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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, jekk ma tiġix ikkontrollata, ikollha impatt negattiv profond fuq l-agrikoltura, il-

produzzjoni u s-sikurezza tal-ikel, il-bijodiversità, is-sostenibilità ambjentali u l-

ekosistemi; 

2. Jidhirlu li s-saħħa tan-naħal tal-għasel għandha titqies bħala indikatur bijoloġiku 

importanti għall-istat tal-ambjent tagħna u s-sostenibilità tal-prattiki agrikoli; 

3. Iqis li huwa importanti li jittieħdu miżuri urġenti biex titħares is-saħħa tan-naħal, filwaqt li 

jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tat-trobbija tan-naħal, id-diversità tal-atturi involuti u l-prinċipju 

tal-proporzjonalità u dak tas-sussidjarjetà; 

4. Minħabba n-nuqqas ta’ data rappreżentattiva u komparabbli fil-livell Ewropew dwar it-

telfiet tal-kolonji tan-naħal tal-għasel, jenfasizza l-ħtieġa li dawn it-telfiet jiġu 

kkwantifikati u li tiġi stabbilita sistema ta’ għadd xierqa li tkun komuni għall-Istati 

Membri kollha; 

5. Jenfasizza l-fatt li minbarra n-naħal tal-għasel iddomestikat, il-popolazzjonijiet tan-naħal 

selvaġġ (pereżempju n-naħal bagħli) u dakkara oħra prezzjużi (pereżempju l-friefet u d-

dubbien tal-familja Syrphidae) ukoll qed jonqsu b’rata qawwija; 

6. Peress li d-dakkir min-naħal għandu effett ekonomiku importanti imma attwalment ma hu 

mogħti l-ebda valur tas-suq lil dan is-servizz ta' dakkir, li ħafna setturi jibbenefikaw u 

jiddependu minnu, jemmen li l-miżuri meħuda mill-biedja biex jipprovdu foraġġ għan-

naħal għandhom jiġu ppremjati f'termini ekonomiċi; 

7. 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 fis-settur tal-apikultura1; jikkonferma l-ħtieġa għal prattiki agrikoli 

sostenibbli biex jipproteġu r-riżorsi naturali u l-bijodiversità u ekosistemi agrikoli u 

jippromwovu t-taħriġ u l-ħiliet;  

8. Jirrikonoxxi l-kunsens xjentifiku li t-telf tal-kolonji tan-naħal tal-għasel ma jistax jiġi 

attribwit lil fattur wieħed, iżda jseħħ minħabba ħafna fatturi li jinkludu: 

 – parassiti, speċifikament id-dudu distruttiv Varroa, u l-fungus Nosema ceranae, li 

jservu biex idgħajfu s-sistema tal-immunità tan-naħal u jikkoltivaw tkabbir virali li, 

jekk jitħalla mingħajr ma jiġi ttrattat, jista’ jirriżulta fil-mewt tal-kolonji fi żmien tliet 

snin; 

                                                 
1 Testi adottati, P7_TA(2010)0440. 
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 – nuqqas ta' mediċini veterinarji aċċessibbli u li ma jiswewx ħafna flus biex tiġi 

miġġielda l-varroażi u ta' trattamenti xierqa li huma awtorizzati u adegwati għan-

naħal;  

 – tnaqqis tal-għalf selvaġġ li jirriżulta mill-effetti tat-tibdiliet fil-klima u dipendenza fuq 

biedja ta’ monokultura, li jiġi inkoraġġut mill-OĠM u mit-trattament ta' żrieragħ bi 

prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li jdgħajjef is-saħħa tan-naħal minħabba l-

iskarsezzi tal-ikel u d-diversità mnaqqsa u ż-żieda fid-distanza tal-provvisti tal-ikel, u 

li jagħmel lin-naħal aktar suxxettibbli għall-fatturi l-oħra; 

 – telf tal-bijodiversità ta’ kwalunkwe oriġini b’impatt fuq id-disponibilità u l-kwalità tar-

riżorsi tal-għabra dakkarija; 

 – prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, inklużi dawk fil-familja tan-neonikotinojdi 

(Clothianidin, Thiacloprid, Imidacloprid, Thiamethoxam), phenzl pyrazole (Fipronil), 

piretrojdi u sustanzi attivi bħalma huma l-Chlorpyrifos u Dimethoate, b'effetti letali 

