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Emenda mressqa minn Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Emenda 29
Ċitazzjoni 1

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi 
l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-
Artikolu 175(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi 
l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-
Artikoli 152(4) u 175(1) tiegħu,

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettiv tad-Direttiva huwa li jitnaqqas l-impatt tal-pestiċidi fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq 
l-ambjent. Kemm is-saħħa tal-bniedem kif ukoll l-ambjent għandhom jissemmew bħala l-bażi 
legali għad-Direttiva.
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Emenda mressqa minn Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Emenda 30
Premessa 1

(1) Skond l-Artikoli 2 u 7 tad-Deċiżjoni tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
Nru 1600/2002/KE tat-22 ta’ Lulju 2002 li 
tniżżel is-Sitt Programm ta’ Azzjoni tal-
Komunità Ambjentali1, għandu jiġi stabbilit 
qafas ġuridiku komuni għall-ilħiq ta’ użu 
sostenibbli tal-pestiċidi.

(1) Skond l-Artikoli 2 u 7 tad-Deċiżjoni tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
Nru 1600/2002/KE tat-22 ta’ Lulju 2002 li 
tniżżel is-Sitt Programm ta’ Azzjoni tal-
Komunità Ambjentali2, għandu jiġi stabbilit 
qafas ġuridiku komuni għall-ilħiq ta’ użu 
sostenibbli tal-pestiċidi f’konformità mal-
prinċipju ta’ prekawzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun żgurata koerenza ma’ l-Istrateġija Tematika dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi 
u r-Regolament propost dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti. 

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 31
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) Pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali 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 
għandhom ikunu 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.

Or. pl

  
1 ĠU L 242, 10.9.2002, p. 1.
2 ĠU L 242, 10.9.2002, p. 1.
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Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jintlaħaq tnaqqis li jista’ jitkejjel fl-użu tal-pestiċidi madwar il-Komunità, planijiet 
ta’ azzjoni nazzjonali għandhom ikunu kkoordinati ma’ pjanijiet ta’ implimentazzjoni skond 
leġiżlazzjoni Komunitarja oħra rilevanti.

Emenda mressqa minn Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Emenda 32
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) Pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni bil-għan li 
jistabbilixxu miri, objettivi, skedi u 
indikaturi għat-tnaqqis ta’ l-użu ta’ pestiċidi 
u tar-riskji, li jelenkaw ir-riżorsi finanzjarji 
u l-linji tal-baġit għall-implimentazzjoni ta’ 
dawn imsemmija fuq fiż-żmien stmat, 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Politiki dwar il-pestiċidi li jinkludu miri għat-tnaqqis ta’ l-użu diġà huma stabbiliti fid-
Danimarka, l-Iżvezja, l-Olanda, il-Belġju u l-Ġermanja. It-terminu “tnaqqis ta’ l-użu” 
jindirizza aħjar il-kwistjoni taż-żieda fl-użu tal-pestiċidi minkejja l-introduzzjoni ta' pestiċidi 
li huma attivi b'dożi iktar baxxi. Il-bdiewa huma dipendenti ekonomikament u teknikament fuq 
il-pestiċidi għall-ħarsien ta’ l-uċuh tar-raba’. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
objettivi tal-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali tagħhom ikunu jistgħu jintlaħqu bl-allokazzjoni ta’ 
riżorsi suffiċjenti fi żmien l-iskeda mfassla.
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Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 33
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) Pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni bil-għan li 
jistabbilixxu miri għall-prevenzjoni tar-
riskji, kemm tas-saħħa kif ukoll ambjentali, 
inklużi perikli, u d-dipendenza fuq l-użu tal-
pestiċidi u li jippromwovu u jinkoraġġixxu 
l-adozzjoni tal-protezzjoni tal-pjanti 
mingħajr l-użu tal-pestiċidi u l-kontroll ta’ l-
insetti u l-annimali li jagħmlu l-ħsara 
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem, ir-riskji għandhom jitwaqqfu kompletament u mhux 
imnaqqsa biss. Għandu jkun ċar għall-Istati Membri li l-għan ta’ l-objettivi fil-Pjanijiet ta’ 
Azzjoni Nazzjonali huwa sabiex jindirizzaw ir-riskji ta' l-użu tal-pestiċidi kemm għas-saħħa 
kif ukoll għall-ambjent. Jekk ir-rekwiżit biex jiġu promossi l-ħarsien tal-pjanti mhux bil-kimiċi 
u l-kontroll ta’ insetti u annimali li jagħmlu l-ħsara ma jkunux akkumpanjati minn xewqa 
ġenwina ta’ l-Istati Membri li jinkoraġġixxu l-adozzjoni tiegħu, dan il-għan jaf ma jkunx 
effettiv.   

