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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

I) Introduzzjoni

Id-direttiva li qed tiġi ppreżentata tagħmel parti mill-Istrateġija Tematika għall-użu 
sostenibbli ta' pestiċidi u għalhekk ta' l-implimentazzjoni tas-sitt programm ta' azzjoni dwar l-
ambjent.

L-applikazzjoni jew l-użu ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti huwa regolat direttament jew 
indirettament fi kwantità ta' testi legali tal-Komunità, fost l-oħrajn, fid-dokumenti li ġejjin:

• id-Direttiva 91/414/KEE (Tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti), li 
għandha tiġi sostitwita mir-Regolament dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti (COM (2006) 388),

• id-Direttiva 79/117/KEE (Projbizzjoni ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti),

• ir-Regolament 396/2005/KE (Livelli massimi ta' pestiċidi fl-ikel u l-għalf),

• ir-Regolament 882/2004/KE (Kontrolli uffiċjali),

• ir-Regolament 178/2002/KE (Prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel),

• ir-Regolamenti 852/2004/KE, 853/2004/KE, 854/2004/KE (hekk imsejjaħ, pakkett 
dwar l-iġjene),

• ir-Regolament 1782/2003/KE (Pagamenti diretti għall-agrikoltura, jipprevedi l-
applikazzjoni ta' l-hekk imsejjaħ pakkett dwar l-iġjene, kif ukoll id-Direttivi 
91/414/KEE, ir-Rgolament 178/2002/KE, fost oħrajn, fil-qafas tal-Cross-Compliance,

• id-Direttiva 79/409/KEE (Direttiva ta' l-għasafar) u d-Direttiva 92/43/KEE (Direttiva 
ta' l-ambjent naturali),

• id-Direttiva 2000/60/KE (Direttiva qafas dwar l-ilma), inklużi d-direttivi u d-
deċiżjonijiet (p.e. Direttiva ta' l-ilma ta' taħt l-art, Direttiva dwar l-ilma tax-xorb, 
Direttiva dwar l-ilmijiet tal-wiċċ, id-Direttiva dwar standards ta’ kwalità ambjentali 
fil-qasam tal-politika ta’ l-ilma (COM (2006)397), id-Deċiżjoni dwar sustanzi ta' 
prijorità, fost l-oħrajn), li kollha jitolbu għal miżuri kontra l-użu ta' prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti u d-danni kkawżati minnhom,

• id-direttivi dwar il-ħarsien tas-saħħa tal-ħaddiema,

• id-direttivi dwar l-iskart.

Ir-regolamenti mhumiex neqsin.  Madankollu l-użu legali ta' prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti jvarja sewwa fi ħdan il-qafas stabbilit mil-liġi Komunitarja u r-regolamenti nazzjonali 
minn Stat Membru għall-ieħor.  Minkejja titjib ovvju li sar fl-aħħar snin għadhom jinstabu 
residwi mhux mixtieqa ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti  fl-ilma u fl-ikel.
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L-att legali li qed jiġi propost għandu jagħti kontribut għal aktar uniformità fl-użu ta' prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti.

L-istrumenti essenzjali proposti hawn għal dan il-għan huma:

• tfassil ta' pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni,

• taħriġ għall-utenti,

• ħidma ta' pubbliċità,

• kontroll tal-magni li jintużaw,

• ħarsien speċjali ta' ambjent ta' l-ilma, taż-żoni u l-artijiet ta' Natura-2000, li huma 
ffrekwentati mill-pubbliku partikolarment (bħall-parks, fost l-oħrajn),

• promozzjoni ta' proċeduri li ftit jeħtieġu użu ta' pestiċidi inkluża l-ġestjoni integrata ta' 
organiżmi ta' ħsara (ġenerali u speċifika għat-tkabbir tal-pjanti),

• żvilupp ta' indikturi tar-riskji.

II) Tibdil propost

Prodotti għall-ħarsien tal-pjanti huma komponent indispensabbli tal-biedja moderna. Elementi 
essenzjali ta' użu ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u lis-
saħħa diġà jifformaw parti minn regolamenti Komunitarji oħra. 

Il-punt prinċipali tad-direttiva, għalhekk, għandu jkun il-pjan nazzjonali ta' azzjoni .  

Fih l-Istati Membri għandhom jiġbru l-attivitajiet kollha meħtieġa għat-tnaqqis tar-riskji li 
jibqgħu u għat-titjib fl-użu adegwat ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, bl-għajnuna ta' miżuri 
differenti, volontarji, legali u, jekk ikun hemm bżonn, fiskali.  
Għal dan il-għan, taħriġ u informazzjoni aħjar, il-ġlieda kontra punti individwali, titjib fis-
sitwazzjoni tad-dejta u sforzi favur l-implimentazzjoni tal-ġestjoni integrata ta' organiżmi ta' 
ħsara huma assolutament neċessarji. L-isforzi kontinwi huma deċiżivi, peress li l-għarfien 
dwar l-aħjar ħarsien tal-pjanti qed jiżviluppa kontinwament u jekk l-isforzi jiġu interrotti 
(informazzjoni, kontrolli) jerġa' jkun hemm ċirkostanzi ta' livell aktar baxx.

Id-direttiva għandha tillimita ruħha, fir-rigward tar-regolamenti eżistenti u estensivi dwar l-
użu tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, għall-kontenut minimu tal-pjanijiet ta' azzjoni.  
Inkella naslu għal regoli ġodda Ewropej bħal fil-qasam ta' Natura 2000, li jikkontradixxu 
b'mod ċar id-dispożizzjonijiet attwali.  

Anki l-ġestjoni integrata ta' organiżmi ta' ħsara hija diġà definita b'mod komprensiv skond ir-
regolament propost dwar it-tqegħid fis-suq u hija obbligatorja għall-utenti kollha mill-2014. 
Limitazzjonijiet fl-użu ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fl-oqsma ta' l-ilma (ilma tax-
xorb, ilma ta' taħt l-art, xmajjar, ilma li jibqa' mit-tisqija) huma previsti bħala obbligatorji fil-
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qafas ta' dispożizzjonijiet dwar l-ilma jew fit-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti. F'dan ir-rigward huwa suffiċjenti, bħal fil-każ ta' Natura 2000, li l-Istati Membri, fil-
qafas tal-pjanijiet ta' azzjoni, jkunu obbligati għal attenzjoni u viġilanza akbar.

Regoli obbligatorji għandhom ikunu previsti biss għall-oqsma li s'issa għadhom ma ġewx 
inkorporati, bħat-taħriġ bażiku u avvanzat, l-informazzjoni u l-użu ta' makkinarju.

L-effiċjenza tal-pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni għandha titjieb fil-konfront tal-proposta tal-
Kummissjoni permezz ta' regolamenti ċari dwar l-aġġornament u l-evalwazzjoni ta' l-għanijiet 
u dwar l-informazzjoni tal-pubbliku.

Il-kunċett tal-"pestiċidi" ġie sostitwit minn "prodotti għall-ħarsien tal-pjanti" biex jinftiehem 
aħjar, peress li d-direttiva tillimita ruħha biss għal dan.

EMENDI

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:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Intestatura

Drettiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja biex jintlaħaq użu sostenibbli 
tal-pestiċidi

Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja biex jintlaħaq użu tal-prodotti 
għall-protezzjoni tal-pjanti, li jkun xieraq 
skond il-prinċipju ta' l-iżvilupp sostenibbli.
(Is-sostituzzjoni tal-kelma "pestiċidi" bit-
terminu "prodott għall-protezzjoni tal-
pjanti" tapplika għat-test leġiżlattiv sħiħ; 
b'dan it-tibdil, adattamenti tekniċi fit-test 
sħiħ isiru neċessarji.)

Begründung

Fid-direttiva prodotti għall-ħarsien tal-pjanti jissemmew esklussivament bħala pestiċidi  Dan 
għandu jiġi espress anki fit-titlu għall-fini ta' ċarezza tal-kamp ta' applikazzjoni.

L-importanti huwa li t-tifsira tkun ċara. "Użu sostenibbli" huwa applikazzjoni kostanti fuq 

  
1 / Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
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żmien twil.  Però, wieħed mill-għanijiet speċifiċi ta' l-istrateġija tematika huwa l-bidla għal 
biedja li tuża jew kwantitajiet mill-inqas ta' pestiċidi jew ma tużahom assolutament xejn 
aktar. Għaldaqstant, l-intestatura għandha tinkludi l-kliem: "użu tal-prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti, li jkun xieraq skond il-prinċipju ta' l-iżvilupp sostenibbli". Din il-bidla 
tapplika għat-test leġiżlattiv sħiħ.

Emenda 2
Premessa 3

(3) Pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni bil-għan 
li jistabbilixxu miri għat-tnaqqis tar-riskji, 
inklużi perikli, u d-dipendenza fuq l-użu 
tal-pestiċidi u li jippromwovu l-protezzjoni 
tal-pjanti mingħajr l-użu tal-pestiċidi 
għandhom jintużaw mill-Istati Membri 
sabiex jiffaċilitaw l-implimentazzjoni ta’ 
din id-Direttiva. Il-pjanijiet nazzjonali ta’ 
azzjoni jistgħu jiġu kkoordinati bi pjanijiet 
ta’ implimentazzjoni taħt leġiżlazzjoni 
Komunitarja rilevanti u jistgħu jintużaw biex 
jingħaqdu flimkien miri li għandhom 
jintlaħqu skond leġiżlazzjoni Komunitarja 
oħra marbuta mal-pestiċidi.

(3) L-għan ewlieni tad-direttiva huwa l-
pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni li bihom 
jitnaqqsu r-riskji fl-użu ta' prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti u l-protezzjoni ta' pjanti 
mingħajr l-użu ta' sustanzi kimiċi. Il-
pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni għandhom
jiġu kkoordinati bi pjanijiet ta’ 
implimentazzjoni taħt leġiżlazzjoni 
Komunitarja rilevanti u jistgħu jintużaw biex 
jingħaqdu flimkien miri li għandhom 
jintlaħqu skond leġiżlazzjoni Komunitarja 
oħra marbuta mal-pestiċidi.