(mortalità minħabba t-tossiċità akuta jew kronika tas-sustanzi attivi fil-prodotti għall-

protezzjoni tal-pjanti) jew effetti sottoletali (effetti fuq is-sistemi tal-immunità jew fuq 

l-imġieba tan-naħal), direttament jew permezz ta' ilma mniġġes, il-guttazzjoni, nektar 

u għabra dakkarija; 

 – kampijiet elettromanjetiċi li jistgħu jiddisturbaw l-orjentazzjoni u n-navigazzjoni tan-

naħal tal-għasel; 

 – għelejjel ġenetikament modifikati, b’mod partikolari l-għelejjel Bt, li jaffettwaw il-

prestazzjoni li għandu n-naħal tal-għasel biex jitgħallem, u b'hekk jikkawżaw effetti 

sottoletali; 

9. Minħabba l-effett tal-pestiċidi fuq l-iżvilupp tal-kolonji tan-naħal u l-larvi tan-naħal, 

ifakkar li huwa importanti li l-esponiment kroniku tan-naħal u tal-larvi tan-naħal għal 

dawn il-pestiċidi jiġi inkluż fl-iskema tal-evalwazzjoni tal-pestiċidi; jitlob ukoll li fl-

iskemi tal-evalwazzjoni jitqiesu r-rotot il-ġodda tal-esponiment tan-naħal (pereżempju l-

guttazzjoni); jitlob li jiġu stabbiliti prattiki esperimentali tajba għall-evalwazzjoni tal-

impatti li hemm fuq in-naħal, partikolarment l-obbligu li jiġu ppreżentati reviżjoni 

kompluta tal-litteratura xjentifika u r-riżultati tat-testijiet kollha mwettqa mill-applikant; 

10. Jitlob li tiġi stabbilita skeda li fuq medda twila ta’ żmien twassal biex il-pestiċidi 

newrotossiċi u l-prodotti għall-użu agrikolu li jkun fihom dawn is-sustanzi jitneħħew mis-

suq b’mod definittiv; 

11. Jenfasizza l-importanza li jkun hemm kooperazzjoni akbar bejn dawk li jrabbu n-naħal, il-

bdiewa, l-industrija, l-awtoritajiet u x-xjentisti fl-investigar tal-kawżi taż-żieda fit-telf tal-

kolonji tan-naħal u, fuq il-bażi ta’ din ir-riċerka, s-sejbien ta’ soluzzjonijiet xierqa għall-

problema; 

12. Jitlob li jingħata appoġġ lill-programmi tar-riċerka rigward il-parassiti u l-mard tan-naħal 

u kif jistgħu jiġu affrontati b’mod deċiżiv, u li jiġu stabbiliti bażijiet tal-għarfien dwar il-

fiżjoloġija tan-naħal f’kooperazzjoni mal-Istati Membri imma wkoll barra l-Unjoni 

Ewropea, b’mod partikolari billi jiġi appoġġat il-programm dinji COLOSS u billi tittejjeb 
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il-kooperazzjoni bejn il-laboratorji nazzjonali biex jinħolqu l-iskambju tal-għarfien u 

netwerk ta' esperti; 

13. Jappoġġa l-istabbiliment ta' Laboratorju ta’ Referenza tal-UE dwar is-saħħa tan-naħal1 

biex jiftiehmu aħjar il-fatturi li jaffettwaw is-saħħa tan-naħal u kif b'mod effikaċi, billi 

tittejjeb il-koordinazzjoni u jiġi armonizzati l-programmi ta' monitoraġġ u tar-riċerka dwar 

it-trobbija tan-naħal, inkluż assoċjazzjonijiet tat-trobbija tan-naħal li jitmexxew fl-Istati 

Membri;     jitlob lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi b’mod attiv livell akbar ta’ skambjar ta’ 

informazzjoni bejn l-Istati Membri, il-laboratorji u dawk li jrabbu n-naħal dwar studji 

ekotossikoloġiċi u fatturi oħra li jaffettwaw is-saħħa tan-naħal u ħalli jiġi żgurat aċċess 

liberu għall-istudji ekotossikoloġiċi inklużi fl-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, biex 

jiffaċilitaw skrutinju xjentifiku informat u indipendenti; jitlob li ssir riċerka indipendenti u 

f’waqtha dwar il-mortalità tan-naħal. 

