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B9-0104/2019

Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-abbozz tar-Regolament ta' 
Implimentazzjoni tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 
Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi 
amidosulfuron, beta cyfluthrin, bifenox, chlorotoluron, clofentezine, clomazone, 
cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, 
diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, 
lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, pyriproxyfen, 
thiophanate-methyl, triflusulfuron u tritosulfuron
(D062951/02 – 2019/2826(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni li 
jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-
estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi amidosulfuron, beta cyfluthrin, 
bifenox, chlorotoluron, clofentezine, clomazone, cypermethrin, daminozide, 
deltamethrin, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-P, 
fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, 
nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, pyriproxyfen, thiophanate-methyl, triflusulfuron u 
tritosulfuron (D062951/02),

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) 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/KEE1, u b'mod partikolari l-
Artikolu 21 u l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 17 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/408 
tal-11 ta' Marzu 2015 dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 80(7) tar-Regolament (KE) 
Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti 
għall-protezzjoni tal-pjanti u li jistabbilixxi lista ta' kandidati għas-sostituzzjoni2,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 11 u 13 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-
setgħat ta' implimentazzjoni3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2018 dwar l-
implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 dwar il-Prodotti għall-
Protezzjoni tal-Pjanti4,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 112(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa mill-Kumitat għall-Ambjent, is-

1 ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.
2 ĠU L 67, 12.3.2015, p. 18.
3 ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.
4 Testi adottati, P8_TA(2018)0356.
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Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel,

A. billi l-chlorotoluron ġiet inkluża fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE5 fl-
1 ta' Marzu 2006 mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2005/53/KE6 u tqieset li ġiet approvata 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009;

B. billi proċedura għat-tiġdid tal-approvazzjoni tal-chlorotoluron skont ir-Regolament ta' 
Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/20127 ilha għaddejja mill-2013;

C. billi l-perjodu ta' approvazzjoni għas-sustanza attiva chlorotoluron diġà ġie estiż b'sena 
permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 533/20138, 
sussegwentement b'sena permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
(UE) Nru 2017/15119, għal darb' oħra b'sena bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) Nru 2018/126210, u issa għal darb' oħra b'sena permezz ta' dan l-
abbozz ta' regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni, li għandu jestendi l-
perjodu ta' approvazzjoni sal-31 ta' Ottubru 2020;

D. billi l-Kummissjoni naqset milli tispjega r-raġunijiet għall-estensjoni apparti li ssostni li: 
"Minħabba l-evalwazzjoni ta' dawn is-sustanzi ġiet ittardjata għal raġunijiet lil hinn 
mill-kontroll tal-applikanti, l-approvazzjonijiet ta' dawk is-sustanzi attivi x'aktarx li se 
jiskadu qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar it-tiġdid tagħhom";

E. billi r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 għandu l-għan li jiżgura livell għoli ta' 
protezzjoni kemm tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali kif ukoll tal-ambjent u fl-istess 
ħin li jissalvagwardja l-kompetittività tal-agrikoltura tal-Unjoni; billi għandha tingħata 
attenzjoni partikolari lill-protezzjoni ta' gruppi vulnerabbli tal-popolazzjoni, inklużi n-
nisa tqal, it-trabi u t-tfal;

F. billi għandu japplika l-prinċipju ta' prekawzjoni, u billi r-Regolament (KE) 

5 Id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta' Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1).
6 Direttiva tal-Kummissjoni 2005/53/KE tas-16 ta' Settembru 2005 li temenda d-Direttiva tal-
Kunsill 91/414/KEE sabiex tinkludi l-chlorothalonil, il-chlorotoluron, is-cypermethrin, id-daminozide u t-
thiophanate-methyl bħala sustanzi attivi (ĠU L 241, 17.9.2005, p. 51).
7 Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/2012 tat-18 ta' Settembru 2012 li 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-proċedura ta' tiġdid għas-sustanzi attivi, kif 
previst fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 252, 19.9.2012, p. 26).
8 Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 533/2013 tal-10 ta' Ġunju 2013 li jemenda r-
Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 dwar l-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi 
attivi 1-metil-ċiklopropin, klorotalonil, klorotoluron, ċipermetrin, daminożid, forklorfenuron, indoksakarb, 
tjofanat-metil u tribenuron (ĠU L 159, 11.6.2013, p. 9).
9 Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1511 tat-30 ta' Awwissu 2017 li jemenda r-
Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' 
approvazzjoni tas-sustanzi attivi 1-metilċiklopropen, beta-ċiflutrin, klorotalonil, klorotoluron, ċipermetrina, 
daminożid, deltametrina, dimetenammid-p, flufenaċet, flurtamon, forklorfenuron, fostijażat, indoksakarb, 
iprodion, MCPA, MCPB, is-siltijofam, tijofanat-metil u tribenuron (ĠU L 224, 31.8.2017, p. 115).
10 Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1262 tal-20 ta' Settembru 2018 li jemenda r-
Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-
sustanzi attivi 1-metilċiklopropen, beta-ċiflutrin, klorotalonil, klorotoluron, klomażon, ċipermetrina, daminożid, 
deltametrina, dimetenammid-p, diuron, fludioksonil, flufenaċet, flurtamon, fostijażat, indoksakarb, MCPA, 
MCPB, prosulfokarb, tijofanat-metil u tribenuron (ĠU L 238, 21.9.2018, p. 62).
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Nru 1107/2009 jispeċifika li s-sustanzi għandhom jiġu inklużi biss fi prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti fejn ikun intwera li dawn jippreżentaw benefiċċju ċar għall-
produzzjoni tal-pjanti u li mhumiex mistennija jkollhom xi effett ta' ħsara fuq is-saħħa 
tal-bniedem jew tal-annimali jew xi effett inaċċettabbli fuq l-ambjent;