Emenda 3
Premessa 3 a (ġdida)

(3a) L-għanijiet tal-pjanijiet ta' azzjoni 
nazzjonali għat-tnaqqis tar-riskju 
għandhom kemm jista' jkun possibbli jiġu 
definiti b'mod ċar.   Il-pjanijiet ta' azzjoni 
għandhom jiġu riveduti u aġġornati 
regolarment. Huwa l-obbligu ta' l-Istati 
Membri li fil-qafas tal-pjanijiet nazzjonali 
ta' azzjoni jsibu t-taħlita xierqa ta' miżuri 
legali, volontarji u, jekk ikun hemm bżonn, 
fiskali skond is-sitwazzjoni tal-problemi 
relattivi tagħhom. 

Emenda 4
Premessa 4

(4) L-iskambju ta’ tagħrif dwar il-miri u l- (4) L-iskambju ta’ tagħrif u l-informazzjoni 
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azzjonijiet li l-Istati Membri jistipulaw fil-
pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni tagħhom 
huwa element importanti għall-ilħiq tal-miri 
ta’ din id-Direttiva. Għaldaqstant, jixraq li l-
Istati Membri jintalbu jirrappurtaw 
regolarment lill-Kummissjoni u l-Istati 
Membri l-oħra, partikolarment dwar l-
implimentazzjoni u r-riżultati tal-pjanijiet 
nazzjonali ta' azzjoni tagħhom u dwar l-
esperjenzi tagħhom.

għall-pubbliku dwar il-miri u l-azzjonijiet li 
l-Istati Membri jistipulaw fil-pjanijiet 
nazzjonali ta’ azzjoni tagħhom huwa element 
importanti għall-ilħiq tal-miri ta’ din id-
Direttiva.  Għaldaqstant, jixraq li l-Istati 
Membri jintalbu jirrappurtaw regolarment 
lill-Kummissjoni, u din toħloq databank fuq 
l-internet li jkun aċċessibbli pubblikament, 
li jippermetti lill-pubbliku u lill-Istati 
Membri l-oħra li jinfurmaw ruħhom dwar l-
għanijiet u r-riżultati tal-pjanijiet nazzjonali 
ta' azzjoni.

Fit-tfassil tal-pjanijiet għandhom 
għallinqas jiġu evalwati l-aspetti msemmija 
f'din id-direttiva għall-użu sostenibbli ta' 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

Emenda 5
Premessa 6

(6) Huwa mixtieq li l-Istati Membri 
jistabbilixxu sistemi ta’ taħriġ għad-
distributuri, il-konsulenti u l-utenti 
professjonali tal-pestiċidi sabiex permezz 
tagħhom, dawk li jużaw il-pestiċidi, jew li 
biħsiebhom jużawhom, ikunu konxji bis-
sħiħ mir-riskji potenzjali għas-saħħa tal-
bniedem u għall-ambjent u dwar il-miżuri 
xierqa biex dawn ir-riskji jitnaqqsu kemm 
jista’ jkun.  Attivitajiet ta’ taħriġ għall-utenti 
professjonali jistgħu jiġu kkoordinati ma’ 
dawk organizzati fil-qafas tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 ta' l-20 ta’ 
Settembru 2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (EAFRD).

(6) Huwa mixtieq li l-Istati Membri 
jistabbilixxu sistemi ta’ taħriġ kontinwu 
għad-distributuri, il-konsulenti u l-utenti 
professjonali tal-pestiċidi sabiex permezz 
tagħhom, dawk li jużaw il-pestiċidi, jew li 
biħsiebhom jużawhom, ikunu konxji bis-
sħiħ mir-riskji potenzjali għas-saħħa tal-
bniedem u għall-ambjent u dwar il-miżuri 
xierqa biex dawn ir-riskji jitnaqqsu kemm 
jista’ jkun. Attivitajiet ta’ taħriġ għall-utenti 
professjonali jistgħu jiġu kkoordinati ma’ 
dawk organizzati fil-qafas tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 ta' l-20 ta’ 
Settembru 2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (EAFRD).

Emenda 6
Premessa 7

(7) Fid-dawl tar-riskji possibbli mill-użu tal-
pestiċidi, il-pubbliku ġenerali għandu jkun 
infurmat aħjar dwar ir-riskji marbuta ma’ l-
użu tal-pestiċidi permezz ta’ kampanji 

(7) Fid-dawl tar-riskji possibbli mill-użu tal-
pestiċidi, il-pubbliku ġenerali u l-utenti
għandhom ikunu infurmati aħjar dwar 
kampanji ta' informazzjoni u miżuri xierqa 
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għall-ħolqien tal-kuxjenza, informazzjoni 
mgħoddija permezz ta’ bejjiegħa bl-imnut u 
miżuri xierqa oħra.

oħra dwar l-użu xieraq ta' prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti u r-riskji marbuta 
magħhom.

Ġustifikazzjoni

Fil-kampanja ppjanata ta' informazzjoni u ta' ħolqien ta' kuxjenza tal-poplu, għandu jiġi 
ppreżentat l-użu u l-importanza għall-produzzjoni ta' l-ikel illum flimkien ma ' l-informazzjoni 
dwar riskji potenzjali ta' l-użu ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti.

Emenda 7
Premessa 9

Minħabba li d-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 2006/42/KE tas-17 
ta’ Mejju 2006 dwar il-makkinarju u li 
temenda d-Direttiva 95/16/KE (tfassil mill-
ġdid)  se tipprovdi għal regoli dwar it-
tqegħid fis-suq ta’ tagħmir għall-
applikazzjoni tal-pestiċidi u se tiżgura li r-
rekwiżiti ambjentali jiġu sodisfatti, sabiex 
jitnaqqsu iktar l-impatti negattivi tal-
pestiċidi fuq saħħet il-bniedem u l-ambjent 
ikkawżat minn tagħmir bħal dan, jixraq li 
jiġu pprovduti sistemi għal spezzjonijiet 
tekniċi regolari tat-tagħmir għall-
applikazzjoni tal-pestiċidi li diġà qed jintuża. 

(9) Minħabba li d-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 2006/42/KE tas-17 
ta’ Mejju 2006 dwar il-makkinarju u li 
temenda d-Direttiva 95/16/KE (tfassil mill-
ġdid)  ma tiżgurax għal kollox ir-rekwiżiti
ambjentali, sabiex jitnaqqsu iktar l-impatti 
negattivi tal-pestiċidi fuq saħħet il-bniedem 
u l-ambjent ikkawżat minn tagħmir bħal dan, 
jixraq li jiġu pprovduti sistemi għal 
spezzjonijiet tekniċi regolari tat-tagħmir 
għall-applikazzjoni tal-pestiċidi li diġà qed 
jintuża.

Emenda 8
Premessa 10

(10) Il-bexx mill-ajru għandu l-potenzjal li 
jikkawża impatti negattivi sinifikanti fuq 
saħħet il-bniedem u fuq l-ambjent, 
partikolarment mit-tifrix tal-bexx lil hinn 
miż-żona fil-mira.  Għalhekk, il-bexx mill-
ajru għandu jiġi pprojbit b’mod ġenerali 
bil-possibbiltà ta’ deroga fejn ikun joffri 
vantaġġi ċari u wkoll benefiċċji ambjentali 
meta mqabbel ma' metodi oħra ta' bexx, jew 
fejn ma jkun hemm l-ebda alternattiva 
vijabbli.

(10) Il-bexx mill-ajru għandu l-potenzjal li 
jikkawża impatti negattivi sinifikanti fuq 
saħħet il-bniedem u fuq l-ambjent, 
partikolarment mit-tifrix tal-bexx lil hinn 
miż-żona fil-mira.  Għalhekk, għandu jiġi 
sottopost għal proċedura ta' avviż jew ta' 
permess sabiex ikun żgurat li l-bexx mill-
ajru jintuża biss fejn ikun joffri vantaġġi 
ċari u wkoll benefiċċji ambjentali meta 
mqabbel ma' metodi oħra ta' bexx, jew fejn 
ma jkun hemm l-ebda alternattiva vijabbli.
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Emenda 9
Premessa 11

(11) L-ambjent akkwatiku huwa 
partikolarment sensittiv għall-pestiċidi.  
Għaldaqstant, jeħtieġ li tingħata attenzjoni 
partikolari biex ikun evitat it-tniġġis ta’ l-
ilma tal-wiċċ u tal-pjan billi jittieħdu miżuri 
xierqa bħall-istabbiliment ta' strixex 
marġinali ta' protezzjoni jew it-tħawwil ta’ 
sisien tal-ħaxix mal-ġenb ta' ilmijiet fil-
wiċċ biex jitnaqqas l-esponiment ta’ ilmijiet 
għat-tifrix tal-bexx. Id-dimensjonijiet taż-
żoni marġinali ta' protezzjoni għandhom 
jiddependu partikolarment fuq il-
karatteristiċi tal-ħamrija, il-klima, id-daqs 
tal-mogħdija ta’ l-ilma, kif ukoll fuq 
karatteristiċi agrikoli taż-żoni kkonċernati. 
L-użu tal-pestiċidi f’żoni fejn jittella' l-ilma 
għax-xorb, fuq rotot għat-trasport jew 
matulhom, bħal linji tal-ferrovija, fuq uċuħ 
issiġillati jew permeabbli ħafna jista' 
jwassal għal riskji ogħla ta' tniġġis ta' l-
ambjent akkwatiku. Għaldaqstant, f’żoni 
bħal dawn, l-użu tal-pestiċidi għandu 
jitnaqqas kemm jista’ jkun, jew jiġi 
eliminat jekk ikun il-każ.