14. Iqis li, bil-ħsieb li bejn l-Istati Membri tal-UE jiġu skambjati l- prattika t-tajba u l-

esperjenza, il-programmi għall-monitoraġġ tal-mard tan-naħal u r-riċerka għandhom jiġu 

armonizzati; 

15. Jistieden lil-laboratorju msemmi hawn fuq jiżviluppa kriterji standardizzati għall-

benesseri tan-naħal, li fuq il-bażi tagħhom dawk li jrabbu n-naħal ikunu jistgħu jingħataw 

aċċess għall-ħlasijiet previsti skont ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005 tal-20 ta’ 

Settembru 2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali; 

16. Jenfasizza li l-istudji dwar il-popolazzjonijiet tan-naħal għandhom jinvestigaw diversi 

fatturi konċepibbli bil-għan li jiġi ċċarat liema huma dawk it-tipi ta’ agrikoltura li huma l-

aktar ta’ ġid għas-saħħa tal-popolazzjonijiet tan-naħal li hemm fil-viċinanza tagħhom; 

17. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta rapport li jispjega kif in-naħal tal-għasel se jiġi 

affettwat mit-tibdiliet tal-klima li huma mbassra għad-deċenni li ġejjin mill-Grupp 

Intergovernattiv ta’ Esperti tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima; 

18. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa u tmexxi riċerka xjentifika indipendenti fit-tul dwar l-

effetti tal-esponiment għall-kampijiet elettromanjetiċi fuq in-naħal tal-għasel u fuq id-

dakkara selvaġġi; 

19. Jistieden lill-Kummissjoni tqis is-saħħa u dieta tajba għas-saħħa meta tkun qed tfassal il-

prijoritajiet għat-Tmien Programm ta' Qafas għar-Riċerka u tappoġġa r-riċerka dwar is-

saħħa tan-naħal u dwar il-kawżi tal-mortalità dejjem ogħla tan-naħal, inkluż billi 

tiżviluppa metodi ġodda għall-kontroll tal-mard tan-naħal; 

20. Jitlob li tiġi stabbilita strateġija globali għall-mediċini tan-naħal, li għandha tidentifika, 

għal kull marda tan-naħal, il-kundizzjonijiet tal-użu fejn it-trattament xieraq irid jiġi 

ċċarat; 

                                                 
1 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. 
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21. Jappoġġja l-programmi tat-trobbija li jikkonċentraw fuq it-tolleranza tal-mard u tal-

organiżmi ta’ ħsara, speċjalment kontra l-varroażi; 

22. Jitlob għal aktar appoġġ għat-trattamenti veterinarji bil-għan li jitnaqqsu l-effetti negattivi 

tal-mard u tal-parassiti; 

23. Jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga l-possibilità li l-kopertura taħt il-Fond Veterinarju 

tal-Unjoni Ewropea tiġi estiża għall-mard tan-naħal meta l-Fond jerġa’ jiġi rivedut; 

24. Jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li ddaħħal livelli massimi tar-residwi għall-użu tal-

prodotti mediċinali permezz tal-proċedura ‘kaskada’ bil-għan li tiġi eliminata l-inċertezza 

legali attwali li xxekkel it-trattament tan-naħal marid; 

25. Jenfasizza li s-settur tat-trobbija tan-naħal tal-Ewropa għadu fil-biċċa l-kbira tiegħu mhux 

regolat, u dan jipprekludi l-użu ta’ mediċini veterinarji reġistrati għan-naħal u miżuri tas-

saħħa preventivi oħra; 

26. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi miżuri biex jingħata appoġġ lill-intrapriżi ta' daqs 

żgħir u medju bil-ħsieb li jiġu inkoraġġiti l-innovazzjoni u l-iżvilupp ta’ prodotti 

mediċinali veterinarji speċifiċi għall-mard tan-naħal; 

27. Jenfasizza tħassib li, minħabba l-ispejjeż għolja tal-istabbiliment ta’ intrapriża tat-trobbija 

tan-naħal, hemm anqas nies li qed jidħlu fis-settur, li jirriżulta f’defiċit fid-duqqajs 

meħtieġ biex idakkar uċuħ agrikoli vitali. 

