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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jinnota li fl-Ewropa jeżistu forom paralleli differenti ta' biedja, u li l-użu ta' prodotti 
għall-Ħarsien tal-pjanti (PPPs) huwa karatteristika tas-sistema tal-maġġoranza tagħhom;  
b'urġenza għandu jiġi eżaminat jekk il-provvista ta' ikel ta' kwalità għolja u kwantità 
suffiċjenti tistax tkun iggarantita mingħajr prodotti kimiċi għall-protezzjoni tal-pjanti.

2. Jenfasizza li jeżisti impenn biex jiġi kkontrollat l-użu ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
biex isiru anqas perikolużi u biex jinstabu prodotti alternattivi għall-protezzjoni tal-pjanti, 
kif ukoll riżorsi u metodi li huma aktar favorevoli għall-ambjent u jagħmlu anqas ħsara 
lill-bnedmin u l-annimali u li, barra mill-benefiċċji għall-ambjent u s-saħħa pubblika, 
itejbu l-kwalità tal-prodotti agrikoli Ewropej u jżidu l-valur miżjud tagħhom bħala riżultat 
ta' kuxjenza pubblika wiesgħa u sensitività tal-konsumaturi rigward dawn il-kwistjonijiet;

3. Jikkunsidra li l-interess m'għandux ikun iffukat primarjament fuq l-użu kostanti tal-PPPs 
iżda pjuttost fuq is-sostenibilità tal-produzzjoni agrikola fir-rigward tas-sikurezza ta' l-
ikel, is-saħħa tal-konsumaturi, il-forniment ta' ilma nadif għax-xorb, il-konservazzjoni 
tal-flora u l-fawna diversi u s-saħħa ta' dawk li jaħdmu fl-agrikoltura;  huwa tal-fehma li 
l-użu tal-PPPs jista' jkun għodda f'dan ir-rigward, iżda għandu jkun suġġett għal regoli 
speċjali minħabba l-ħsara potenzjali li jistgħu jikkawżaw fuq is-saħħa;

4. Jinnota l-bżonn ta' tixrid ta' prattiki tal-biedja li jippromwovu użu aktar baxx ta' dożi ta' 
pestiċidi (produzzjoni integrata u biedja organika, fost l-oħrajn); dan jagħti kontribut 
għan-nuqqas fl-użu tal-pestiċidi b'mod ġenerali; 

5. Jinnota li mmaniġġjar sostenibbli tar-reżistenza u aktar żvilupp f'metodi għall-protezzjoni 
tal-pjanti huma possibbli biss jekk ikun hemm disponibbli għażla biżżejjed wiesgħa ta' 
prodotti u aġenti għall-ħarsien tal-pjanti, li wkoll ikabbru l-appoġġ fost il-bdiewa u 
operaturi oħra għall-atti legali varji, li jirregolaw l-użu tagħhom u jżidu l-possibilità li 
wieħed ikun konformi magħhom;

6. Jinnota li sadattant l-UE ħarġet aktar minn tużżana atti legali li jirregolaw l-użu dirett jew 
indirett tal-PPPs; jenfasizza, madankollu, li d-dispożizzjonijiet ippjanati għall-użu ta' 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti sejrin fid-direzzjoni t-tajba;

7. Jitlob li d-deċiżjonijiet dwar l-użu ta' PPPs awtorizzati għandha titħalla lill-bdiewa taħt il-
gwida ta' konsulenti kkwalifikati biżżejjed;  huwa tal-fehma, li r-regolamenti u l-kontrolli 
għandhom iħallu spazju għad-deċiżjoni indipendentement miċ-ċirkustanzi partikolari fl-
Istati Membri differenti;

8. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-Komunità m'għandhiex tistipula restrizzjonijiet 
kwantitattivi ġenerali, għax dan jista' jħajjar lill-bdiewa u operaturi oħra jużaw sustanzi li 
huma anqas voluminużi iżda aktar perikolużi;

9 Jitlob li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jiggarantixxu finanzjament adegwat tal-
programmi ta' istruzzjoni, ta' pariri u ta' tagħlim kontinwu; jinnota li dawn il-miżuri aktar 
jagħtu kontribut biex titjieb is-sitwazzjoni mid-dmirijiet żejda ta' dokumentazzjoni u 
rapporti; kontroll li jkopri l-aspetti kollha xorta waħda mhuwiex realistiku;
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10. Jitlob li d-dispożizzjonijiet ippjanati m'għandhomx iżidu l-piż fuq il-bdiewa billi joħolqu 
burokrazija żejda, iżda jemmen li minflok, l-opportunità li qed joffri l-proċess ta' 
armonizzazzjoni komprensiv għandha tittieħed biex jiġu ssimplifikati proċeduri ta' 
monitoraġġ mingħajr ma jsiru anqas effettivi;

11. Jitlob li r-regolament ta' statistika ppjanat ma jwassalx għal piżijiet ġodda fuq il-bdiewa;
12. Jinnota li ħafna aspetti mill-immaniġġjar integrat tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, 

li huwa obbligatorju mill-2014, għadhom mhumiex ċari; dan jista' jwassal, fil-kuntest tal-
Cross-compliance, għal inċertezza kunsiderevoli u nuqqas ta' ċarezza fil-liġi għall-
bdiewa;