G. billi r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 jindika li fl-interess tas-sikurezza, il-perjodu ta' 
approvazzjoni għal sustanzi attivi għandu jkun limitat fiż-żmien; billi l-perjodu ta' 
approvazzjoni għandu jkun proporzjonat għar-riskji possibbli inerenti fl-użu ta' tali 
sustanzi, iżda f'dan il-każ huwa ċar li ebda proporzjonalità bħal din ma teżisti;

H. billi matul it-13-il sena mill-approvazzjoni tagħha bħala sustanza attiva, il-chlorotoluron 
ġiet identifikata bħala interferent tas-sistema endokrinali, u minkejja dan, matul dan iż-
żmien, l-approvazzjoni tagħha ma ġietx riveduta jew irtirata;

I. billi l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom il-possibbiltà u r-responsabbiltà li 
jaġixxu skont il-prinċipju ta' prekawzjoni, meta l-possibbiltà ta' effetti ta' ħsara fuq is-
saħħa jkunu ġew identifikati iżda tkun tippersisti inċertezza xjentifika, billi jiġu adottati 
miżuri provviżorji ta' ġestjoni tar-riskju li jkunu meħtieġa biex jiġi żgurat livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem;

J. billi, b'mod aktar speċifiku, l-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 
jipprovdi li l-Kummissjoni tista' tirrevedi l-approvazzjoni ta' sustanza attiva fi 
kwalunkwe ħin, speċjalment fejn, fid-dawl ta' għarfien xjentifiku u tekniku ġdid, tqis li 
hemm indikazzjonijiet li s-sustanza m'għadhiex tissodisfa l-kriterji għall-approvazzjoni 
previsti fl-Artikolu 4, u billi din ir-reviżjoni tista' twassal għall-irtirar jew għall-emendar 
tal-approvazzjoni tas-sustanza;

Proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali

K. billi, skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill11, 
il-chlorotoluron għandha klassifikazzjoni armonizzata bħala tossika ħafna għall-
organiżmi akwatiċi, tossika ħafna għall-organiżmi akwatiċi b'effetti fit-tul, suspettata li 
tikkawża l-kanċer (Carc. 2), u suspettata li tagħmel ħsara lit-tarbija fil-ġuf (Repr. 2);

L. billi fl-2015 il-chlorotoluron tpoġġiet fil-"lista ta' kandidati għas-sostituzzjoni" permezz 
tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/408 minħabba li hija 
meqjusa li għandha proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali li jistgħu jikkawżaw 
effetti negattivi fil-bniedem, u minħabba li tissodisfa l-kriterji biex tiġi kkunsidrata 
bħala sustanza persistenti u tossika;

M. billi, skont il-punt 3.6.5 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, is-sustanzi 
attivi ma jistgħux jiġu awtorizzati meta jitqiesu li għandhom proprjetajiet li jinterferixxu 
mas-sistema endokrinali u li jistgħu jikkawżaw effett negattiv fil-bnedmin, sakemm l-
esponiment tal-bnedmin għal dik is-sustanza attiva, l-aġent protettiv jew is-sinerġist fi 
prodott għall-protezzjoni tal-pjanti, f'kondizzjonijiet proposti realistiċi ta' użu, ma jkunx 
negliġibbli, jiġifieri, il-prodott jintuża f'sistemi magħluqa jew f'kundizzjonijiet oħra li 

11 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).
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jeskludu l-kuntatt mal-bnedmin u fejn residwi tas-sustanza attiva, aġent protettiv jew 
sinerġist ikkonċernati fuq ikel u għalf ma jeċċedux il-valur prestabbilit f'konformità 
mal-punt (b) tal-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill12;