28. Jagħraf ir-rwol vitali tas-settur tat-trobbija professjonali tan-naħal, u l-ħtieġa li kulma jmur 

dejjem tikber biex titħares, tiġi sostnuta u promossa s-sostenibilità tagħha permezz ta’ 

programmi xierqa ta’ edukazzjoni u ta’ finanzjament; 

29. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ssib modi kreattivi u effikaċi kif tinkoraġġixxi t-trobbija tan-

naħal bħala professjoni u kif tħarreġ nies ġodda biex irabbu n-naħal; 

30. Jenfasizza li l-edukazzjoni fit-trobbija tan-naħal trid tmur lilhinn mis-setturi tat-trobbija 

tan-naħal u tal-agrikoltura bil-għan li jiġu aġevolati l-azzjoni pubblika u l-parteċipazzjoni 

pubblika fil-ħolqien ta' abitati ta' tbejjit u foraġġar aħjar għan-naħal fiż-żoni urbani; 

31. Iqis li huwa essenzjali li jiġi pprovdut aktar taħriġ għal min irabbi n-naħal fl-Istati Membri 

kollha, minħabba li l-ġestjoni tan-naħal tal-għasel tinsab f’idejn min irabbi n-naħal u l-

ġestjoni tajba tan-naħal, b’mod partikolari permezz tal-użu ta’ prattiki tajba u r-rispett 

għar-regolamenti li hemm fis-seħħ, hija kruċjali għas-saħħa tan-naħal; 

32. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu azzjoni fuq il-problema tal-kompetizzjoni inġusta fir-

rigward tal-prodotti tat-trobbija tan-naħal li huma importati għal ġos-suq tal-Komunità 

minn barra l-Unjoni Ewropea; 

33. Bl-għarfien li 97% tas-700 000 persuna li jrabbu n-naħal fl-Ewropa huma 

nonprofessjonali, li jgħoddu 67% tad-doqqajsiet, jitlob li, f'kollaborazzjoni mal-EURL 

f'Sofija-Antipolis u ma’ istituzzjonijiet nazzjonali, titfassal gwida għall-prattika tajba tat-

trobbija tan-naħal u tal-iġjene, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet tat-trobbija tan-
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naħal, id-diversità tal-atturi involuti, u l-prinċipji ta' proporzjonalità u ta' sussidjarjetà; 

jenfasizza l-ħtieġa li l-qirda tal-abitati tan-naħal tiġi limitata, billi jitħallew aktar żoni 

naturali fl-ibliet u fil-kampanja; jiġbed l-attenzjoni wkoll għall-ħtieġa li jitqiesu l-aspetti 

soċjoekonomiċi prinċipali u għall-ħtieġa li s-settur jibqa’ wieħed kompetittiv fis-suq 

globali. 

34. Jenfasizza li miżuri regolatorji b’miri speċifiċi jistgħu jgħinu biex l-awtoritajiet lokali u 

reġjonali jiġu inċentivizzati fl-istabbiliment ta’ abitati selvaġġi ta’ foraġġar imtejba; 

35. Jenfasizza kemm hu importanti li jiġu promossi miżuri maħsuba apposta biex 

jinkoraġġixxu l-bijodiversità, filwaqt li wieħed għandu jżomm f’moħħu li s-saħħa tan-

naħal hija inkoraġġita billi dawn ikollhom aċċess għal taħlita ta' għabra dakkarija u pjanti 

differenti; 

36. Jenfasizza li l-għadd tal-ispeċijiet li jdakkru qed jonqos b’rata allarmanti fid-dinja kollha u 

li waħda mir-raġunijiet għal dan huwa l-użu tal-pestiċidi u ta’ organiżmi ġenetikament 

modifikati, li jaffettwaw b'mod ħażin il-popolazzjonijiet tan-naħal; 

37. Jenfasizza li hemm evidenza xjentifika dejjem ikbar li n-naħal li għandhom aċċess għal 

taħlita ta' għabra dakkarija minn pjanti differenti huma aktar b'saħħithom minn dawk li 

huma mitmugħa biss tip wieħed ta' pollinu; jitlob lill-Kummissjoni biex issegwi mill-qrib 

kwalunkwe żvilupp u tappoġġa r-riċerka f'dan il-qasam; jenfasizza li għandhom jitwettqu 

aktar riċerka u aktar stħarriġ biex jiġi żgurat li l-OĠM ma jikkawżawx ħsara lill-

popolazzjoni tan-naħal; jagħraf li l-monokulturi ta' kull tip inaqqsu l-bijodiversità u b'hekk 

l-aċċess għal flora li tipproduċi l-għasel, li jista' jkollu impatt fuq in-naħal tal-għasel; jitlob 

lill-Kummissjoni biex tqiegħed prattiki agrikoli sostenibbli  tal-PAK u jagħraf il-ħtieġa li 

tiġi promossa l-ġestjoni kif suppost tal-art u skemi oħra agroambjentali1biex iżidu l-aċċess 

għal pjanti li jipproduċu l-għasel u l-bijodiversità;  

