’ ħsara 
mill-2014 'il quddiem, l-ewwel nett b’implimentazzjoni sħiħ - mill-bdiewa kollha  - ta’ 
newb tal-uëuħ u inkoraāāiment attiv ta’ alternattivi nonkimiëi għall-pestiëidi, b’attenzjoni 
partikolari fuq dawk il-pestiëidi li jistgħu jkollhom effett negattiv fuq is-saħħa tan-naħal u 
tal-kolonji; 

Aspetti tal-produzzjoni u tas-sikurezza tal-ikel, il-protezzjoni tal-oriāini 

28. Jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja kostantement is-sitwazzjoni tas-saħħa tal-annimali 
fil-pajjiŜi tal-oriāini, tapplika l-aktar rekwiŜiti stretti tas-saħħa tal-annimali u tistabilixxi 
sistema xierqa ta' monitoraāā għall-materjal propagatorju li jiāi minn pajjiŜi terzi, sabiex 
jiāi evitat li jiddaħħal mard eŜotiku/parassiti eŜotiëi tan-naħal bħall-ħanfus Aethina tumida 
u d-dud tat-Tropilaelaps fl-UE; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, 
f’kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet tal-apikultura, iŜidu t-trasparenza fir-rigward tal-
frekwenza, il-persentaāā, il-karatteristiëi u, fuq kollox, ir-riŜultati tal-kontrolli ta' sigurtà 
mwettqa fil-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntieri; 

29. Jitlob li jiāi stabbilit limitu proviŜorju (Punt ta’ Referenza għall-Azzjoni) ta’ 10 ppb għall-
prodotti veterinarji awtorizzati fl-Unjoni Ewropea, minħabba l-metodi analitiëi differenti 
li huma applikati fid-diversi Stati Membri; 

30. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi Livelli ta' Non-Azzjoni (NALs) jew Punti ta' 
Referenza għal Azzjoni (RPAs) jew Limiti Massimi ta' Residwi (MRLs) fl-għasel u fi 
prodotti apikulturali oħra, għal sustanzi li ma jistgħux jiāu awtorizzati għas-settur 
Ewropew tal-apikultura, kif ukoll tarmonizza l-kontrolli veterinarji fil-fruntieri u l-
kontrolli fuq is-suq intern peress li, fil-kaŜ tal-għasel, l-importazzjonijiet ta' kwalità baxxa, 
l-adulterazzjoni u s-sostituti jgħawāu s-suq u jagħmlu pressjoni kostanti fuq il-prezzijiet u 
fuq il-kwalità finali tal-prodott fis-suq intern tal-UE, u jrid ikun hemm l-istess 
kundizzjonijiet kummerëjali għall-prodotti/produtturi mill-UE u minn pajjiŜi terzi; jinnota 
li l-MRLs għandhom jikkunsidraw residwi minn prattika veterinarja tajba; 
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31. Jistieden lill-Kummissjoni biex jew tistabbilixxi jew timmodifika l-annessi tad-Direttiva 
2001/110/KE (Direttiva dwar l-Għasel) sabiex ittejjeb l-istandards tal-produzzjoni tal-UE 
billi tistabbilixxi definizzjonijiet legali ëari għall-prodotti apikulturali kollha, inkluŜi l-
varjetajiet tal-għasel, u tiddefinixxi parametri importanti tal-kwalità tal-għasel, bħalma hu 
l-kontenut ta' proline u sakkaraŜi, il-livell baxx ta' HMF jew umdità, u l-adulterazzjoni 
(bħalma hu l-kontenut ta' gliëerina, il-proporzjon tal-isotop taz-zokkor (C13/C14), l-
ispettru tal-għabra tad-dakkir u l-kontenut ta’ aroma u ta’ zokkor tal-għasel), kif ukoll 
timplimenta s-sentenza tal-Qorta Ewropea tal-Āustizzja tal-kawŜa C-442/091, dwar 
rigward it-tikkettar tal-għasel li jkun fih materjal modifikat āenetikament; jitlob li jingħata 
appoāā għar-riëerka dwar metodi effikaëi ta’ kif tista' tinstab l-adulterazzjoni tal-għasel; 
jistieden lill-Kummissjoni tiŜgura li l-monitoraāā tal-kwalitajiet naturali tal-għasel li 
japplika għall-prodotti Ewropej ikun japplika wkoll għall-prodotti minn pajjiŜi terzi; 