(11) L-ambjent akkwatiku huwa 
partikolarment sensittiv għall-prodotti 
għall-protezzjoni tal-pjanti.  Għaldaqstant, 
jeħtieġ li tingħata attenzjoni biex ikun evitat 
it-tniġġis ta’ l-ilma tal-wiċċ u tal-pjan, 
permezz ta' dispożizzjonijiet xierqa u 
regolamenti dwar l-applikazzjoni, li jiġu 
stabbiliti fil-qafas ta' l-approvazzjoni ta' 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti.

Ġustifikazzjoni

Fl-użu ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, ir-regolamenti għall-użu tal-prodott speċifiku 
jew it-tekniki li jnaqqsu l-ħsara, stabbiliti fil-qafas ta' l-awtorizzazzjoni uffiċjali, għandhom 
jinżammu.  Dawn ir-regolamenti diġà jirregolaw id-distanza mill-ilmijiet, biex il-bżonn ta' 
aktar buffer zones hija superfluwa. Barra minn hekk, l-użu ta' prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti f'żoni protetti ta' l-ilma tax-xorb huma diġà regolati minn regolamenti nazzjonali dwar 
żoni ta' ilma tax-xorb u għalhekk m'hemmx għalfejn jissemmew speċifikament hawnhekk.

Emenda 10
Premessa 12

(12) L-użu tal-pestiċidi jista’ jkun 
partikolarment perikoluż f’żoni sensittivi 
ħafna, bħal siti tan-Natura 2000 li huma 
protetti skond id-Direttiva tal-Kunsill 
79/409/KEE tat-2 ta' April 1979 dwar il-
konservazzjoni ta’ l-għasafar selvaġġi u d-

(12) Biex jintlaħqu l-għanijiet Komunitarji 
għaż-żoni sensittivi ħafna, miżuri għat-
tnaqqis ta' l-użu ta' prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti jistgħu jkunu 
neċessarji, fosthom siti tan-Natura 2000 li 
huma protetti skond id-Direttiva tal-Kunsill 
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Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' 
Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-
ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa. F’postijiet oħrajn bħal parkijiet 
pubbliċi u grawnds ta’ l-isport jew fejn 
jilagħbu t-tfal, ir-riskji mill-esponiment tal-
pubbliku ġenerali għall-pestiċidi huwa 
għoli.  Der Einsatz von Pestiziden in 
solchen Gebieten ist daher so weit wie 
möglich zu verringern oder gegebenenfalls 
ganz einzustellen.

79/409/KEE tat-2 ta' April 1979 dwar il-
konservazzjoni ta’ l-għasafar selvaġġi u d-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' 
Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-
ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa. Dan l-aspett għandu jiġi 
kkunsidrat fil-pjanijiet nazzjonali ta' 
azzjoni u fil-pjanijiet ta' amministrazzjoni 
għal żoni ta' protezzjoni speċjali.  
F’postijiet oħrajn bħal parkijiet pubbliċi u 
grawnds ta’ l-isport jew fejn jilagħbu t-tfal, 
għandu jkun żgurat permezz ta' 
regolamenti ta' applikazzjoni fil-qafas ta' l-
awtorizzazzjoni, li ma jeżistix periklu akbar 
għall-pubbliku li jkun espost għall-prodotti 
għall-protezzjoni tal-pjanti jew li l-użu tal-
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti 
jitnaqqas kemm jista' jkun.  

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis fl-użu ta' prodotti awtorizzati għall-protezzjoni tal-pjanti, li huwa mfittex hawn, 
huwa xjentifikament bla bżonn u inaċċettabbli. Il-limitazzjoni ta' l-użu ta' prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti f'żoni hekk imsejħa 'sensittivi' timplika li l-użu ta' dawn il-prodotti 
jinvolvi riskju li, minħabba regoli nazzjonali ta' awtorizzazzjoni u ta' użu stretti, fil-fatt ma 
jeżistix. Ir-regolamenti ta' applikazzjoni stipulati fil-proċess ta' awtorizzazzjoni jipproteġu l-
bnedmin u l-ambjent mill-perikli, sabiex kull dispożizzjoni oħra hija superfluwa.

Emenda 11
Premessa 14

(14) L-applikazzjoni ta' standards ġenerali 
ta' Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta’ 
Ħsara mill-bdiewa kollha għandha 
tirriżulta f'użu mmirat aħjar tal-miżuri 
kollha disponibbli għall-kontroll ta’ l-
organiżmi ta’ ħsara, inklużi l-pestiċidi.  L-
Istati Membri għandhom jippromwovu
biedja b'użu mill-inqas tal-pestiċidi, 
partikolarment Ġestjoni Integrata ta’ 
Organiżmi ta’ Ħsara u jistabbilixxu l-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-metodi ta’ ġestjoni 
integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara.  Barra 
minn hekk, l-Istati Membri għandhom 

(14) L-Istati Membri għandhom, fil-qafas 
tal-pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni,
jippromwovu r-rekwiżiti għal biedja b'użu 
mill-inqas tal-pestiċidi, partikolarment il-
biedja ekoloġika u l-Ġestjoni Integrata ta’ 
Organiżmi ta’ Ħsara, kif huwa definit fir-
Regolament (KE) […] dwar it-tqegħid fis-
suq ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, u 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet meħtieġa 
għall-implimentazzjoni tal-metodi ta’ 
ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara
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jinkoraġġixxu l-użu ta’ l-istandards 
speċifiċi għal-uċuħ tar-raba' tal-Ġestjoni 
Integratata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara.

Emenda 12
Artikolu 2 paragrafu 1

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
pestiċidi f’għamla ta' prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti kif definiti fir-
Regolament (KE) Nru [… ] dwar it-tqegħid 
tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fis-
suq.

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti kif 
definiti fir-Regolament (KE) Nru [… ] dwar 
it-tqegħid tal-prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti fis-suq.

Emenda 13
Artikolu 3 (b)

(b) ‘utent professjonali’ tfisser kwalunkwe 
persuna naturali jew ġuridika li tuża l-
pestiċidi fil-qafas ta’ l-attività professjonali 
tagħha, inklużi operaturi, tekniċi, min 
iħaddem l-impjegati, persuni li jaħdmu 
għal rashom fis-settur tal-biedja jew 
f'settur ieħor

(b) ‘utent ’ tfisser kwalunkwe persuna 
naturali jew ġuridika li tuża l-prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti fil-qafas ta’ l-attività 
tagħha, kemm jekk taħdem għal rasha, 
impjegata jew imħaddma għal biċċa xogħol 
speċifika; l-Istati Membri jistgħu 
jiddistingwu bejn żewġ kategoriji ta' utenti 
professjonali: dawk awtorizzati jużaw il-
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fl-art u 
fil-proprjetà tagħhom stess, u dawk 
awtorizzati jużaw il-prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti f'artijiet jew proprjetà 
ta' terzi persuni;.
Barra minn hekk, korsi tal-golf, korts tat-
tennis u faċilitajiet oħra ta' mogħdija ta' 
żmien, komunitajiet bil-parkijiet pubbliċi 
pubbliċi tagħhom, kif ukoll oqsma ta' l-
infrastruttura għall-ipparkjar, ta' toroq, 
ferroviji u oħrajn simili, għandhom jitqiesu 
bħala utenti.

Ġustifikazzjoni

Fit-test bl-Ingliż it-terminu użat huwa "professional user", li jfisser l-istess bħal utent 
professjonali. It-traduzzjoni bil-Ġermaniż "gewerblicher Anwender" mhijiex korretta. Id-
direttiva m'għandhiex tindirizza direttament lill-bdiewa imma lill-utenti l-oħra kollha tal-
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prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

Emenda 14
Artikolu 3(d)

(d) ‘konsulent’ tfisser kwalunkwe persuna 
naturali jew ġuridika li tagħti pariri dwar l-
użu tal-pestiċidi inklużi servizzi privati ta’ 
pariri mogħtija minn persuni li jaħdmu 
għal rashom, aġenti kummerċjali, 
produtturi ta’ l-ikel jew bejjiegħa fejn ikun 
rilevanti

(d) ‘konsulent’ tfisser kwalunkwe persuna 
naturali jew ġuridika li jkollha taħriġ u 
kwalifiki mitluba mill-Istat Membru 
responsabbli u tkun awtorizzata tagħti pariri 
dwar l-użu tal-prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti, filwaqt li tirrispetta l-metodi 
applikabbli fl-Istati Membru fejn jinsabu l-
artijiet agrikoli u tirrispetta wkoll il-limiti 
stabbiliti tal-Komunità

Emenda 15
Artikolu 3 (i a) (ġdid)

(ia) ‘indikatur ta' l-użu’ tfisser parametru li 
jista' jintuża biex tiġi evalwata l-intensità 
ta' l-użu tal-pestiċidi u d-dipendenza fuq il-
pestiċidi.

Emenda 16
Artikolu 4 intestatura

Pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni biex inaqqsu 
r-riskji u d-dipendenza fuq il-pestiċidi

Pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni biex inaqqsu 
r-riskji u l-użu tal-pestċidi

Emenda 17
Artikolu 4 (1)

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni biex 
jistabbilixxu miri, miżuri u skedi ta’ 
implimentazzjoni għat-tnaqqis tar-riskji, 
inklużi perikli, u d-dipendenza fuq il-
pestiċidi.

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw, 
wara li jkkonsultaw rappreżentanti tal-
bdiewa, organizzazzjonijiet ambjentali, l-
industrija u interessati oħra, pjanijiet 
nazzjonali ta’ azzjoni biex jistabbilixxu miri, 
miżuri u skedi ta’ implimentazzjoni għat-
tnaqqis tar-riskji għas-saħħa u l-ambjent 
minħabba l-użu ta' prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti. Dawn il-pjanijiet 
nazzjonali ta' azzjoni għandhom 
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jikkunsidraw il-kundizzjonijiet speċifiċi fil-
livell nazzjonali, reġjonali u lokali.