13. Jitlob li miżuri volontarji u ta' appoġġ jieħdu preċedenza fuq miżuru obbligatorji; id-
deċiżjoni dwar it-taħlita adegwata ta' strumenti għandha tibqa' f'idejn l-Istati Membri 
wara analiżi tas-sitwazzjoni lokali fil-qafas tal-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali;

14. Jitlob biex jitfasslu pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni b'konsultazzjoni mill-qrib mas-settur 
tal-biedja, b'mod trasparenti, filwaqt li jiġi kkunsidrat l-impatt ta' miżuri bħal dawn fuq l-
ambjent u li jiġi żgurat li l-objettivi huma verifikabbli; jiffavorixxi ko-ffinanzjar 
Komunitarju għall-pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni;  huwa ta' l-opinjoni wkoll li l-pubbliku 
għandu jkun infurmat b'mod komprensiv u li tkun żgurata tkomplija regolari tal-ħidma 
sabiex l-Istati Membri jkunu motivati biex ikomplu bl-isforzi kontinwi tagħhom; 

15. Jilqa' b'sodisfazzjon kbir aktar armonizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet fil-qasam tal-
permessi u t-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti; Jinnota, madankollu, 
li l-proċeduri għandhom ikunu aktar stretti, ottimizzati u prevedibbli, sabiex prodotti 
innovattivi, u ħafna drabi b'riskju anqas, jidħlu fis-suq aktar faċilment; l-armonizzazzjoni 
għandha sservi wkoll biex jitneħħew inċertezzi legali eżistenti; 

16. Jistieden lill-Kummissjoni biex tħaffef l-armonizzazzjoni tal-Komunità ta' livelli massimi 
ta' residwi, peress li s-sitwazzjoni eżistenti tfisser li fl-UE hemm nuqqas ta' ugwaljanza 
fil-kompetizzjoni; dan ifixkel il-kummerċ u joħloq konfużjoni fost il-konsumaturi;

17. Jitlob lill-Kummissjoni biex, flimkien ma' l-Istati Membri u l-industrija, tieħu miżuri 
kontra l-importazzjoni u t-tqegħid fis-suq ta' PPPs iffalsifikati u/jew ipprojbiti;

18. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżgura li meta jiġi ċċekkjat jekk ikel impurtat jaqbiżx il-
limiti permessi, jiġu applikati l-istess miżuri u sanzjonijiet li jintużaw għall-prodotti ta' l-
UE; jitlob biex jittieħdu passi immedjatament biex jiġi żgurat li jsiru kontrolli frekwenti 
biżżejjed fuq prodotti impurtati (li ġeneralment huma suġġetti għal leġiżlazzjoni anqas 
stretta dwar l-użu ta' PPPs, li jfisser li r-riskju ta' livell ta' residwu illegali huwa ogħla) fl-
Istati Membri kollha bl-istess mod, sabiex il-bdiewa u l-manifatturi Ewropej ma 
jitpoġġewx f'sitwazzjoni ta' żvantaġġ u jiġu stabbiliti l-istess kundizzjonijiet ta' 
kompetizzjoni fi ħdan l-UE;

19. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jagħmlu disponibbli biżżejjed riżorsi 
għar-riċerka fir-reżistenza, għall-koltivazzjoni u l-forniment ta' għażla wiesgħa ta' uċuħ 
b'karatteristiċi varji ta' reżistenza, għar-riċerka ta' metodi fir-rotazzjoni ta' l-uċuħ u 
koltivazzjoni tal-ħamrija biex jikkumbattu l-annimali li jagħmlu l-ħsara u l-mard tal-
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pjanti, kif ukoll għall-innovazzjonijiet fil-qasam tal-ħarsien tal-pjanti, inklużi alternattivi 
mhux kimiċi;

20. Jitlob għal kontrolli xierqa fuq importazzjonijiet fl-UE ta' ikel li jkun ġie prodott bl-użu 
ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u pestiċidi li l-użu u l-kummerċjalizzazzjoni tagħhom 
mhumiex permessi fl-UE; 

21. Jitlob għal sistemi koordinati għall-kollezzjoni ta' informazzjoni dwar il-produzzjoni, l-
importazzjoni, l-esportazzjoni, il-bejgħ, id-distribuzzjoni u l-użu ta' pestiċidi ġeneralment 
disponibbli; 

22. Jitlob biex ikun ipprovdut iffinanzjar mill-Komunità  għar-riċiklaġġ ta' pestiċidi, peress li 
fi ħdan l-UE aktar minn 200,000 tunnellata ta' pestiċidi għadhom jiġu maħżuna f'ħażniet 
taħt l-art u f'miżbliet barra;

23. Jistieden lill-Kummissjoni biex tifformula politika ta' protezzjoni u kooperazzjoni fir-
rigward tal-ġara ta' l-UE dwar l-użu tal-pestiċidi u l-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti. 