Emenda mressqa minn Glenis Willmott

Emenda 34
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-

(3) Pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni bil-għan li 
jistabbilixxu miri għat-tnaqqis tar-riskji, 
kemm għas-saħħa kif ukoll ambjentali, 
inklużi perikli, u d-dipendenza fuq l-użu tal-
pestiċidi u li jippromwovu u jinkoraġġixxu 
l-adozzjoni tal-protezzjoni tal-pjanti 
mingħajr l-użu tal-pestiċidi u l-kontroll ta’ l-
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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.

insetti u l-annimali li jagħmlu l-ħsara 
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar għall-Istati Membri li l-għan ta’ l-objettivi fil-Pjanijiet ta’ Azzjoni 
Nazzjonali huwa sabiex jindirizzaw ir-riskji ta' l-użu tal-pestiċidi kemm għas-saħħa kif ukoll 
għall-ambjent. Jekk ir-rekwiżit biex jiġu promossi l-ħarsien tal-pjanti mhux bil-kimiċi u l-
kontroll ta’ insetti u annimali li jagħmlu l-ħsara ma jkunux akkumpanjati minn xewqa 
genwina ta’ l-Istati Membri li jinkoraggixxu l-adozzjoni tieghu, dan il-ghan jaf ma jkunx 
effettiv.

Emenda mressqa minn Anne Ferreira
Emenda 35
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) Pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali bil-għan li 
jistabbilixxu miri kwantitattivi għat-tnaqqis 
tar-riskji, li jitfasslu skedi u indikaturi tar-
riskji u l-intensità ta’ 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 ta’ azzjoni nazzjonali
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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation.  C’est pourquoi les Plans 
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d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de « réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 36
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) Pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali bil-għan li 
jistabbilixxu miri għat-tnaqqis tar-riskji, 
inklużi perikli, u miri konkreti bi skedi 
għat-tnaqqis tad-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 ta’ azzjoni nazzjonali
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ewlieni tal-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali huwa li jitnaqqsu r-riskji u d-dipendenza 
fuq il-pestiċidi, iżda dan il-għan jista’ jintlaħaq biss bi skadenzi u miri konkreti.

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 37
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 

(3) Pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali bil-għan li 
jistabbilixxu miri kwantitattivi għat-tnaqqis 
tar-riskji, li jitfasslu skedi u indikaturi tar-
riskji u l-intensità ta’ l-użu tal-pestiċidi, u li 
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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.

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 ta’ azzjoni nazzjonali 
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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de   réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Emenda mressqa minn Karl-Heinz Florenz

Emenda 38
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) Pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali bil-għan li 
jistabbilixxu miri għall-użu iktar effiċjenti 
ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u 
aktar tnaqqis fir-riskji possibbli għandhom 
jintużaw mill-Istati Membri sabiex 
jiffaċilitaw l-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva. Il-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali 
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.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kjarifika proposta hija meħtieġa bil-għan li jsir progress lejn it-tilħiq ta’ l-objettiv tad-
direttiva li qiegħda tiġi kkunsidrata hawnhekk, jiġifieri protezzjoni tal-pjanti effettiva 
ekoloġikament u ekonomikament fl-Ewropa. Meta jintużaw b’mod xieraq, prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti jikkostitwixxu għodod tal-biedja moderna li ma joħolqux perikli għall-
bnedmin u għall-ambjent li jafu jesiġu li dawn il-prodotti jinbidlu. Fuq dik il-bażi, l-Aġenda 
21 (li tfasslet fil-Konferenza dwar l-Iżvilupp Sostenibbli f’Rio fl-1992) tenfasizza wkoll li l-użu 
ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti huwa fundamentali għal sforzi biex ikun hemm ikel 
għall-popolazzjoni dinjija u fir-rigward tal-biedja integrata bħala t-triq 'il quddiem għall-
agrikoltura.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 39
Premessa 4

(4) L-iskambju ta’ tagħrif 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 l-Istati 
Membri l-oħra, partikolarment dwar l-
implimentazzjoni u r-riżultati tal-pjanijiet 
nazzjonali ta' azzjoni tagħhom u dwar l-
esperjenzi tagħhom.

(4) L-iskambju ta’ tagħrif dwar il-miri 
milħuqa u l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ 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 l-Istati 
Membri l-oħra, partikolarment dwar l-
implimentazzjoni u r-riżultati tal-pjanijiet 
nazzjonali ta' azzjoni tagħhom u dwar l-
esperjenzi tagħhom.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

B’rabta ma’ l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri, mhumiex l-objettivi li jiġu 
stabiliti iżda dawk li jintlaħqu li huwa l-element importanti fl-azzjoni meħuda mill-Istati 
Membri.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 40
Premessa 6
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(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 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 għandhom ikunu 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).

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jintlaħaq tnaqqis li jista’ jitkejjel fl-użu tal-pestiċidi madwar il-Komunità, planijiet 
ta’ azzjoni nazzjonali għandhom ikunu kkoordinati ma’ pjanijiet ta’ implimentazzjoni skond 
leġiżlazzjoni Komunitarja oħra rilevanti.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Emenda 41
Premessa 6 a (ġdida)

(6a) L-użu ta’ prodotti illegali għall-
ħarsien tal-pjanti qed jipperikola l-użu 
sostenibbli ta’ pestiċidi u qed joħloq riskju 
sinifikattiv għall-ambjent u għas-saħħa tal-
bniedem u ta’ l-annimali. Din il-problema 
teħtieġ li tiġi indirizzata b'mod urġenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-falsifikar u t-traffikar illegali ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti fl-Ewropa hija problema 
sinifikattiva li qed tikber malajr. Din il-problema ddgħajjef kull strateġija ta’ sostenibilità 
peress li tipperikola s-saħħa tal-konsumaturi u tal-bdiewa, tagħmel ħsara lill-ambjent, u 
tikkawża ħsara ekonomika u tar-reputazzjoni sinifikattiva lill-bdiewa, lill-katina ta’ l-ikel, lill-
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gvernijiet u lill-industrija tal-ħarsien tal-pjanti.