Huma u jfasslu u jirrevedu l-pjanijiet 
nazzjonali ta’ azzjoni, l-Istati Membri 
għandhom iqisu kif jixraq l-impatti soċjali, 
ekonomiċi u ambjentali tal-miżuri previsti.

Huma u jfasslu u jirrevedu l-pjanijiet 
nazzjonali ta’ azzjoni, l-Istati Membri 
għandhom iqisu kif jixraq l-impatti soċjali, 
ekonomiċi u ambjentali tal-miżuri previsti.

Il-pjan nazzjonali ta' azzjoni jista' jkun 
jikkonsisti fi pjanijiet reġjonali kkombinati 
miġbura fil-livell nazzjonali jew fi pjanijiet 
reġjonali u nazzjonali. 

Emenda 18
Artikolu 4 paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Il-pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni 
jinkludu, sakemm ikun meħtieġ, il-punti 
msemmija fl-Artikoli 5 u 13.  Għandhom 
ikunu konformi ma' dispożizzjonijiet legali 
Komunitarji oħrajn dwar l-użu ta' prodotti 
għall-protezzjoni tal-pjanti, bħal, 
pereżempju, pjanijiet ta' miżuri skond id-
Direttiva 2000/60/KE.  
Il-miżuri inklużi fil-pjanijiet nazzjonali ta' 
azzjoni jistgħu jkunu partikolarment ta' tip 
leġiżlattiv, fiskali jew volontarju u 
għandhom ikunu bbażati fuq riżultati 
rilevanti ta' evalwazzjoni ta' riskji.  

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva għandha għall-inqas issemmi l-inqas kontenuti jew l-elementi li għandhom jiġu 
vverifikati fil-qafas tat-tfassil tal-pjanijiet. .  Il-kwistjoni dwar meta aktar leġiżlazzjoni jew 
miżuri ta' promozzjoni, fiskali jew oħrajn ikunu neċessarji tibqa' f'idejn l-Istati Membri.

Emenda 19
Artikolu 4 paragrafu 1 b (ġdid)

1b. Parti mill-pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni 
għandhom jinkludu l-Ġestjoni Integrata ta’ 
Organiżmi ta’ Ħsara, li ssir riferenza 
għalihom fl-Artikolu 13, fejn il-miżuri 
mhux kimiċi ta' protezzjoni tal-pjanti 
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jingħataw prijorità u li tinkuraġġixxi lill-
bdiewa li jagħżlu li jużaw prodotti mhux 
kimiċi għall-protezzjoni ta' l-uċuħ.

Emenda 20
Artikolu 4 paragrafu 2

2. Fi żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw il-pjanijiet nazzjonali ta’ 
azzjoni lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra.

2. Fi żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw il-pjanijiet nazzjonali ta’ 
azzjoni lill-Kummissjoni.

Il-pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni għandhom 
jiġu riveduti għallinqas kull ħames snin u 
kull bidla fil-pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni 
għandha tiġi rrappurtata lill-Kummissjoni 
mingħajr dewmien.

Il-pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni għandhom 
jiġu riveduti għallinqas kull ħames snin u 
jiġu aġġornati skond kemm jintlaħqu l-
għanijiet.  Ir-reviżjoni tinkludi wkoll analiżi 
dwar jekk ir-riskji ġewx ikkunsidrati b'mod 
xieraq jew jekk iridux jerġgħu jiġu 
evalwati.  Kull bidla fil-pjanijiet nazzjonali 
ta' azzjoni kif ukoll ir-riżultati essenzjali 
tar-reviżjoni għandhom jiġu rrappurtati
lill-Kummissjoni mingħajr dewmien.  

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli dwar ir-reviżjoni għandhom mingħajr dubju jiġu ppreċiżati. L-informazzjoni lill-
Istati Membri l-oħra hija żejda, jekk il-Kummisjjoni, kif inhu propost hawnhekk, toħloq 
databank li jkun pubblikkament aċċessibbli (ara l- Artikolu 4 paragrafu 2a(ġdid)).

Emenda 21
Artikolu 4 paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Il-Kummissjoni għandha toħloq 
databank  fuq l-internet li permezz tiegħu l-
pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni, kull tibdil u 
r-riżultati essenzjali tar-reviżjonijiet 
regolari, b'mod partikolari kull progress 
jew nuqqas ta' suċċess biex jintlaħqu l-
għanijiet, kif ukoll ir-raġunijiet għalihom, 
ikunu aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali.

Ġustifikazzjoni

Element essenzjali tal-pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni huwa l-parteċipazzjoni tal-pubbliku. 
Għalhekk jagħmel sens li dawn il-pjanijiet, kif ukoll l-emendi li jsirulhom u r-riżultati 
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tagħhom ikunu magħmula pubbliċi ma' l-Ewropa kollha permezz ta' databank.  Permezz tad-
databank jitneħħa l-obbligu li l-Istati Membri jinfurmaw lil xulxin, li fil-forma proposta xorta 
waħda japplika għall-pjan oriġinali u mhux għat-tibdil.  Bil-pubblikazzjoni fl-internet ir-
regolament tat-trażmissjoni ta' dejta lill-pajjiżi terzi ssir superfluwa.

Emenda 22
Artikolu 4 paragrafu 3

3. u kull bidla fil-pjanijiet nazzjonali ta' 
azzjoni għandha tiġi rrappurtata lill-
Kummissjoni mingħajr dewmien.

mħassar

Ġustifikazzjoni

Emenda li hija konsegwenza ta' l-Artikolu 4 paragrafu 2 u 2a (ġdid) (Emendi 20 u 21).  

Emenda 23
Artikolu 4 paragrafu 4 a (ġdid)

4a. L-ippjanar u t-twettiq ta' programmi 
tal-Komunità jistgħu jiġu ffinanzjati mill-
baġit Komunitarju.

Emenda 24
Artikolu 5 paragrafu 1 subparagrafu 1

1. 1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-utenti professjonali, id-distributuri u l-
konsulenti kollha jkollhom aċċess għal 
taħriġ xieraq.

1. 1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-utenti professjonali, id-distributuri u l-
konsulenti kollha jkollhom aċċess għal 
taħriġ bażiku u avvanzat li jkun xieraq u 
organizzat b'mod indipendenti u li jittratta 
dwar l-użu professjonali ta' prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti. Dan it-taħriġ għandu 
jikkunsidra l-livell ta' responsabilità ta' 
dawk ikkonċernati u l-irwol speċifiku 
tagħhom fil-ġestjoni integrata ta' organiżmi 
ta' ħsara.

Ġustifikazzjoni
Huwa ta' importanza deċiżiva li l-organizzazzjoni tat-taħriġ avvanzat tkun ħielsa minn 
interessi ekonomiċi minn ċerti ambjenti. Dan ma jeskludix il-parteċipazzjoni ta' speċjalisti ta' 
l-industrija jew ta' NGOs. L-Istati Membri jistgħu jissodisfaw ir-rekwiżiti bażiċi skond din id-
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direttiva anki permezz ta' offerti ta' taħriġ li jkun rilevanti.

Emenda 25
Artikolu 5 paragrafu 2

2. Fi żmien sentejn mid-data msemmija fl-
Artikolu 20(1), l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu sistemi ta’ ċertifikazzjoni li 
jipprovdu evidenza ta’ attendenza għal 
sessjoni sħiħa tat-taħriġ li, bħala minimu, 
tkopri s-suġġetti elenkati fl-Anness I.

2. Fi żmien tliet snin mid-data msemmija fl-
Artikolu 20(1), l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu sistemi ta’ taħriġ, li bħala 
minimu, jkopri s-suġġetti elenkati fl-Anness 
I

Ġustifikazzjoni

Sentejn mhumiex biżżejjed għat-taħriġ obbligatorju tal-bdiewa kollha.

Emenda 26
Artikolu 5 paragrafu 3 subparagrafu 1 a (ġdid)

Dawk li jkollhom ċertifikat msemmi fl-
Anness 1 għandhom jagħmlu korsijiet ta' 
aġġornament. L-Istati Membri għandhom 
jistipulaw il-metodoloġija ta' korsijiet ta' 
aġġornament.

Emenda 27
Artikolu 6 paragrafu 1

1. 1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-distributuri li jbigħu l-pestiċidi 
kklassifikati bħala tossiċi jew tossiċi ħafna 
skond id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill 1999/45/KE ikollhom għallinqas 
persuna waħda fl-impjieg tagħhom li 
għandha ċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 
5(2) u li għandu jkun preżenti u disponibbli 
fil-post tal-bejgħ biex jipprovdi tagħrif lill-
klijenti rigward l-użu tal-pestiċidi.

1. 1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-distributuri li jbigħu l-pestiċidi 
kklassifikati bħala tossiċi jew tossiċi ħafna 
skond id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill 1999/45/KE ikollhom għallinqas 
persuna waħda fl-impjieg tagħhom li 
għandha ċ-ċertifikat, li m'għandux ikun ilu 
aktar minn ħames snin, imsemmi fl-
Artikolu 5(2). Din il-persuna għandha tkun
preżenti u disponibbli fil-post tal-bejgħ biex 
jipprovdi tagħrif lill-klijenti rigward l-użu 
tal-pestiċidi.
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Ġustifikazzjoni

Peress li mill-evalwazzjoni tal-konsegwenzi li għamlet il-Kummissjoni, il-kundizzjonijiet tal-
qafas leġiżlattiv u l-għarfien xjentifiku dwar l-użu professjonali tal-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti jinbidlu kontinwament, jagħmel sens li ċ-ċertifikat ikollu żmien ta' validità limitat.

Emenda 28
Artikolu 6 paragrafu 2

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha biex jiżguraw li l-bejgħ tal-
pestiċidi li mhumiex awtorizzati għal użu 
mhux professjonali jkunu ristretti għal utenti 
professjonali li jkollhom fil-pussess tagħhom 
iċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 5(2).