38. Jenfasizza bil-qawwa leġiżlazzjoni prudenti tal-UE u valutazzjonijiet xjentifiċi tar-riskji 

magħmulin bir-reqqa fir-rigward tal-organiżmi ġenetikament modifikati(OĠM); jinnota li 

l-monokultura tippreżenta riskju ta’ dakkir insuffiċjenti u qed twassal biex il-flora tal-

għasel tisparixxi; 

39. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tippromwovi aktar ir-riċerka xjentifika indipendenti 

dwar l-effetti fit-tul li għandhom l-uċuħ ġenetikament modifikati, speċjalment il-firxa tat-

tossiki Bt permezz tal-għabra dakkarija fuq id-dakkara domestiċi u selvaġġi, kif ukoll fuq 

is-sinerġiji bejn il-prodotti differenti għall-protezzjoni tal-pjanti, u s-sinerġiji bejn l-

esponiment għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u l-patoloġiji; jitlob li jsir moratorju 

fuq il-kultivazzjoni tal-uċuħ ġenetikament modifikati fil-każ li dawn l-istudji jiżvelaw 

effetti negattivi fuq is-saħħa tan-naħal; 

40. Jenfasizza li jekk ma jistax jiġi stabbilit li l-organiżmi ġenetikament modifikati (OĠM) 

huma fattur sinifikanti fit-tnaqqis fil-għadd tal-kolonji tan-naħal, huwa essenzjali li l-

problemi ffaċċjati minn dawk li jrabbu n-naħal, b'mod partikolari d-dispersjoni tal-għabra 

                                                 
1 L-iskemi agroambjentali jinkoraġġixxu l-ġestjoni mtejba tas-sisien iffurmati minn sġajriet, 

il-kultivazzjoni akbar tal-legumi u interazzjonijiet aħjar bejn dawk li jrabbu n-naħal u l-

bdiewa. 
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dakkarija minn naħal li jiġbor l-għabra dakkarija u l-probabilità tat-tniġġis tal-għabra 

dakkarija; 

41. Ifakkar fid-dispożizzjonijiet il-ġodda tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 biex jiġu 

vvalutati s-sustanzi attivi li hemm fil-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u dawn il-

prodotti bħala tali, mhux biss fir-rigward tal-effetti akuti tagħhom, imma wkoll fir-rigward 

tal-effetti kroniki tagħhom fuq is-sopravivenza u l-iżvilupp tal-kolonji, filwaqt li jitqiesu l-

effetti fuq il-larvi tan-naħal tal-għasel u fuq l-imġiba tan-naħal tal-għasel; madankollu, 

jirrimarka: 

 (a) li r-rekwiżiti tad-data, li jeħtieġ li jiġu emendati f’dak is-sens, se jkunu applikabbli biss 

mhux qabel tmiem l-2013, 

 (b) li fil-frattemp għad iridu jiġu żviluppati protokolli tal-ittestjar adegwati, u 

 (c) li d-dispożizzjonijiet il-ġodda se jiġu applikati biss għall-approvazzjoni ta’ sustanzi 

ġodda jew għat-tiġdid ta’ approvazzjonijiet eżistenti, kif ukoll għall-awtorizzazzjoni 

ta’ prodotti ġodda għall-protezzjoni tal-pjanti jew it-tiġdid tagħhom, b’tali mod li l-

approvazzjonijiet/awtorizzazzjonijiet eżistenti ma jiġux ivvalutati b’mod xieraq għal 

ħafna snin oħra, kemm-il darba ma jiġux eżaminati mill-ġdid b’mod speċifiku; 

42. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina mill-ġdid l-approvazzjoni tas-sustanzi attivi kollha 

ssuspettati li jikkontribwixxu għat-telf tal-kolonji tan-naħal skont id-dispożizzjonijiet il-

ġodda u r-rekwiżiti tad-data l-ġodda tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 hekk kif jiġu 

applikabbli r-rekwiżiti tad-data l-ġodda; 

43. Jilqa’ d-dispożizzjoni għal valutazzjoni indipendenti mill-esperti tal-Awtorità Ewropea 

għas-Sikurezza tal-Ikel tar-riċerka li tkun għadha kif ġiet meħtieġa; 