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 42
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 għall-
ħolqien tal-kuxjenza, informazzjoni 
mgħoddija permezz ta’ bejjiegħa bl-imnut u 
miżuri xierqa oħra.

(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 għall-
ħolqien tal-kuxjenza. Manifatturi u 
bejjiegħa bl-imnut għandu jkollhom ir-
responsabilità li jipprovdu l-informazzjoni 
kollha neċessarja lill-konsumaturi tal-
pestiċidi u lill-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-manifatturi u l-bejjiegħa bl-imnut tal-pestiċidi għandhom l-informazzjoni meħtieġa. Barra 
minn hekk, huwa d-dmir tagħhom li jimminimizzaw ir-riskju mill-użu tal-pestiċidi.

Emenda mressqa minn Irena Belohorská 

Emenda 43
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 għall-
ħolqien tal-kuxjenza, informazzjoni 
mgħoddija permezz ta’ bejjiegħa bl-imnut u 
miżuri xierqa oħra.

(7) Fid-dawl tar-riskji possibbli mill-użu tal-
pestiċidi, il-pubbliku ġenerali għandu jkun 
infurmat aħjar, b’mod partikulari permezz 
tal-midja, kemm dwar ir-riskji għas-saħħa 
u l-ambjent kif ukoll dwar l-effetti negattivi 
fuq medda ta' żmien qasira u twila marbuta 
ma’ l-użu tal-pestiċidi permezz ta’ kampanji 
għall-ħolqien tal-kuxjenza, informazzjoni 
mgħoddija permezz ta’ bejjiegħa bl-imnut u 
miżuri xierqa oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pubbliku għandu jkun infurmat kemm dwar ir-riskji għas-saħħa u għall-ambjent kif ukoll l-
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effetti negattivi relatati ma’ l-użu tal-pestiċidi.  Il-mod l-iktar effettiv kif il-pubbliku jkun 
infurmat huwa permezz tal-midja. Dan għandu jippermetti n-nies ikollhom l-informazzjoni 
neċessarja biex jieħdu deċiżjonijiet u azzjonijiet infurmati u msejsa fuq l-għarfien fir-rigward 
tal-ħarsien ta' saħħithom u ta' l-ambjent ta' madwarhom. 

Emenda mressqa minn Dorette Corbey + Caroline Lucas

Emenda 44
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 għall-
ħolqien tal-kuxjenza, informazzjoni 
mgħoddija permezz ta’ bejjiegħa bl-imnut u 
miżuri xierqa oħra.

(7) Fid-dawl tar-riskji possibbli mill-użu tal-
pestiċidi, il-pubbliku ġenerali għandu jkun 
infurmat aħjar kemm dwar ir-riskji għas-
saħħa u l-ambjent kif ukoll dwar l-effetti 
negattivi fuq medda ta' żmien qasira u twila 
marbuta ma’ l-użu tal-pestiċidi, flimkien 
ma’ informazzjoni dwar alternattivi mhux 
kimiċi, permezz ta’ kampanji għall-ħolqien 
tal-kuxjenza, informazzjoni mgħoddija 
permezz ta’ bejjiegħa bl-imnut u miżuri 
xierqa oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pubbliku għandu jkun infurmat kemm dwar ir-riskji għas-saħħa u għall-ambjent kif ukoll 
dwar l-effetti negattivi relatati ma’ l-użu tal-pestiċidi, flimkien ma’ informazzjoni dwar l-
alternattivi mhux kimiċi li huma disponibbli. Dan għandu jippermetti n-nies ikollhom l-
informazzjoni neċessarja biex jieħdu deċiżjonijiet u azzjonijiet infurmati u msejsa fuq l-
għarfien fir-rigward tal-ħarsien ta' saħħithom u ta' l-ambjent ta' madwarhom.

Emenda mressqa minn Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer 

Emenda 45
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 għall-
ħolqien tal-kuxjenza, informazzjoni 

(7) Fid-dawl tar-riskji possibbli mill-użu tal-
pestiċidi, il-pubbliku ġenerali għandu jkun 
infurmat aħjar kemm dwar ir-riskji għas-
saħħa u l-ambjent kif ukoll dwar l-effetti 
negattivi marbuta ma’ l-użu tal-pestiċidi, 
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mgħoddija permezz ta’ bejjiegħa bl-imnut u 
miżuri xierqa oħra.

flimkien ma’ informazzjoni dwar 
alternattivi mhux kimiċi, permezz ta’ 
kampanji għall-ħolqien tal-kuxjenza, 
informazzjoni mgħoddija permezz ta’ 
bejjiegħa bl-imnut u miżuri xierqa oħra. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex in-nies ikunu permessi jieħdu deċiżjonijiet u azzjonijiet  infurmati u msejsa fuq l-
għarfien fir-rigward tal-ħarsien ta' saħħithom u ta' l-ambjent ta' madwarhom (Davies u 
oħrajn).

Emenda mressqa minn Karl-Heinz Florenz

Emenda 46
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 
għall-ħolqien tal-kuxjenza, informazzjoni 
mgħoddija permezz ta’ bejjiegħa bl-imnut u 
miżuri xierqa oħra.