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha biex jiżguraw li l-bejgħ tal-
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li huma
awtorizzati huma ristretti għal utenti 
professjonali li jkollhom fil-pussess tagħhom 
iċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 5(2) u li 
jingħataw pariri minn esperti kompetenti u 
kkwalifikati suffiċjentement, maħtura mill-
Istati Membri.

Emenda 29
Artikolu 6 paragrafu 3

3. 3. L-Istati Membri għandhom jobbligaw 
lid-distributuri li jqiegħdu fis-suq il-pestiċidi 
mhux għal użu professjonali biex jipprovdu 
tagħrif ġenerali dwar ir-riskji ta’ l-użu tal-
pestiċidi, partikolarment il-perikli, l-
esponiment, il-ħżin tajjeb, it-tqandil u l-
applikazzjoni, kif ukoll ir-rimi.

3. 3. L-Istati Membri għandhom jobbligaw 
lid-distributuri li jqiegħdu fis-suq il-pestiċidi 
mhux għal użu professjonali biex jipprovdu 
tagħrif ġenerali partikolarment dwar ir-riskji 
possibbli ta’ l-użu ta' prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti li jitqiegħdu fis-suq, 
il-perikli, l-esponiment, il-ħżin tajjeb, it-
tqandil u l-applikazzjoni, kif ukoll ir-rimi.

Il-miżuri previsti fil-paragrafi 1 u 2 
għandhom jiġu stabbiliti fi żmien erba’ snin 
mid-data msemmija fl-Artikolu 20(1).

Il-miżuri previsti fil-paragrafi 1 u 2 
għandhom jiġu stabbiliti fi żmien seba’ snin 
mid-data msemmija fl-Artikolu 20(1).

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta' l-informazzjoni mill-produtturi u d-distributuri għandu jkun l-użu professjonali ta' 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li jelimina kompletament kull periklu għas-saħħa u l-
ambjent.  L-oġġett ta' l-informazzjoni għandu jkun ir-riskji tal-prodotti speċifiċi, peress li 
dawn jistgħu ivarjaw skond il-prodott u l-mod kif jiġu applikati. 

Jeħtieġ perjodu ta' tranżizzjoni aktar twil, biex jiġu evitati kapaċitajiet eċċessivi fil-qasam tat-
taħriġ avvanzat fl-ewwel sentejn wara li tiġi istitwita s-sistema ta' taħriġ avvanzat.
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Emenda 30
Artikolu 7

L-Istati Membri għandhom jippromwovu u 
jiffaċilitaw programmi ta’ għarfien u d-
disponibbilità tat-tagħrif marbut mal-
pestiċidi lill-pubbliku ġenerali, 
partikolarment fir-rigward ta' l-effetti 
tagħhom fuq is-saħħa u l-ambjent u 
alternattivi li mhumiex kimiċi.

L-Istati Membri għandhom jippromwovu u 
jiffaċilitaw programmi ta’ informazzjoni u 
d-disponibbilità tat-tagħrif marbut ma' l-użu 
u r-riskji kif ukoll mas-saħħa u l-ambjent, 
li jistgħu jirriżultaw mill-użu ta' prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti. Barra minn hekk, 
għandha tingħata informazzjoni dwar l-
irwol tal-prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti fl-agrikoltura u fil-produzzjoni ta' l-
ikel, l-użu risponsabbli tal-prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti u alternattivi mhux 
kimiċi.

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda tiżgura li l-programmi ppjanati ta' informazzjoni u li joħolqu kuxjenza ma 
jindirizzawx biss ir-riskji tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti. Fil-mument, il-kwistjoni 
prinċipali li qed tiġi indirizzata hija r-riskji tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.  Minflok, kif 
inhu stabbilit fl-emenda proposta, l-iskop għandu jkun li tingħata informazzjoni oġġettiva 
dwar il-bżonn u s-sostenibilità ta' l-użu ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u biex tiġi 
ċċarata l-importanza tagħhom fil-produzzjoni ta' l-ikel attwalment.

Emenda 31
Artikolu 8 paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
tagħmir u l-aċċessorji għall-applikazzjoni 
tal-pestiċidi li jintużaw professjonalment 
ikunu soġġetti għal spezzjonijiet f’intervalli 
regolari. Għal dak il-għan, għandhom 
jistabbilixxu sistemi ta’ ċertifikazzjoni 
maħsuba biex jippermettu l-verifika ta’ l-
ispezzjonijiet.

1. L-Istati Membri għandhom joħolqu 
sistemi ta' inċentivi li jiżguraw li t-tagħmir u 
l-aċċessorji għall-applikazzjoni tal-pestiċidi 
li jintużaw professjonalment ikunu soġġetti 
għal spezzjonijiet f’intervalli regolari. 

Ġustifikazzjoni

Permezz ta' sistemi ta' inċentivi l-utenti jifhmu li għandhom jissottomettu t-tagħmir għall-
ispezzjonijiet, aktar milli jkunu mġiegħla jagħmlu dan .

Emenda 32
Artikolu 8 paragrafu 3

3. Fi żmien ħames snin mid-data msemmija 
fl-Artikolu 20(1), l-Istati Membri 

mħassar
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għandhom jiżguraw li t-tagħmir u l-
aċċessorji għall-applikazzjoni tal-pestiċidi li 
jintużaw professjonalment ikunu ġew 
spezzjonati għallinqas darba u li tagħmir u 
aċċessorji għall-applikazzjoni tal-pestiċidi li 
għaddew mill-ispezzjoni biss ikunu qed 
jintużaw professjonalment.

Ġustifikazzjoni

Fis-sens tal-prinċipju ta' sussidjarjetà, dan ir-regolament partikolari jista' jitħassar 

Emenda 33
Artikolu 8 paragrafu 4

4. L-Istati Membri għandhom jaħtru korpi 
responsabbli għat-twettiq ta’ l-ispezzjonijiet 
u jikkomunikawhom lill-Kummissjoni.

mħassar

Ġustifikazzjoni
Din id-dispożizzjoni hija superfluwa.

Emenda 34
Artikolu 9 paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu l-
bexx mill-ajru soġġett għall-paragrafi 2-6.

1. L-Istati Membri għandhom joħorġu 
dispożizzjonijiet dwar il-bexx mill-ajru fir-
rispett tar-rekwiżiti ta' paragrafu 4.

Ġustifikazzjoni

Projbizzjoni ġenerali tal-bexx mill-ajru hija burokratikament wisq ikkumplikata u ftit tagħmel 
sens, peress li f'ċerti każijiet aktar jagħmlu sens forom oħra ta' l-użu ta' prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti (dwieli, foresti). Huwa l-kompitu ta' l-Istati Membri li jiżguraw li l-bexx 
mill-ajru jsir biss, meta jkun indispensabbli. Għandu jibqa' f'idejn l-Istati Membri jekk għalih 
ikunux meħtieġa proċeduri ta' permessi jew ta' avviż. Ir-rekwiżiti f'dik li hija dokumentazzjoni 
mhumiex neċessarji fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tad-direttiva dwar it-tagħrif ambjentali u 
d-dispożizzjonijiet nazzjonali attwali.

Emenda 35
Artikolu 9 paragrafu 2
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2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
u jagħmlu disponibbli għall-pubbliku 
tagħrif dwar l-uċuħ tar-raba', iż-żoni u r-
rekwiżiti partikolari għall-applikazzjoni 
fejn, b’deroga mill-paragrafu 1, jista' jiġi 
awtorizzat il-bexx mill-ajru.

mħassar

Ġustifikazzjoni

Emenda li hija konsegwenza ta' l-emenda tal-paragrafi 1 u 4.

Emenda 36
Artikolu 9 paragrafu 3

3. L-Istati Membri għandhom jinnominaw 
l-awtoritajiet kompetenti għall-għoti tad-
derogi u għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bihom minnufih.

mħassar.

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija superfluwa.

Emenda 37
Artikolu 9 paragrafu 4

4. Id-derogi jistgħu jingħataw biss meta 
jkunu sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:

4. Il-bexx mill-ajru huwa permess biss taħt 
dawn il-kundizzjonijiet:

(a) ma għandux ikun hemm alternattivi 
vijabbli oħrajn, jew għandu jkun hemm 
vantaġġi ċari f’termini ta’ impatti mnaqqsa 
fuq is-saħħa u l-ambjent meta mqabbel ma’ 
l-applikazzjoni tal-pestiċidi mill-art.

(a) ma għandux ikun hemm alternattivi 
vijabbli oħrajn, jew għandu jkun hemm 
vantaġġi ċari f’termini ta’ impatti mnaqqsa 
fuq is-saħħa u l-ambjent meta mqabbel ma’ 
l-applikazzjoni tal-pestiċidi mill-art.

(b) il-pestiċidi użati għandhom ikunu 
awtorizzati espliċitament għall-bexx mill-
ajru

(b) il-pestiċidi użati għandhom ikunu 
awtorizzati espliċitament għall-bexx mill-
ajru

(c) l-operatur li jbexxex mill-ajru għandu 
jkollu ċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 5(2).

(c) l-operatur li jbexxex mill-ajru għandu 
jkollu ċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 5(2);
konsegwentement japplika l-Artikolu 6 
paragrafu 3 (2);

L-awtorizzazzjoni għandha tispeċifika l-
miżuri meħtieġa għat-twissija tar-residenti, u 
persuni fil-qrib u għall-protezzjoni ta’ l-
ambjent fil-viċinat taż-żona mbexxa.

(ca) għandu jkun iggarantit li l-miżuri 
kollha meħtieġa għat-twissija fil-ħin tar-
residenti, u persuni fil-qrib u għall-
protezzjoni ta’ l-ambjent fil-viċinat taż-żona 
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mbexxa.
cb) il-bexx mill-ajru qabel kien jiġi avżat 
lill-awtoritajiet responsabbli jew jiġi 
permess minnhom.  