32. Iqis li l-produtturi tal-għasel għandhom ikunu mħarsa mill-kontaminazzjoni b'OĀM u 
m’għandhomx jintalbu jkopru l-ispejjeŜ ta' kontaminazzjoni li ma kinitx tort tagħhom, 
jiāifieri l-ispejjeŜ tat-testijiet li jiëëekkjaw għall-kontaminazzjoni u t-telf ta' qligħ 
minħabba telf ta' bejgħ, għandha tħallashom l-industrija li tipproduëi l-OĀM, skont il-
prinëipju li min iniāāes iħallas;  

33. Jistieden lill-Kummissjoni tarmonizza r-regoli dwar it-tikettar mad-dispoŜizzjonijiet tar-
Regolament dwar Skemi tal-Kwalità Agrikola u biex tintroduëi tikettar obbligatorju bil-
pajjiŜ tal-oriāini għall-prodotti tal-apikultura importati u dawk prodotti fl-UE jew, fil-kaŜ 
ta' taħlitiet ta' prodotti b'oriāini differenti, it-tikettar obbligatorju li jindika kull pajjiŜ tal-
oriāini; 

34. Fl-ambitu tal-politika ādida tal-kwalità tal-UE, jitlob lil min irabbi n-naħal, l-
organizzazzjonijiet rappreŜentattivi tagħhom u l-kumpaniji kummerëjali biex jagħmlu uŜu 
aħjar mill-iskemi ta' tikettar tal-oriāini tal-UE (DPO u IĀP) għall-prodotti tal-kaxxi tan-
naħal, li jistgħu jikkontribwixxu għall-aëëessibilità ekonomika tal-attività apikulturali, u 
jistieden lill-Kummissjoni, b'kooperazzjoni mill-qrib mal-assoëjazzjonijiet tal-apikultura, 
tipproponi denominazzjonijiet għall-kwalità u tippromwovi l-bejgħ dirett ta' prodotti tal-
apikultura fis-swieq lokali; 

35. Jitlob li tittieħed azzjoni biex jitkabbar il-konsum tal-prodotti tal-għasel u tal-apikultura 
Ewropej, anke permezz tal-promozzjoni ta' għasel b'karatteristiëi speëifiëi għal ëerti 
varjetajiet u Ŝoni āeografiëi; 

MiŜuri għall-konservazzjoni tal-bijodiversità u r-riforma tal-PAK 

36. Ifakkar ir-riŜoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Marzu 2011 dwar ‘Id-defiëit ta' proteini fl-UE: 
x’soluzzjoni għal problema li ilha teŜisti?’ 2, speëjalment il-premessa AF li tgħid li ‘billi, 
flimkien mal-kultivazzjoni taë-ëereali u tal-qamħirrum għall-produzzjoni tal-għalf u tal-
enerāija, l-uŜu tas-sistemi estiŜi tan-newb tal-għelejjel, iŜ-Ŝrigħ imħallat fuq il-post fl-
impriŜa tal-biedja stess u t-taħlitiet ta’ ħaxix tal-familja Graminae u silla, li huwa marbut 
ma' vantaāāi ambjentali u agronomiëi kbar, għandhom jiāu promossi, peress li t-tkabbir 
tal-għelejjel leguminuŜi bħala parti minn sistema ta' newb jista' jħares mill-mard u 

                                                 
1 ĀU C 24, 30.1.2010, p. 28. 
2 Testi adottati, P7_TA(2011)0084. 
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jirriāenera l-ħamrija, u kif ukoll jista' jkollu effetti poŜittivi fuq il-popolazzjoni tad-
dakkara u jipproteāi l-klima’ u jinnota kemm hu importanti li n-newb tal-għelejjel 
jinŜamm bħala element ewlieni tal-hekk imsejjaħ komponent aħdar tal-Politika Agrikola 
Komuni fid-dawl tas-sena 2020; 