(7) Fid-dawl tar-riskji possibbli mill-użu ta’ 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u l-
irwol li l-prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti jkollhom fil-produzzjoni ta’ l-
agrikoltura u ta’ l-ikel, il-pubbliku ġenerali 
għandu jkun infurmat aħjar dwar il-vantaġġi 
u l-iżvantaġġi, il-benefiċċji u r-riskji u l-
użu responsabbli tal-prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Barra milli tenfasizza r-riskji possibbli marbuta ma’ l-użu ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti, il-kampanja ta’ informazzjoni u biex titqajjem kuxjenza għandha tenfasizza wkoll il-
benefiċċji mill-użu ta’ tali prodotti u l-importanza tagħhom fil-produzzjoni moderna ta’ l-ikel. 

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Emenda 47
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-

(7) Fid-dawl tar-riskji mill-użu tal-pestiċidi, 
b’mod partikulari l-effetti akuti u kroniċi 
tagħhom fuq is-saħħa, il-pubbliku ġenerali 
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użu tal-pestiċidi permezz ta’ kampanji għall-
ħolqien tal-kuxjenza, informazzjoni 
mgħoddija permezz ta’ bejjiegħa bl-imnut u 
miżuri xierqa oħra.

għandu jkun infurmat aħjar dwar ir-riskji u
l-perikli marbuta ma’ l-użu tal-pestiċidi 
permezz ta’ kampanji għall-ħolqien tal-
kuxjenza, informazzjoni mgħoddija permezz 
ta’ bejjiegħa bl-imnut u miżuri xierqa oħra.

L-Istati Membri għandhom jimmonitorjaw 
u jiġbru dejta dwar l-impatti ta’ l-użu tal-
pestiċidi fuq l-ambjent u fuq is-saħħa tla-
bniedem u jippromwovu r-riċerka fl-effetti 
fuq medda ta’ żmien twila mill-użu tal-
pestiċidi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġu indirizzati l-effetti kroniċi fuq is-saħħa mill-użu tal-pestiċidi u li tiġi 
promossa r-riċerka dwar dawn l-effetti.

Emenda mressqa minn Kathy Sinnott

Emenda 48
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 għall-
ħolqien tal-kuxjenza, informazzjoni 
mgħoddija permezz ta’ bejjiegħa bl-imnut u 
miżuri xierqa oħra.

(7) Fid-dawl tar-riskji mill-użu tal-pestiċidi, 
b’mod partikulari l-effetti akuti u kroniċi 
tagħhom fuq is-saħħa, il-pubbliku ġenerali 
għandu jkun infurmat aħjar dwar ir-riskji 
marbuta ma’ l-użu tal-pestiċidi permezz ta’ 
kampanji għall-ħolqien tal-kuxjenza, 
informazzjoni mgħoddija permezz ta’ 
bejjiegħa bl-imnut u miżuri xierqa oħra.

L-Istati Membri għandhom jimmonitorjaw 
u jiġbru dejta dwar l-impatti ta’ l-użu tal-
pestiċidi u jippromwovu r-riċerka fl-effetti 
fuq medda ta’ żmien twila mill-użu tal-
pestiċidi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-effetti fuq medda ta’ żmien twila huwa qasam li jeħtieġ aktar attenzjoni fuq livell nazzjonali 
u Ewropew. L-effetti akuti u kroniċi fuq is-saħħa ma jinġabrux b’mod konsistenti fuq livell 
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nazzjonali u hemm nuqqas sistematiku ta’ tagħrif li din id-Direttiva għandha tindirizza.

Emenda mressqa minn Frédérique Ries

Emenda 49
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 għall-
ħolqien tal-kuxjenza, informazzjoni 
mgħoddija permezz ta’ bejjiegħa bl-imnut u 
miżuri xierqa oħra.

(7) Fid-dawl tar-riskji mill-użu ta’ ħafna 
pestiċidi, inklużi l-effetti akuti u kroniċi 
tagħhom fuq is-saħħa, il-pubbliku ġenerali 
għandu jkun infurmat aħjar dwar ir-riskji 
marbuta ma’ l-użu tal-pestiċidi permezz ta’ 
kampanji għall-ħolqien tal-kuxjenza, 
informazzjoni mgħoddija permezz ta’ 
bejjiegħa bl-imnut u miżuri xierqa oħra.

L-Istati Membri għandhom jimmonitorjaw 
u jiġbru dejta dwar l-impatti fuq is-saħħa 
ta’ l-użu tal-pestiċidi u jippromwovu r-
riċerka fl-effetti fuq medda ta’ żmien twila 
mill-użu tal-pestiċidi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-effetti fuq medda ta’ żmien twila huwa qasam li jeħtieġ aktar attenzjoni fuq livell nazzjonali 
u Ewropew. L-effetti akuti u kroniċi fuq is-saħħa ma jinġabrux b’mod konsistenti fuq livell 
nazzjonali u hemm nuqqas sistematiku ta’ tagħrif li din id-Direttiva għandha tindirizza.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 50
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 għall-
ħolqien tal-kuxjenza, informazzjoni 
mgħoddija permezz ta’ bejjiegħa bl-imnut u 
miżuri xierqa oħra.