44. Isaqsi l-Awtorità Ewropea għas-Sikurezza tal-Ikel biex, meta tkun qed tevalwa 

independetement ir-rekwiżiti ġodda tad-data dwar is-sikurezza tan-naħal u l-metodoloġiji 

tal-ittestjar tal-pestiċidi qabel ma jiġu awtorizzati, tieħu in kunsiderazzjoni r-riċerka u l-

informazzjoni miġbura mill-EURL; 

45. Jenfasizza l-importanza tal-biedja sostenibbli u l-użu sostenibbli tal-pestiċidi u jitlob 

għall-implimentazzjoni sħiħa tad-Direttiva 2009/128/KE dwar l-użu sostenibbli tal-

pestiċidi, li għandha l-għan li jintlaħaq użu sostenibbli tal-pestiċidi billi jitnaqqsu r-riskji u 

l-impatti tal-użu tal-pestiċidi minn fuq l-ambjent, inklużi n-naħal tal-għasel, b’mod 

partikolari rigward dawk il-miżuri intenzjonati biex jippromwovu t-taħriġ u l-edukazzjoni 

tal-bdiewa u l-kollaborazzjoni ma’ dawk li jrabbu n-naħal; 

46. Ifakkar fid-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 

2009 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli tal-

pestiċidi u speċjalment l-Artikolu 14 tiegħu, li jagħmilha mandatorja li l-bdiewa kollha 

japplikaw il-prinċipji ġenerali tal-ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara fl-azjendi tal-

biedja tagħhom mill-2014 ’il quddiem, u l-Artikolu 9, li jagħmel projbizzjoni ġenerali fuq 

il-bexx mill-ajru; 

47. Jenfasizza bil-qawwa l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ prekawzjoni meta niġu għall-użu 
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tal-pestiċidi u jaqbel mal-Kummissjoni li l-użu tal-pestiċidi fl-agrikultura għandu jitqies 

bħala wieħed mill-fatturi li jaffettwaw is-saħħa tan-naħal; jemmen li l-użu tal-pestiċidi 

għandu jitqies għall-anqas bil-għan li jiġi ċċarat jekk u sa liema punt jista' jkollhom rwol 

fis-saħħa tan-naħal; jinnota li trid tingħata attenzjoni speċjali lill-użu tal-pestiċidi tal-

familja tan-neonikotinojdi li jistgħu jikkawżaw disturbi diġestivi u ormonali; jenfasizza li 

l-effetti fit-tul tal-pestiċidi sistemiċi mhumiex mogħtija l-importanza li suppost għandhom 

u jistgħu jispjegaw parzjalment it-tnaqqis fil-popolazzjonijiet tan-naħal; 

48. Jistieden lill-Kummissjoni tikkonforma mal-prinċipju ta’ prekawzjoni u timponi 

projbizzjoni fl-UE kollha fuq l-użu tal-pestiċidi neonikotinojdi sakemm studji xjentifiċi 

fil-fond indipendenti jagħtu prova li ma hemm l-ebda esponiment għat-tossini għan-naħal 

tal-għasel u l-ebda periklu għall-ambjent u s-saħħa pubblika, li joriġina mill-użu tagħhom; 

49. Jafferma mill-ġdid li l-Kummissjoni tikkunsidra n-naħla tal-għasel bħala speċi 

domestikata, u għaldaqstant settur tat-trobbija, li jiffaċilita miżuri1 tas-saħħa, ħarsien u 

protezzjoni6 aħjar u jikkontribwixxi informazzjoni aħjar dwar il-konservazzjoni ta' 

dakkara selvaġġi; jitlob, għalhekk, li tiġi stabbilita strateġija għall-ħarsien tas-saħħa tan-

naħal u li s-settur tat-trobbija tan-naħal jiġi inkorporat fil-leġiżlazzjoni agrikola u fil-

leġiżlazzjoni veterinarja filwaqt li jitqies il-karattru speċifiku tagħha, b’mod partikolari 

fir-rigward tal-kumpens għat-telf li jsofru persuni li jrabbu n-naħal fil-popolazzjoni tan-

naħal tagħhom; 

50. Jixtieq li fil-baġit tal-2013-2020 għall-Politika Agrikola Komuni (PAK) jiġi inkluż 

appoġġ għall-bdiewa organiċi; 