37. Jistieden lill-Kummissjoni tqiegħed il-prattiki agrikoli sostenibbli fil-qalba tal-PAK, billi 
mill-2014 ’l hemm jappoāāaw pakkett sempliëi ta' prattiki agronomiëi inkluŜi n-newb tal-
uëuħ, mergħat permanenti, għelejjel ta’ kopertura u Ŝoni ta’ fokus ekoloāiku, u li ssaħħaħ 
u - fl-ispirtu tal-Istrateāija l-ādida tal-UE dwar il-Bijodiversità - tiŜviluppa l-miŜuri 
agriambjentali speëifiëi għas-settur tal-apikultura, tinkoraāāixxi lill-bdiewa 
jimplimentawhom biex jappoāāaw Ŝoni ta’ ħxejjex li “jiffavorixxu lin-naħal” fuq il-
marāini tal-għelieqi, u juŜaw newb ta’ diversità kbira bl-għelejjel leguminuŜi u juŜaw 
alternattivi nonkimiëi għall-pestiëidi; 

38. Jitlob li titfassal strateāija għar-riŜorsi tal-ikel għan-naħal bil-għan li tiāi promossa 
provvista tal-ikel għan-naħal li tkun faëilment disponibbli, lokali, diversifikata, adatta u 
ta’ kwalità għolja billi tittejjeb il-āestjoni tal-art tal-biedja u tal-art li mhix tal-biedja, 
pereŜempju billi fl-infrastruttura taë-ëinturini ħodor u taë-ëinturini blu jiāu inkorporati 
kwestjonijiet tan-nutriment tan-naħal billi jiāu Ŝviluppati Ŝoni apikulturali mħollija biex 
jistrieħu, sisien iwarrdu, it-tkabbir ta’ wëuħ fost uëuħ oħra tal-għasel u strixex dojoq ta' 
ħaxix tal-familja Graminae u billi jiāi Ŝviluppat l-għarfien espert fost il-bdiewa fl-
ikkombinar tal-agrikultura mal-bijodiversità; 

39. Jenfasizza l-ħtieāa li ssir konsultazzjoni mill-awtoritajiet Ewropej u nazzjonali ma' dawk 
li jrabbu n-naħal waqt it-tfassil tal-programmi tal-apikultura u ta' leāiŜlazzjoni relatata, 
sabiex tiāi Ŝgurata l-effikaëja ta' dawn il-programmi u l-implimentazzjoni tagħhom 
f’waqtha; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi ferm aktar riŜorsi finanzjarji, billi 
tintensifika l-appoāā attwali għall-apikultura fil-PAK wara l-2013 u tiggarantixxi l-
eŜistenza u t-titjib kontinwati tal-programmi ta’ appoāā eŜistenti (Regolament (KE) Nru 
1221/97) għas-settur tal-apikultura, u tinkoraāāixxi l-iŜvilupp ta' proāetti konāunti, u 
jistieden lill-Istati Membri jipprovdu għajnuna tekniku għas-settur tal-apikultura; jistieden 
lill-Kummissjoni tiŜgura li s-sistema ta' kofinanzjament tkun kompatibbli mal-
istabbiliment ta’ għajnuna diretta taħt l-ewwel pilastru tal-PAK (implimentazzjoni mhux 
obbligatorja tal-Artikolu 68 attwali tal-PAK) minn dawk l-Istati li jqisuha neëessarja; 
jenfasizza wkoll il-ħtieāa li Ŝ-ŜgħaŜagħ jiāu inkoraāāiti jidħlu fis-settur tal-apikultura; 
jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi xibka ta' sikurezza jew sistema komuni ta' 
assigurazzjoni għall-apikultura sabiex jitnaqqas l-impatt ta' sitwazzjonijiet ta' kriŜi minn 
fuq dawk li jrabbu n-naħal; 