(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 li 
jqajmu għarfien fost il-pubbliku ġenerali (u 
l-utenti mhux f’ambitu professjonali tal-
pestiċidi b’mod partikulari), u permezz ta’ 
informazzjoni mgħoddija permezz ta’ 
bejjiegħa bl-imnut u miżuri xierqa oħra 
sabiex ikun żgurat li l-pubbliku ġenerali 
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jkun infurmat aħjar

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-użu mferrex ta’ pestiċidi juri li din hija kwistjoni li tikkonċerna mhux biss l-utenti f’ambitu 
professjonali iżda s-soċjetà kollha, u għalhekk hemm il-ħtieġa ta’ kampanji ta’ informazzjoni 
li jkunu mmirati b’mod xieraq.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 51
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 għall-
ħolqien tal-kuxjenza, informazzjoni 
mgħoddija permezz ta’ bejjiegħa bl-imnut u 
miżuri xierqa oħra.

(7) Fid-dawl tar-riskji mill-użu tal-pestiċidi, 
b’mod partikulari l-effetti akuti u kroniċi 
tagħhom fuq is-saħħa u l-effetti tagħhom 
fuq l-ambjent, konsumaturi u l-pubbliku 
ġenerali għandu jkun infurmat dwar ir-riskji 
u l-perikli marbuta ma’ l-użu tal-pestiċidi 
permezz ta’ kampanji għall-ħolqien tal-
kuxjenza, informazzjoni mgħoddija permezz 
ta’ bejjiegħa bl-imnut u miżuri xierqa oħra.

L-Istati Membri għandhom jimmonitorjaw 
u jiġbru dejta dwar l-impatti ta’ l-użu tal-
pestiċidi, inklużi inċidenti ta' velenar, u 
jippromwovu r-riċerka fl-effetti fuq medda 
ta’ żmien twila mill-użu tal-pestiċidi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika li l-konsumaturi u l-pubbliku ġenerali għandhom ikunu infurmati 
dwar effetti akuti u kroniċi fuq is-saħħa tal-bniedem tal-pestiċidi kif ukoll l-effetti ambjentali. 

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 52
Premessa 9

(9) Minħabba li d-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 2006/42/KE tas-17 

(9) Minħabba li d-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 2006/42/KE tas-17 
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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.

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 li għandha tippermetti l-utenti tal-
pestiċidi li jottimizzaw l-effettività tat-
trattamenti, u b’hekk 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.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Kjarifika neċessarja.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 53
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 
miz-zona fil-mira. Għalhekk, il-bexx mill-
ajru għandu jkun suġġett għal proċedura 
ta’ permess sabiex ikun żgurat li l-bexx isir 
biss fejn ikun joffri vantaġġi ċari u b’mod 
partikulari fejn ir-rekwiżiti kollha 
ambjentali u għas-saħħa jkunu rispettati 
jew fejn tinqala’ l-ħtieġa fi żmien ta’ kriżi.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-bexx huwa mixtieq, sakemm jintużaw pestiċidi li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent. 
Madankollu, rekwiżiti ambjentali u għas-saħħa għandhom dejjem jiġu rispettati f’dan ir-
rigward. Il-proċedura ta’ permess għandha, madankollu, tkun flessibbli jekk tinqala’ kriżi.
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Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Emenda 54
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 
miz-zona fil-mira. Għalhekk, il-bexx mill-
ajru għandu jiġi pprojbit b’mod ġenerali bil-
possibbiltà ta’ deroga fejn ma jkun hemm l-
ebda alternattiva vijabbli, u tintuża l-aqwa 
teknoloġija disponibbli biex jitnaqqas it-
titjir ta’ l-isprej (pereżempju żnienen li ma 
jferrxux ħafna) u ma tiġix affettwata s-
saħħa tar-residenti jew ta’ persuni fil-qrib.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bexx mill-ajru ma joffrix benefiċċji ambjentali fuq metodi oħra ta’ bexx. Derogi 
m’għandhomx ikunu possibbli f’zoni fejn residenti u persuni fil-qrib jistgħu jkunu affettwati, 
pereżempju, f’zoni rurali bi popolazzjoni kbira jew ħdejn zoni użati mill-pubbliku u gruppi 
vulnerabbli bħal skejjel.

Emenda mressqa minn Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Kathy Sinnott + Caroline Lucas+ 
Frédérique Ries

Emenda 55
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 
miz-zona fil-mira. Għalhekk, il-bexx mill-
ajru għandu jiġi pprojbit. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Aerial spraying should be banned because it offers no environmental benefits over other 
spraying methods (Margrete Auken and others, Kathy Sinnott).

The principal aim of pesticide regulation is supposed to be the protection of public health and 
so this should be the overriding priority and take absolute precedence over any other 
considerations. Therefore considering it has been accepted by the Commission that aerial 
spraying has the potential to cause significant adverse impacts on human health then there 
should be a complete ban on aerial spraying without any derogations (Caroline Lucas).

In support of a general ban with derogations clearly defined. Derogations should only be 
possible when the health of residents and bystanders is not affected by aerial spraying. See 
amendment to article 9 (Frédérique Ries).