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri huma liberi li jagħżlu huma jekk jipprevedux proċedura ta' permessi jew ta' 
avviż. Il-bexx huwa madankollu permess biss meta jinżammu d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 
4. Il-proposta tal-Kummissjoni kienet burokratika mingħajr bżonn.  Il-perjodu ta' tranżizzjoni 
skond l-Artikolu 6 paragrafu 3 (2) għandu jiġi rispettat.

Emenda 38
Artikolu 9 paragrafu 5

5. Utent professjonali li jixtieq japplika l-
pestiċidi permezz tal-bexx mill-ajru għandu 
jressaq talba lill-awtorità kompetenti 
akkumpanjata minn data ta’ appoġġ li turi 
li l-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 
4 huma sodisfatti.

mħassar

Ġustifikazzjoni

Emenda li hija konsegwenza ta' l-emenda tal-paragrafi 1 u 4. Ara l-ġustifikazzjoni ta' l-
emendi 34 u 37.

Emenda 39
Artikolu 9 paragrafu 6

6. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iżżommu reġistru tad-derogi mogħtija.

mħassar

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżi f'dik li hija dokumentazzjoni mhumiex neċessarji fir-rigward tad-dispożizzjonijiet 
tad-direttiva dwar it-tagħrif ambjentali u d-dispożizzjonijiet nazzjonali attwali.

Emenda 40
Artikolu 10 paragrafu 1 introduzzjoni

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
meta jintużaw pestiċidi qrib l-ilmijiet, 
tingħata preferenza lil:

1. L-Istati Membri għandhom jipprevedu 
miżuri fil-qafas tat-tfassil u l-
implimentazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali ta' 
azzjoni li jiżguraw b'mod aktar xieraq li fl-
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użu ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti 
qrib l-ilmijiet, tingħata preferenza lil:  

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni attwali ma twassal bl-ebda mod għal sikurezza tal-liġi u tal-pjanifikazzjoni, 
b'mod partikolari l-formulazzjoni mċajpra ħafna tal-paragrafu 1 attwali. Dawn huma 
problemi li qabel xejn iridu jiġu solvuti mill-Istati Membri fil-qafas tal-pjanijiet nazzjonali ta' 
azzjoni tagħhom skond l-Artikolu 4. 

Emenda 41
Artikolu 10 paragrafu 1 a (ġdid)

1a. L-Istati Membri għandhom 
jivverifikaw, fil-qafas tat-tfassil u l-
implimentazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali ta' 
azzjoni, partikolarment il-miżuri li ġejjin 
għall-protezzjoni ta' l-ilmijiet:
(a) il-ħolqien ta' żoni marġinali u ta' 
protezzjoni fuq l-għelieqi ma' tul l-ilmijiet u 
b'mod partikolari ma' żoni protetti, li skond 
l-Artikolu 7 (3) tad-Direttiva 2000/60/KE 
dwar il-politika ta' l-ilma,  ma jistgħux jiġu 
applikatti jew maħżuna fihom prodotti 
għall-protezzjoni tal-pjanti; il-kobor taż-
żoni marġinali għandu jiġi ffissat fir-rispett 
tar-riskji ta' inkwinament u l-karatteristiċi 
tal-biedja fiż-żona kkonċernata;
(b) l-adozzjoni ta' miżuri xierqa, biex jiġi 
limitat it-tifrix ta' prodotti għall-protezzjoni 
tal-pjanti għallinqas f'għelejjel vertikali, 
inklużi msaġar tas-siġar tal-frott, dwieli, u 
ħops direttament ma’ ġenb mogħdija ta’ l-
ilma;
(c) l-adozzjoni ta' miżuri xierqa li permezz 
tagħhom l-applikazzjoni tal-prodotii għall-
protezzjoni tal-pjanti fuq jew mal-ġenb ta’ 
toroq, linji tal-ferrovija, uċuħ permeabbli 
ħafna jew infrastruttura oħra qrib ta’ 
ilmijiet fil-wiċċ jew tal-pjan, jew fuq uċuħ 
issiġillati b'riskju għoli ta’ skular ġo l-ilma 
tal-wiċċ jew is-sistemi tad-dranaġġ, kemm 
jista' jkun jitnaqqas jew jiġi eliminat 
kompletament, jekk ikun il-każ.
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Miżuri li jittieħdu skond l-ittra a għandhom 
jieħdu preċedenza f'kull pjan nazzjonali ta' 
azzjoni. 

Ġustifikazzjoni

It-test tal-paragrafu 1a (ġdid) ittri a) - c) jikkorrispondi essenzjalment ma' dawk tal-paragrafi 
2 u 4 tal-proposta tal-Kummissjoni.  Il-miżuri jsegwu l-istess objettiv u għalhekk ġew miġbura 
f'paragrafu wieħed. Żoni ta' protezzjoni u żoni marġinali għall-ilmijiet u l-ilma tax-xorb huma 
element essenzjali ta' pjan nazzjonali ta' azzjoni. Kif juri l-eżempju Daniż, miżuri volontarji 
jistgħu jkunu effiċjenti l-istess bħas-dispożizzjonijiet legali obbligatorji.

Emenda 42
Artikolu 10 paragrafu 2

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jiġu stabbiliti żoni bafer xierqa, fejn il-
pestiċidi ma għandhomx jintużaw jew 
jinħażnu, fuq għelieqi ma’ ġenb mogħdijiet 
ta’ l-ilma, u partikolarment biex jiġu mħarsa 
żoni fejn jittella’ ilma għax-xorb stabbiliti 
skond l-Artikolu 7(3) tad-Direttiva 
2000/60/KE.

mħassar

Ġustifikazzjoni

Issa paragrafu 1a (ġdid), ittra a) (ara l-emenda 41).

Emenda 43
Artikolu 10 paragrafu 3

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jittieħdu l-miżuri xierqa biex jillimitaw it-
tifrix bl-arja tal-pestiċidi, għallinqas 
f'għelejjel vertikali, inklużi msaġar tas-siġar 
tal-frott, dwieli, u ħops direttament ma’ ġenb 
mogħdija ta’ l-ilma.

mħassar.

Ġustifikazzjoni

Issa paragrafu 1a (ġdid), ittra b) (ara l-emenda 41).
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Emenda 44
Artikolu 10 paragrafu 4

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
applikazzjoni tal-pestiċidi titnaqqas kemm 
jista' jkun jew tiġi eliminata skond kif ikun 
xieraq, fuq jew mal-ġenb ta’ toroq, linji tal-
ferrovija, uċuħ permeabbli ħafna jew 
infrastruttura oħra qrib ta’ ilmijiet fil-wiċċ 
jew tal-pjan, jew fuq uċuħ issiġillati b'riskju 
għoli ta’ skular ġo l-ilma tal-wiċċ jew is-
sistemi tad-dranaġġ.

mħassar

Ġustifikazzjoni

Issa paragrafu 1a (ġdid), ittra c) (ara l-emenda 41).

Emenda 45
Artikolu 11 paragrafu 1 subparagrafu 1 introduzzjoni

L-Istati Membri għandhom, huma u jqisu r-
rekwiżti meħtieġa ta’ l-iġjene u s-sikurezza 
pubblika, jiżguraw li l-miżuri li ġejjin jiġu 
adottati:

L-Istati Membri għandhom jibbażaw 
ruħhom fuq ir-riżultati ta' evalwazzjonijiet 
ta' riskju relattivi u jiżguraw li l-miżuri li 
ġejjin jiġu adottati:

Ġustifikazzjoni

Il-bażi għal deċiżjoni dwar it-tnaqqis fl-użu ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti f'żoni 
sensittivi hija evalwazzjoni ta' riskju relevanti. Il-punt mhuwiex li jiġi pprojbit l-użu, iżda li 
jkun żgurat użu bil-għaqal u aktar baxx ta' prodott għall-ħarsien tal-pjanti fid-dawl ta' l-iskop 
partikolari ta' protezzjoni. Fir-regolamenti dwar iż-żoni ta' Natura 2000, huma stabbiliti 
projbizzjonijiet u rekwiżiti li jkopru l-oqsma kollha, sabiex, fis-sens tal-prinċipju ta' 
sussidjarjetà, l-ebda leġiżlazzjoni speċifika ma hija neċessarja.

Emenda 46
Artikolu 11 paragrafu 1 (a)

(a) l-użu tal-pestiċidi għandu jiġi pprojbit 
jew ristrett sa l-inqas punt meħtieġ f’żoni 
użati mill-pubbliku ġenerali jew minn 
popolazzjoni sensittiva, għallinqas 
f’parkijiet, ġonna pubbliċi u grawnds ta’ l-
isport jew fejn jilagħbu t-tfal

(a) L-użu tal-pestiċidi għandu jiġi pprojbit 
kompletament jew ristrett sa l-inqas punt 
meħtieġ f’żoni użati regolarment mill-
pubbliku ġenerali jew minn popolazzjoni 
sensittiva, għallinqas f’parkijiet, ġonna 
pubbliċi, grawnds ta’ l-isport u ta' l-iskola 
jew fejn jilagħbu t-tfal
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija preċiżazzjoni u kjarifikazzjoni. Li huwa deċiżiv mhuwiex il-projbizzjoni, 
iżda kemm jista' jkun l-użu minimu possibbli ta' prodotti għall-protezzjoni ta' pjanti skond l-
għanijiet ta' ħarsien ta' postijiet pubbliċi. Fir-rigward ta' użu baxx għal strutturi pubbliċi, din 
id-dispożizzjoni qed tiġi implimentata diġà llum mill-Istati Membri.