51. Jenfasizza l-importanza tal-finanzjament attwali tal-UE għall-promozzjoni tal-produzzjoni 

u t-tqegħid fis-suq tal-prodotti tat-trobbija tan-naħal, iżda jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat 

li kull Stat Membru japplika dan il-finanzjament kif intenzjonat; 

52. Jenfasizza l-ħtieġa li jkomplu jiġu ffinanzjati aktar il-programmi agriambjentali li 

jinkoraġġixxu l-bijodiversità, bħalma huma dawk tal-forniment ta’ xtieli biex jiġi attirat 

in-naħal tal-għasel; 

53. Ifakkar ir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Marzu 2011 dwar ‘Id-defiċit ta' proteini fl-UE: 

x’soluzzjoni għal problema li ilha teżisti?’1 u b’mod partikolari l-Premessa AF tagħha, li 

tgħid li: ‘billi, flimkien mal-kultivazzjoni taċ-ċereali u tal-qamħirrum għall-produzzjoni 

tal-għalf u tal-enerġija, l-użu tas-sistemi estiżi tan-newb tal-għelejjel, iż-żrigħ imħallat fuq 

il-post fl-impriża tal-biedja stess u t-taħlitiet ta’ ħaxix tal-familja Graminae u silla, li huwa 

marbut ma' vantaġġi ambjentali u agronomiċi kbar, għandhom jiġu promossi, peress li t-

tkabbir tal-għelejjel leguminużi bħala parti minn sistema ta' newb jista' jħares mill-mard u 

jirriġenera l-ħamrija, u kif ukoll jista' jkollu effetti pożittivi fuq il-popolazzjoni tad-

dakkara u jipproteġi l-klima’, u jfakkar kemm hu importanti li n-newb tal-għelejjel 

jinżamm bħala element ewlieni tal-hekk imsejjaħ komponent aħdar tal-Politika Agrikola 

Komuni fid-dawl tas-sena 2020. 

54. Jistieden lill-Kummissjoni tqiegħed il-prattiki agrikoli sostenibbli fil-qalba tal-PAK, billi 

titlob lill-bdiewa kollha tal-UE biex mill-2014 ’l hemm japplikaw pakkett sempliċi ta' 

                                                 
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0084. 
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prattiki agronomiċi (inklużi n-newb tal-uċuħ, mergħat permanenti, għelejjel ta’ kopertura 

u żoni ta’ infrastruttura ħadra) u ssaħħaħ u tiżviluppa l-miżuri agriambjentali li huma 

speċifiċi għas-settur tat-trobbija tan-naħal, fl-ispirtu tal-Istrateġija l-ġdida tal-UE dwar il-

Bijodiversità, u tinkoraġġixxi lill-bdiewa jinvolvu ruħhom fil-miżuri agriambjentali bil-

għan li jappoġġjaw bwar li jkunu “jiffavorixxu lin-naħal” fuq il-marġini tal-għelieqi, u 

jużaw newb ta’ diversità kbira bl-għelejjel leguminużi u jużaw alternattivi nonkimiki; 

55. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw miżuri biex jitqajjem l-għarfien 

u miżuri ta’ informazzjoni, bil-għan li jiġi promoss livell ogħla ta’ għarfien u sens akbar 

ta’ responsabilità fost l-awtoritajiet kompetenti u l-produtturi fir-rigward tal-mard tan-

naħal u l-miżuri disponibbli għall-prevenzjoni u t-trattament ta’ dan il-mard; 

56. Jitlob li titfassal strateġija għar-riżorsi tal-ikel għan-naħal bil-għan li tiġi promossa 

provvista tal-ikel għan-naħal li tkun disponibbli, fil-qrib, diversifikata, adattata u ta’ 

kwalità għolja billi tittejjeb il-ġestjoni tal-art tal-biedja u tal-art li mhix tal-biedja, 

pereżempju billi fl-infrastruttura taċ-ċinturini ħodor u taċ-ċinturini blu jiġu inkorporati 

kwestjonijiet tan-nutriment tan-naħal billi jiġu żviluppati żoni għat-trobbija tan-naħal 

mħollija biex jistrieħu, sisien iwarrdu, it-tkabbir ta’ wċuħ fost uċuħ oħra tal-għasel u 

strixex dojoq ta' ħaxix tal-familja Graminae u billi jiġi żviluppat l-għarfien espert fost il-

bdiewa fl-ikkombinar tal-agrikultura mal-bijodiversità; 
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