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská

Emenda 56
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 
miz-zona 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, u ma tiġix affettwata s-saħħa tar-
residenti jew ta’ persuni fil-qrib.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Derogi m’għandhomx ikunu possibbli jekk is-saħħa tar-residenti u ta’ persuni fil-qrib tiġi 
affettwata, pereżempju f'zoni rurali jew qrib zoni li jintużaw mill-pubbliku.
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Emenda mressqa minn Karl-Heinz Florenz

Emenda 57
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 
miz-zona fil-mira. Għalhekk, il-bexx mill-
ajru għandu jkun suġġett għal proċedura 
ta’ notifika bil-għan li jkun żgurat li jintuża 
biss fejn ikun joffri vantaġġi ċari u wkoll 
benefiċċji ambjentali meta mqabbel ma' 
metodi oħra ta' bexx, jew fejn l-ebda 
alternattiva vijabbli ma jkunu disponobbli 
jew proporzjonali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Es erscheint nicht sinnvoll, ein generelles Verbot für die Anwendung von 
Pflanzenschutz¬mitteln aus der Luft zu erlassen, wenn gleichzeitig bekannt ist, dass für 
bestimmte Situationen, insbesondere beim Weinbau auf Steillagen, diese 
Ausbringungsmethode unverzichtbar ist. Das zusätzliche Einholen von 
Ausnahmegenehmigungen führt immer zu erheblichem bürokratischen Aufwand und zu 
Kosten, die vermieden werden könnten. Auch das im Änderungsantrag formulierte 
Anzeigeverfahren beinhaltet einen erheblichen bürokratischen Aufwand. Sachgerechter wäre 
es, die Anwendungen beim Weinbau direkt von dieser Forderung auszunehmen und so weitere 
Genehmigungsverfahren überflüssig zu machen.

Emenda mressqa minn Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 58
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 

(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.Il-bexx mill-ajru ta’ 
pestiċidi għandu għalhekk jiġi pprojbit 
malli tidħol fis-seħħ id-direttiva attwali. 
Jista’ jseħħ, madankollu, taħt ċerti 
kundizzjonijiet strettament limitati u ġestiti. 
Barra minn hekk, fil-każ ta’ bexx mill-ajru, 
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vijabbli. għandha tiġi provduta informazzjoni 
estensiva għal nies li jgħixu qrib taz-zoni 
affettwati.  

Or. fr

Ġustifikazzjoni

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise  à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement.

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques.
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse.

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable…

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre.
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 59
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, 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. Jeħtieġu jiġu stipulati l-
kundizzjonijiet li jirregolaw id-derogi 
sabiex ikun minimizzat ir-riskju li jkun 
hemm effetti mhux mixtieqa li jħallu impatt 
negattiv fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-
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ambjent.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu stipulati b’mod ċar il-kundizzjonijiet li jirregolaw id-derogi sabiex jitwaqqaf 
kull abbuż ta' din id-dispożizzjoni u jgħinu sabiex ikun żgurat li l-objettivi tad-direttiva 
jintlaħqu b’mod iktar sħiħ.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 60
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-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 taz-zoni
marġinali ta' protezzjoni għandhom 
jiddependu partikolarment fuq il-
karatteristiċi tal-ħamrija, karatteristiċi 
ġeoloġiċi u topografiċi, il-klima, id-daqs tal-
mogħdija ta’ l-ilma, kif ukoll fuq 
karatteristiċi agrikoli taz-zoni kkonċernati. 
L-użu tal-pestiċidi f’zoni 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’zoni bħal dawn, 
l-użu tal-pestiċidi għandu jitnaqqas kemm 
jista’ jkun, jew jiġi eliminat jekk ikun il-każ.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Wmywanie pestycydów sięga czasem głębiej niż występujący profil glebowy, dlatego nie tylko 
sama gleba warunkuje wymiary stref buforowych, ale podłoże skalne (tzw. skała macierzysta).
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Gleby w Europie wykształcone są na różnych skałach macierzystych (np:. na  wapieniach, 
piaskach, glinach, lessach, torfach), które różnią się zdolnościami absorpcyjnym. Dlatego 
podłoże skalne  będzie decydowało o wielkości stref buforowych.

Rzeźba terenu, w tym ekspozycja,  nachylenie stoku warunkuje procesy wymywania i 
spłukiwania, zwłaszcza po ulewach ekstremalnych – przemieszczania cząstek gleby wraz ze 
stosowanym nawozami, środkami ochrony roślin, w tym  pestycydami do niższych części stoku 
wykorzystywanego rolniczo lub do zbiorników wód powierzchniowych.

Emenda mressqa minn Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 61
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) (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. Iz-zoni marġinali ta’ 
protezzjoni għandu jkollhom wisa’ minima 
ta’ 10 metri u Buffer zones should have a 
minimum width of 10 metres and 
jiddependu partikolarment fuq il-
karatteristiċi tal-ħamrija, il-klima, id-daqs 
tal-mogħdija ta’ l-ilma, kif ukoll fuq 
karatteristiċi agrikoli taz-zoni 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’zoni bħal dawn, 
barra milli jiġu applikati r-regoli tal-
Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta’
Ħsara,l-użu tal-pestiċidi għandu jitnaqqas 
ħafna, jew jiġi eliminat jekk ikun il-każ.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il paraît nécessaire de 
fixer une largeur minimale de 10 mètres des zones tampons. Dans le cas contraire, les Etats 
membres pourraient fixer des zones tampons trop minces pour être effectivement protectrices.

De plus dans un objectif de renforcement de la protection des zones de captage d’eau potable 
et donc de la santé humaine, il y a lieu d’imposer des restrictions sévères à l’utilisation des 
pesticides dans ces zones spécifiques. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives.,.