Emenda 47
Artikolu 11 paragrafu 1 subparagrafu 1 (b) u subparagrafu 2

(b) l-użu tal-pestiċidi għandu jiġi pprojbit 
jew ristrett f’żoni speċjali ta’ 
konservazzjoni jew żoni oħra identifikati 
għall-iskopijiet ta’ l-istabbiliment tal-miżuri 
ta’ konservazzjoni meħtieġa skond l-
Artikoli 3 u 4 tad-Direttiva 79/409/KEE u l-
Artikoli 6, 10, u 12 tad-Direttiva 
92/43/KEE.
Il-projbizzjoni jew ir-restrizzjoni msemmija 
fil-punt (b) tista' tkun ibbażata fuq ir-
riżultati ta' l-evalwazzjonijiet tar-riskju 
rilevanti.

mħassar

Emenda 48
Artikolu 11 paragrafu 1 a (ġdid)

Restrizzjonijiet dwar l-użu ta' prodotti 
għall-protezzjoni tal-pjanti fis-siti ta' 
Natura 2000 ma jmorrux kontra n-natura 
volontarja ta' miżuri ta' appoġġ skond ir-
regolamenti tal-fondi strutturali u r-
regolament dwar l-iżvilupp rurali.

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta' l-aħħar sentenza hija neċessarja biex jiġi ċċarat li r-restrizzjonijiet dwar l-użu ta' 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fis-siti ta' Natura 2000 bl-iskop li jiġu implimentati l-
għanijiet ta' konservazzjoni ma tikkostitwixxix ksur tal-prinċipju ta' volontarjetà fl-appoġġ. 
S'issa ma saret l-ebda dikjarazzjoni ċara mis-servizzi tal-Kummissjoni fuq dan il-punt, li 
wassal għal inċertezzi legali kunsiderevoli fl-Istati Membri u li jostakola l-implimentazzjoni 
ta' miżuri għall-iżvilupp rurali.
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Emenda 49
Artikolu 12 paragrafu 1 introduzzjoni

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-
operazzjonijiet li ġejjin ma jipperikolawx is-
saħħa u s-sikurezza tal-bnedmin u l-ambjent:

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw, fil-
qafas tal-pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni, fuq 
il-bażi ta' evalwazzjonijiet ta' riskju 
relattivi, il-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li 
l-operazzjonijiet li ġejjin ma jipperikolawx 
is-saħħa u s-sikurezza tal-bnedmin u l-
ambjent:

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri proposti għandhom jiġu integrati fil-pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni. Imbagħad 
essenzjalment, ir-regolamenti eżistenti għandhom jiġu implimentati effettivament permezz ta' 
attivitajiet korrispondenti. Fl-Istati Membri ma jeżistix nuqqas ta' dispożizzjonijiet.

Emenda 50
Artikolu 12 paragrafu 2

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa fir-rigward tal-
pestiċidi awtorizzati għal użu mhux 
professjonali biex jevitaw operazzjonijiet 
perikolużi waqt l-użu.

2. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
miżuri meħtieġa fil-qafas tal-pjanijiet 
nazzjonali ta' azzjoni, fuq il-bażi ta' 
evalwazzjonijiet tar-riskji, jekk ikun hemm 
bżonn, fir-rigward tal-pestiċidi awtorizzati 
għal użu mhux professjonali biex jevitaw 
operazzjonijiet perikolużi waqt l-użu.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda 49.

Emenda 51
Artikolu 12 paragrafu 3

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ż-
żoni ta’ ħżin għall-pestiċidi jkunu mibnija 
b’tali mod li ma jkunx hemm rilaxxi mhux 
intenzjonati.

3. L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa, fil-qafas tal-pjanijiet 
nazzjonali ta' azzjoni, fuq il-bażi ta' 
evalwazzjonijiet tar-riskji relattivi, jekk 
ikun il-bżonn, bil-għan li jieħdu ħsieb li ż-
żoni ta’ ħżin għall-pestiċidi jkunu mibnija 
b’tali mod li ma jkunx hemm rilaxxi mhux 
intenzjonati
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda 49.

Emenda 52
Artikolu 13 paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jippromwovu 
biedja b’użu baxx tal-pestiċidi, inkluża l-
ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara, u 
biex jiżguraw li l-utenti professjonali tal-
pestiċidi jibdew jagħmlu użu mill-miżuri 
kollha disponibbli għall-ħarsien ta' l-uċuħ 
tar-raba' li jiffavorixxu aktar l-ambjent u 
jagħtu prijorità lil alternattivi b’riskju baxx 
kulfejn possibbli, u f'kull każ ieħor lill-
prodotti bl-inqas impatt fuq saħħet il-
bniedem u l-ambjent fost dawk disponibbli 
għall-istess organiżmu ta’ ħsara.

1. L-Istati Membri għandhom joħolqu 
sistemi ta' inċentivi biex jippromwovu 
biedja b’użu baxx tal-pestiċidi, inkluża l-
ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara.

Ġustifikazzjoni

Permezz ta' sistemi ta' inċentivi l-utent jifhem il-proċedura ta' użu aktar baxx ta' prodotti 
għall-protezzjoni tal-pjanti jew għall-ġestjoni integrata ta' organiżmi ta' ħsara milli permezz 
ta' miżuri obbligatorji. Barra minn hekk, għandu jingħad li l-impatt tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent huma evalwati fil-qafas tal-proċedura ta' 
awtorizzazzjoni. Wieħed jista' jassumi li l-prodotti awtorizzati għall-ħarsien tal-pjanti, jekk 
jintużaw b'mod korrett, ma jkollhomx effetti oħra fuq l-oġġetti li huma mmirati għalihom,

Emenda 53
Artikolu 13 paragrafu 2

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
jew jappoġġaw l-istabbiliment tal-
kundizzjonijiet kollha meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-ġestjoni integrata ta’ 
organiżmi ta’ ħsara.

mħassar

Ġustifikazzjoni

It-test huwa integrat fil-paragrafu 1 (ara l-emenda 52). 
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Emenda 54
Artikolu 13 paragrafu 5

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
sa l-1 ta’ Jannar 2014, l-utenti 
professjonali kollha tal-pestiċidi 
jimplimentaw l-istandards ġenerali għall-
Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara.

mħassar

Ġustifikazzjoni

L-oġġett tal-paragrafu 5 huwa diġà regolat bl-Artikolu 52 tar-Regolament dwar it-tqegħid 
fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti.  

Emenda 55
Artikolu 13 paragrafu 6

6. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
l-inċentivi neċessarji kollha biex iħeġġu 
lill-bdiewa jimplimentaw standards ta’ 
Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara 
speċifiċi skond il-wiċċ tar-raba’.

mħassar

Emenda 56
Artikolu 13 paragrafu 7

7. L-istandards ġenerali għall-Ġestjoni 
Integrata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara msemmija 
fil-paragrafu 5 għandhom jiġu żviluppati
skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 52 
tar-Regolament (KE) Nru […].

7. Il-Kummissjoni tista' titlob li jiġu 
żviluppati bħala għajnuna għall-Istati 
Membri standards ġenerali għall-Ġestjoni 
Integrata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara msemmija
fil-paragrafu 1 skond il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 52 tar-Regolament (KE) Nru 
[…]. Dawn għandhom jinkuraġġixxu l-
parteċipazzjoni pubblika ta' gruppi 
interessati.

Emenda 57
Artikolu 13 paragrafu 8

(8) L-istandards speċifiċi għall-wiċċ tar-
raba’ għal Ġestjoni Integrata ta’ 
Organiżmi ta’ Ħsara msemmija fil-

mħassar
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paragrafu 6 għandhom jiġu żviluppati 
skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 
6(3) tad-Direttiva 98/34/KE.

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' standards speċifiċi għall-uċuħ madwar l-Ewropa kollha għall-ġestjoni 
integrata ta' organiżmi ta' ħsara għandha tiġi miċħuda, peress li ma tistax tikkunsidra d-
diversità tal-kundizzjonijiet lokali naturali u klimatiċi fl-Ewropa, u tmur kontra l-filosofija fil-
bażi tagħha ta' agrikoltura integrata, fejn kundizzjonijiet lokali jiffurmaw bażi essenzjali għal 
kull miżura.

Emenda 58
Artikolu 13 paragrafu 8 a (ġdid)

8a. L-obbligi tal-benefiċjarji ta' pagamenti 
diretti skond l-Artikolu 3 flimkien ma' l-
Anness III tar-Regolament (KE) Nru 
1782/2003 jitqiesu li jkunu sodisfatti fir-
rigward l-użu ta' prodotti għall-protezzjoni 
tal-pjanti, jekk tingħata prova ta' taħriġ 
bażiku jew avvanzat skond l-Artikoli 5 u 6 u 
jekk l-użu ta' tagħmir jissodisfa r-rekwiżiti 
ta' l-Artikolu 8.

Ġustifikazzjoni

L-għarfien rilevanti u l-iffunzjonar tajjeb tat-tagħmir huma rekwiżiti essenzjali għall-użu 
professjonali tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti. Għalhekk jidher li huwa suffiċjenti 
bħala prova li l-Cross-Compliance qed jiġi rispettat, li jiġu ppreżentati ċ-ċertifikati relattivi 
dwar taħriġ avvanzat u l-iffunzjonar tat-tagħmir.  Fil-każ li, fil-qafas ta' kontrolli li jsiru fuq 
il-bażi ta' dispożizzjonijiet oħra (cross-checks), jirriżultaw xi irregolaritajiet, huma previsti 
naturalment ukoll sanzjonijiet skond ir-Regolament 1782/2003.

Emenda 59
Artikolu 14 paragrafu 1

1. Il-Kummissjoni għandha, skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 18(3), 
tiżviluppa indikaturi tar-riskju armonizzati. 
Sakemm jiġu adottati dawk l-indikaturi, l-
Istati Membri jistgħu jkomplu jużaw 
indikaturi nazzjonali eżistenti jew jadottaw 
indikaturi xierqa oħra.

1. Il-Kummissjoni għandha, skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 18(3), 
tiżviluppa indikaturi tar-riskju u ta' l-użu
armonizzati. Sakemm jiġu adottati dawk l-
indikaturi, l-Istati Membri jistgħu jkomplu 
jużaw indikaturi nazzjonali eżistenti jew 
jadottaw indikaturi xierqa oħra.
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Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu stabbiliti wkoll indikaturi ta' l-użu tal-pestiċdi.