N. billi huwa inaċċettabbli li sustanza li hija magħrufa li tissodisfa l-kriterji ta' limitu għal 
sustanzi attivi li huma mutaġeniċi, karċinoġeniċi, tossiċi għar-riproduzzjoni, jew li 
għandhom proprjetajiet li jinterferixxu mas-sistema endokrinali, li huma stabbiliti biex 
jipproteġu s-saħħa tal-bniedem u dik ambjentali, tkompli titħalla tintuża fl-Unjoni, u 
tqiegħed is-saħħa pubblika u ambjentali f'riskju;

O. billi l-applikanti jistgħu jieħdu vantaġġ mis-sistema awtomatika li hemm fil-metodi ta' 
ħidma tal-Kummissjoni li testendi b'mod immedjat il-perjodi ta' approvazzjoni ta' 
sustanzi attivi jekk il-valutazzjoni mill-ġdid tar-riskju ma tkunx ġiet iffinalizzata, billi 
jtawlu l-proċess ta' rivalutazzjoni b'mod maħsub billi jipprovdu data mhux kompluta u 
billi jitolbu għal aktar derogi u kundizzjonijiet speċjali, li jwassal għal riskji 
inaċċettabbli għall-ambjent u għas-saħħa tal-bniedem minħabba li matul dan il-perjodu 
l-esponiment għas-sustanza perikoluża jitkompla;

P. billi fir-Riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2018 dwar l-implimentazzjoni tar-
Regolament tal-Prodotti tal-Pjanti (KE) Nru 1107/200913 il-Parlament stieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex "jiżguraw li l-estensjoni proċedurali tal-perjodu 
ta' approvazzjoni għat-tul tal-proċedura, skont l-Artikolu 17 tar-Regolament, mhijiex ser 
tintuża għal sustanzi attivi li huma mutaġeniċi, karċinoġeniċi u tossiċi għar-
riproduzzjoni, u li għaldaqstant jaqgħu taħt il-kategorija 1A jew 1B, jew sustanzi attivi 
li għandhom karatteristiċi li jfixklu s-sistema endokrinali u jagħmlu ħsara lill-bniedem u 
lill-annimali, kif attwalment hu l-każ tas-sustanzi bħall-flumjoksażina, it-tijakloprid, il-
klorotoluron u d-dimossistrobin";

Q. billi l-Parlament Netherlandiż esprima t-tħassib tiegħu dwar dawn l-estensjonijiet u 
talab li jintemmu l-estensjonijiet ta' sustanzi magħrufa li huma ta' theddida sinifikanti 
għall-bijodiversità, b'mod partikolari għan-naħal u n-naħal bagħli, jew li huma 
karċinoġeniċi, mutaġeniċi, li jinterferixxu mas-sistema endokrinali jew tossiċi għar-
riproduzzjoni14;

1. Iqis li l-abbozz ta' Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni jeċċedi s-setgħat 
ta' implimentazzjoni previsti fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009;

2. Iqis li l-abbozz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni ma jirrispettax il-
prinċipju ta' prekawzjoni;

3. Iqis li d-deċiżjoni li jiġi estiż il-perjodu ta' approvazzjoni għall-chlorotoluron mhijiex 
konformi mal-kriterji ta' sikurezza stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u 
mhijiex ibbażata lanqas fuq evidenza li din is-sustanza tista' tintuża b'mod sikur u lanqas 
fuq ħtieġa urġenti ppruvata għas-sustanza attiva chlorotoluron fil-produzzjoni tal-ikel fl-

12 Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli 
massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva 
tal-Kunsill 91/414/KEE (ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1).
13 Testi adottati, P8_TA(2018)0356.
14 TK 21501-32 nr. 1176.
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Unjoni;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tirrevoka l-abbozz tar-regolament ta' implimentazzjoni 
tagħha u tippreżenta abbozz ġdid lill-kumitat li jqis l-evidenza xjentifika dwar il-
karatteristiċi dannużi tas-sustanzi kollha kkonċernati, speċjalment fuq il-chlorotoluron;

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta biss abbozzi ta' regolamenti ta' 
implimentazzjoni biex testendi l-perjodi ta' approvazzjoni ta' sustanzi li għalihom l-istat 
attwali tax-xjenza ma jkunx mistenni li jwassal għal proposta tal-Kummissjoni għal 
nuqqas ta' tiġdid tal-awtorizzazzjoni tas-sustanza attiva kkonċernata;

6. Jistieden lill-Kummissjoni tirtira l-approvazzjonijiet għas-sustanzi jekk jeżistu provi jew 
dubji raġonevoli li mhumiex se jissodisfaw il-kriterji ta' sikurezza stipulati fir-
Regolament (KE) Nru 1107/2009;

7. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw il-valutazzjoni mill-ġdid xierqa u f'waqtha tal-
awtorizzazzjonijiet għas-sustanzi attivi li għalihom huma l-Istati Membri li qed 
jirrapportaw, u biex jiżguraw li d-dewmien attwali jiġi riżolt b'mod effettiv mill-aktar fis 
possibbli;

8. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.