Emenda mressqa minn Karl-Heinz Florenz

Emenda 62
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-każlen.

(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 jiġu stipulati, 
bħala parti mill-proċedura ta’ 
awtorizzazzjoni għall-prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti, regoli u 
dispożizzjonijiet xierqa li jirregolaw l-użu 
ta’ tali prodotti.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sind die so genannten 
Anwendungsbestimmungen des spezifischen Mittels bzw. der Einsatz Verlust mindernder 
Technik, die im Rahmen der amtlichen Zulassung festgelegt wurden, einzuhalten. In diesen 
Bestimmungen wird unter anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die 
Forderung nach weiteren Abstandsauflagen überflüssig ist. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwassergebietsverordnungen im Rahmen der europäischen Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss somit hier nicht noch einmal aufgeführt werden.

Emenda mressqa minn Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer

Emenda 63
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-pestiċidi. 
Għaldaqstant, jeħtieġ li tingħata attenzjoni 
partikolari biex ikun evitat it-tniġġis ta’ l-
ilma tal-wiċċ u tal-pjan billi 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. Il-wisa’ taz-zoni marġinali ta' 
protezzjoni għandha tkun mill-inqas 10 
metri skond il-karatteristiċi tal-ħamrija, il-
klima, id-daqs tal-mogħdija ta’ l-ilma, kif 
ukoll fuq karatteristiċi agrikoli taz-zoni
kkonċernati. L-użu tal-pestiċidi f’zoni 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’zoni bħal dawn, l-użu tal-
pestiċidi għandu jitnaqqas kemm jista’ jkun, 
jew jiġi eliminat.

Or. en



AM\662795MT.doc 25/189 PE 388.389v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Huma neċessarji dimensjonijiet minimi għal zoni marġinali ta’ protezzjoni.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Emenda 64
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-pestiċidi. 
Għaldaqstant, jeħtieġ li tingħata attenzjoni 
partikolari biex ikun evitat it-tniġġis ta’ l-
ilma tal-wiċċ u tal-pjan billi 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. Il-wisa’ taz-zoni marġinali ta' 
protezzjoni għandha tkun mill-inqas 10 
metri skond il-karatteristiċi tal-ħamrija, il-
klima, id-daqs tal-mogħdija ta’ l-ilma, kif 
ukoll fuq karatteristiċi agrikoli taz-zoni
kkonċernati. L-użu tal-pestiċidi f’zoni 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’zoni bħal dawn, l-użu tal-
pestiċidi għandu jitnaqqas kemm jista’ jkun, 
jew jiġi eliminat jekk ikun il-każ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huma neċessarji dimensjonijiet minimi għal zoni marġinali ta’ protezzjoni.
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Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 65
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-pestiċidi. 
Għaldaqstant, jeħtieġ li tingħata attenzjoni 
partikolari biex ikun evitat it-tniġġis ta’ l-
ilma tal-wiċċ u tal-pjan billi jittieħdu miżuri 
xierqa bħal, pereżempju, l-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 taz-zoni 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 taz-
zoni kkonċernati. L-użu tal-pestiċidi f’zoni
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’zoni bħal dawn, l-użu tal-
pestiċidi għandu jitnaqqas kemm jista’ jkun, 
jew jiġi eliminat jekk ikun il-każ.

Or. fr

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 66
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-

(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' zoni 
mandatorji fejn ma jsirx bexx u t-tħawwil
ta’ sisien tal-ħaxix mal-ġenb ta' ilmijiet fil-
wiċċ biex jitnaqqas l-esponiment ta’ ilmijiet 
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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.  

għat-tifrix tal-bexx, kif ukoll 
kontaminazzjoni ta’ pestiċidi permezz ta’ 
rotot oħrajn bħat-trasportazzjoni fit-tul. Il-
wisa’ taz-zoni fejn ma jsirx bexx għandha
tiddipendi partikolarment fuq il-karatteristiċi 
tal-ħamrija, il-klima, id-daqs tal-mogħdija 
ta’ l-ilma, kif ukoll fuq karatteristiċi agrikoli 
taz-zoni kkonċernati, iżda trid tkun mill-
inqas 100 metru. 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’zoni bħal dawn, l-użu tal-
pestiċidi għandu jiġi eliminat u jintużaw 
alternattivi mhux kimiċi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hemm spejjeż sostanzjali involuti fl-użu tal-pestiċidi. L-ispiża fir-Renju Unit biss għat-
tneħħija tal-pestiċidi mill-ilma għax-xorb huwa iktar minn £120 miljun fis-sena. L-ispejjeż 
totali fl-Istati Membri kollha ta’ l-UE magħqudin flimkien se jkun ferm iktar. Hemm il-provi li 
l-pestiċidi jaqsmu distanzi konsiderevoli li jista' jirriżulta li l-ilma tal-wiċċ u l-ilma ta' taħt l-
art ikunu fil-periklu li jiġu kontaminati minn numru ta’ sorsi. Għaldaqstant sabiex jiġi evitat 
it-tniġġis ta’ l-ambjent akkwatiku għandhom jiġu introdotti miżuri sostanzjali. 

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 67
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-

(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 u skular. Il-wisa’ taz-zoni
marġinali ta’ protezzjoni għandha tkun mill-
inqas 15-il metru skond il-karatteristiċi tal-
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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.