40. Jistieden lill-Kummissjoni tikkjarifika, fir-riforma li se ssir dalwaqt tal-PAK, il-miŜuri ta' 
appoāā u l-għajnuna li għandhom jiāu assenjati lis-settur tal-apikultura Ewropew, filwaqt 
li jitqiesu l-beni pubbliëi ambjentali u soëjali li l-kolonji tan-naħal tal-għasel jipprovdu 
permezz tad-dakkir u s-servizz ambjentali li jitwettaq minn dawk li jrabbu n-naħal fl-
immaniāājar tal-kolonji tan-naħal tagħhom; iħeāāeā lill-Kummissjoni biex fil-qafas tal-
Istrateāija tal-Bijodiversità tal-UE l-ādida tagħmel id-disponibbiltà ta' riŜorsi finanzjarji 
għall-apikultura bħala prijorità u/jew b'rata ogħla fil-proāetti u l-azzjonijiet kollha mressqa 
taħt il-PAK li jittrattaw esklussivament is-sottospeëijiet u t-tipi ekoloāiëi tal-Apis 
mellifera nattiva għal kull reājun; 
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41. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-possibbiltà li tinħoloq skema speëjali ta’ 
assistenza għal dawk li jrabbu n-naħal fil-qafas tal-iskema ta' għajnuna diretta, pereŜempju 
permezz ta' pagamenti tal-kolonji tan-naħal, li se jgħinu is-salvagwardja tas-settur tal-
apikultura fl-UE, iŜommu lil dawk li jrabbu n-naħal fl-apikultura, jinkoraāāixxu liŜ-
ŜgħaŜagħ jibdew irabbu n-naħal u jiŜguraw li n-naħal ikompli jaāixxi ta' dakkar; 

42. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi prattiki agrikoli sostenibbli fil-partijiet kollha tal-
PAK, biex tinkoraāāixxi lill-bdiewa kollha jutilizzaw prattiki agronomiëi sempliëi skont 
id-Direttiva 2009/128/KE u ssaħħaħ il-miŜuri agriambjentali speëifiëi għas-settur tal-
apikultura, fl-ispirtu tal-Istrateāija tal-Bijodiversità tal-UE l-ādida; jistieden lill-Istati 
Membri jistabbilixxu miŜuri agriambjentali maħsuba għall-apikultura fil-programmi 
tagħhom ta’ Ŝvilupp rurali li jippermettulhom jieħdu approëë integrat għall-biedja fosthom 
li juŜaw il-kontroll bijoloāiku fejn ikun possibbli; 

43. Jafferma mill-ādid li l-Kummissjoni tikkunsidra n-naħla tal-għasel bħala speëi 
domestikata, u għaldaqstant settur tat-trobbija tal-bhejjem, ħaāa li tiffaëilita miŜuri tas-
saħħa, benessri u protezzjoni aħjar1 u tagħmilha possibbli li jkun hemm informazzjoni 
aħjar dwar il-konservazzjoni tad-dakkara selvaāāi; jitlob, għalhekk, li tiāi stabbilita 
strateāija għall-ħarsien tas-saħħa tan-naħal u li s-settur tal-apikultura jiāi inkorporat fil-
leāiŜlazzjoni agrikola u fil-leāiŜlazzjoni veterinarja filwaqt li jitqies il-karattru speëifiku 
tagħha, b’mod partikolari fir-rigward tal-kumpens għat-telf li jsofru persuni li jrabbu n-
naħal fil-popolazzjoni tan-naħal tagħhom; 

44. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riŜoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni. 

Or. en 

 

                                                 
1 Permezz ta' inizjattivi bħall-Istrateāija tas-Saħħa tal-Annimali għall-UE (2007-2013), li tikkontribwixxi biex 
jingħata qafas regolatorju uniku u ëar dwar is-saħħa tal-annimali, ittejjeb il-koordinazzjoni u l-uŜu effiëjenti 
tar-riŜorsi mill-aāenziji Ewropej rilevanti, u tenfasizza l-importanza li tinŜamm u tittejjeb il-kapaëità 
dijanjostika. 