Emenda 60
Artikolu 14 paragrafu 2 introduzzjoni

2. L-Istati Membri għandhom jużaw data 
statistika miġbura skond ir-Regolament (KE) 
Nru [ESTAT…] għall-iskopijiet li ġejjin:

2. L-Istati Membri għandhom jużaw 
eventwalment data statistika miġbura skond 
ir-Regolament (KE) Nru [ESTAT…] għall-
iskopijiet li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Fil-każ li r-regolament dwar l-istatistika ma jiġix adottat, għandha tapplika dejta statistika 
oħra.

Emenda 61
Artikolu 14 paragrafu 2 (a)

(a) il-kalkolu ta’ l-indikaturi komuni u 
armonizzati fil-livell nazzjonali

(a) il-kalkolu ta’ l-indikaturi tar-riskju u ta' 
l-użu, komuni u armonizzati fil-livell 
nazzjonali

Ġustifikazzjoni

Ara Emenda 59

Emenda 62
Artikolu 14 paragrafu 2 (b a) (ġdid)

(ba) identifikazzjoni ta' tendenzi meta 
jitfaċċaw organiżmi ta' ħsara u mard kif 
ukoll l-iżvilupp ta' fungus;

Ġustifikazzjoni

Wieħed għandu wkoll jiffoka fuq il-kwistjonijiet imsemmija hawn fuq, għax ukoll jeffettwaw l-
indikaturi ta' riskju fl-użu ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti. 

Emenda 63
Artikolu 14 paragrafu 2 (c a) (ġdid)

(ca) it-tfassil, l-evalwazzjoni u l-adattament 
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ta' pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni.    

Emenda 64
Artikolu 14 paragrafu 3

3. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
ir-riżultati ta’ l-evalwazzjonijiet imwettqa 
skond il-paragrafu 2 lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri l-oħra.

3. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
ir-riżultati ta’ l-evalwazzjonijiet imwettqa 
skond il-paragrafu 2 lill-Kummissjoni.

Ir-riżultati għandhom jiġu ppreżentati lill-
pubbliku fid-databank fuq l-internat skond l-
Artikolu 4(2a).

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konsegwenza taż-żieda ta' l-Artikolu 4 (2 a)  

Emenda 65
Artikolu 14 paragrafu 4 subparagrafu 1

4. Il-Kummissjoni għandha tuża d-data 
statistika miġbura skond ir-Regolament (KE) 
Nru [ESTAT…] u l-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 3 biex tikkalkula l-
indikaturi tar-riskju fil-livell Komunitarju, 
sabiex tagħmel stima tax-xejriet fir-riskji 
mill-użu tal-pestiċidi.

4. Il-Kummissjoni eventwalment għandha 
tuża d-dejta statistika miġbura skond ir-
Regolament (KE) Nru [ESTAT…] u l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 biex 
tikkalkula l-indikaturi tar-riskju u ta' l-użu 
fil-livell Komunitarju, sabiex tagħmel stima 
tax-xejriet fir-riskji mill-użu tal-pestiċidi.

Emenda 66
Artikolu 14 paragrafu 4 subparagrafu 2 a (ġdid)

Ir-riżultati għandhom jiġu ppreżentati lill-
pubbliku fid-databank fuq l-internet skond 
l-Artikolu 4(2a).

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konsegwenza taż-żieda ta' l-Artikolu 4 (2 a)(ġdid).
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Emenda 67
Artikolu 14 paragrafu 5

5. Għall-iskopijiet tal-paragrafu 2(a) u l-
paragrafu 3, l-indikaturi tar-riskju għandhom 
jiġu kkalkulati fuq il-bażi tad-dejta mdaħħla 
rigward il-perikli u l-esponiment, rekords 
dwar l-użu tal-pestiċidi, data dwar il-
karatteristiċi tal-pestiċidi, dwar it-temp u 
dwar il-ħamrija.

5. Għall-iskopijiet tal-paragrafu 2(a) u l-
paragrafu 3, l-indikaturi tar-riskju u ta' l-użu 
għandhom jiġu kkalkulati fuq il-bażi tad-
dejta mdaħħla rigward il-perikli u l-
esponiment, rekords dwar l-użu tal-pestiċidi, 
data dwar il-karatteristiċi tal-pestiċidi, dwar 
it-temp u dwar il-ħamrija.

Ġustifikazzjoni

Ara Emenda 59

Emenda 68
Artikolu 14 paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Fil-ġbir tad-dejta wieħed irid joqgħod 
attent li l-bdiewa fil-Komunità ma 
jitgħabbewx  b'obbligi żejda ta' 
dokumentazzjoni u dmirijiet ta' 
applikazzjonijiet u rapporti kkumplikati.

Ġustifikazzjoni

Il-bdiewa diġà għandhom numru kunsiderevoli ta' obbligi dwar dokumenti u rapporti.  Jekk 
fil-ġejjieni jinħoloq regolament dwar statistika għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, 
wieħed irid joqgħod attent li dan ma jġibx miegħu obbligi żejda ta' applikazzjoni, ta' 
rappurtar u ta' dokumentazzjoni għall-bdiewa. Bħala regola, il-ġbir ta' dejta minn kampjuni 
eċċ, fuq bażi volontarja jew bħala riżultat ta' kontrolli li normalment isiru, għandu jkun 
biżżejjed.

Emenda 69
Artikolu 15

Il-Kummissjoni għandha tressaq 
regolarment lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport dwar il-progress fl-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, 
akkumpanjat fejn xieraq minn proposti għal 
emendi.

Il-Kummissjoni għandha tressaq 
regolarment, iżda għallinqas kull ħames 
snin, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rapport dwar il-progress fl-implimentazzjoni 
ta' din id-Direttiva, akkumpanjat fejn xieraq 
minn proposti għal emendi.
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Ġustifikazzjoni

Adattament għall-perjodi, li japplikaw anki għall-evalwazzjoni tal-pjanijiet.

Emenda 70
Premessa 15 a (ġdida)

Artikolu 15a
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi fond 
Ewropew għal applikazzjonijiet żgħar biex 
tinkoraġġixxi kooperazzjoni bejn istituti ta' 
riċerka fl-Istati Membri b'konnessjoni mar-
riċerka dwar l-użu ta' uċuħ fil-koltivazzjoni 
fuq skala żgħira.
Bħala żieda li tikkompleta dan il-fond, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
pjattaforma li bis-saħħa tagħha 
informazzjoni u l-aħjar prattika jistgħu jiġu 
skambjati dwar l-użu ta' prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti f'koltivazzjoni fuq 
skala żgħira u l-użu sostenibbli ta' prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti.

Emenda 71
Artikolu 16 subparagrafu 1

L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw 
is-sanzjonijiet applikabbli għal każijiet tal-
ksur ta' dispożizzjonijiet nazzjonali adottati 
bis-saħħa ta' din id-Direttiva u għandhom 
jieħdu l-miżuri kollha biex jiżguraw li dawn 
ikunu infurzati. Il-penalitajiet għandhom
ikunu effettivi, proporzjonati u disważivi.

L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw 
is-sanzjonijiet applikabbli għal każijiet tal-
ksur ta' dispożizzjonijiet nazzjonali adottati 
bis-saħħa ta' l-Artikoli 6, 8 u 9 ta' din id-
Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
biex jiżguraw li dawn ikunu infurzati. Il-
penalitajiet previsti għandhom ikunu 
effettivi, proporzjonati u disważivi.

Ġustifikazzjoni

Preċiżjoni tad-dispożizzjonijiet dwar is-sanzjonijiet.

Emenda 72
Artikolu16 a (ġdid)
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Artikolu 16a
Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
2004/35/KE m'għandhomx japplikaw fejn 
il-bidwi juża prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti b'konformità mar-regolazzjonijet ta' 
awtorizzazzjoni

Ġustifikazzjoni

Il-bdiewa li jirrispettaw id-dispożizzjonijiet legali fis-seħħ dwar il-prodotti għall-protezzjoni 
tal-pjanti m'għandhomx iwieġbu għall-ħsarat fl-ambjent fis-sens tad-Direttiva 2004/35/KE.  
L-użu ta' prodotti awtorizzati għall-protezzjoni tal-pjanti skond ir-regoli għall-użu għandhom 
jeżentaw lill-bdiewa mir-responsabilità taħt l-Artikolu 3, paragrafu 1, tad-Direttiva 
2004/35/KE.

Emenda 73
Artikolu 18 paragrafu 2

2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 
3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, skond l-
Artikolu 8 tagħha.

mħassar

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni ta' żball fil-formulazzjoni tat-test.  Ir-riferenza għall-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE hija superfluwa, peress li fit-test imkien ma ssir riferenza għal din il-proċedura.

Emenda 74
Artikolu 18 paragrafu 3

3. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, 
għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE, skond l-Artikolu 8 
tagħha.

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun 
iffissat għal tliet xhur.

3. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, 
għandhom japplikaw l-Artikoli 5a (1) sa (4)
u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, skond l-
Artikolu 8 tagħha.
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Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jsir l-adattament għall-komitoloġija, peress li d-direttiva f'ċerti partijiet 
tipprevedi li dispożizzjonijiet ġenerali li mhumiex essenzjali fil-proċedura tal-kumitati 
għandhom jiġu mibdula (l-Artikolu 5(3), l-Artikolu 8(5) u l-Artikolu 14(1)); għal dan il-għan, 
il-"proċedura komitoloġika b'kontroll" ġiet introdotta sa mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2000/512/KE.  Mhuwiex neċessarju li jiġu stabbiliti perjodi ta' limitazzjoni skond l-Artikolu 
5a(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, peress li mhumiex mistennija każijiet ta' urġenza speċjali.

Emenda 75
Artikolu 19 paragrafu 1 (ca)

 (ca) il-ħolqien ta' databank fuq l-internet 
skond l-Artikolu 4(2a).

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konsegwenza taż-żieda ta' l-Artikolu 4 (2a).
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