ħamrija, il-klima, id-daqs tal-mogħdija ta' l-
ilma, kif ukoll fuq karatteristiċi agrikoli taz-
zoni kkonċernati. Id-dimensjonijiet taz-zoni
marġinali ta' protezzjoni għandhom 
jiddipendu 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’zoni 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’zoni bħal dawn, 
l-użu tal-pestiċidi għandu jkun projbit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Zona marġinali ta’ protezzjoni madwar passaġġi ta’ l-ilma hija ideali sabiex jitnaqqsu t-
titjiriet u l-iskular tal-pestiċidi. Fid-Danimarka, pereżempju, il-gvern immira lejn zona 
marġinali ta’ protezzjoni ta’ 10-12-il metru madwar il-passaġġi ta’ l-ilma u l-għadajjar ikbar 
minn 100 m2 u din id-Direttiva għandha tmur lil hinn mill-miżuri li diġà huma fis-seħħ f’xi 
Stati Membri sabiex jintlaħaq l-ogħla livell ta’ protezzjoni. L-użu tal-pestiċidi għandu jkun 
projbit f’zoni fejn jittella’ l-ilma għax-xorb.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 68
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-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. 
Għaldaqstant, f’żoni bħal dawn, l-użu tal-

(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-
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 u tar-
rekreazzjoni jew fejn jilagħbu t-tfal, u fil-
viċinanzi ta’ faċilitajiet tal-kura tas-saħħa 
(kliniki, sptarijiet, ċentri ta’ rijabilitazzjoni, 
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pestiċidi għandu jitnaqqas kemm jista’ jkun, 
jew jiġi eliminat jekk ikun il-każ.

ċentri tas-saħħa, ospizji), ir-riskji mill-
esponiment tal-pubbliku ġenerali għall-
pestiċidi huma għoljin. Għaldaqstant, f’zoni
bħal dawn, l-użu tal-pestiċidi għandu 
jitnaqqas kemm jista’ jkun, jew jiġi eliminat 
jekk ikun il-każ.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Grawnds ta’ l-isport ġieli jiġu kombinati ma’ grawnds tar-rekreazzjoni. Faċilitajiet għall-ħin 
ħieles u għar-rekreazzjoni wkoll qed jintużaw għal attivitajiet sportivi. Faċilitajiet bħal dawn 
u n-nies li jużawhom m’għandhomx ikunu esposti għat-tniġġis tal-pestiċidi.

Zoni fejn jinsabu faċilitajiet għall-kura tas-saħħa (kliniki, sanatorji, ċentri ta’ rijabilitazzjoni, 
ospizji, eċċetra) għandhom ikunu protetti kontra l-effetti ħżiena tal-pestiċidi.

Emenda mressqa minn Kathy Sinnott + Roberto Musacchio

Emenda 69
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-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. 
Għaldaqstant, f’żoni bħal dawn, l-użu tal-
pestiċidi għandu jitnaqqas kemm jista’ jkun, 
jew jiġi eliminat jekk ikun il-każ.

(12) L-użu tal-pestiċidi jista’ jkun 
partikolarment perikoluż f’zoni 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-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 zoni 
residenzjali, parkijiet pubbliċi u grawnds ta’ 
l-isport jew fejn jilagħbu t-tfal, ir-riskji mill-
esponiment tal-pubbliku ġenerali għall-
pestiċidi huma għolja. Għaldaqstant, f’zoni 
bħal dawn u fl-inħawi tagħhom, l-użu tal-
pestiċidi għandu jkun projbit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Considering the acute and chronic adverse health impacts that exposure to pesticides can 
cause, pesticide use should be prohibited in any area where members of the public may be 
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exposed, particularly to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, 
the elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Roberto Musacchio)

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
areas used by the general public are high. Therefore considering the acute and chronic 
adverse health impacts that exposure to pesticides can cause then pesticide use should be 
prohibited in any area where members of the public may be exposed, particularly, although 
not exclusively, to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, the 
elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Kathy Sinnott)

Emenda mressqa minn Frédérique Ries

Emenda 70
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-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. 
Għaldaqstant, f’żoni bħal dawn, l-użu tal-
pestiċidi għandu jitnaqqas kemm jista’ 
jkun, jew jiġi eliminat jekk ikun il-każ.

(12) L-użu tal-pestiċidi jista’ jkun 
partikolarment perikoluż f’zoni 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-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 zoni 
residenzjali, parkijiet pubbliċi u grawnds ta’ 
l-isport jew fejn jilagħbu t-tfal, ir-riskji mill-
esponiment tal-pubbliku ġenerali għall-
pestiċidi huma għolja. Għaldaqstant, f’zoni 
bħal dawn u fl-inħawi tagħhom, l-użu tal-
pestiċidi irid ikun projbit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni rrikonoxxiet li r-riskji ta' esponiment għal pestiċidji fzżoni użati mill-pubbliku 
ġenerali huma għolja. Għaldaqstant, meta wieħed iqis l-impatti negattivi akuti u kroniċi 
magħrufa li ljista’ jikkawża l-esponiment għal pestiċidi, l-użu tal-pestiċidi għandu jkun 
projbit f’kwalunkwe zona fejn il-pubbliku jista’ jiġi espost. 
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Emenda mressqa minn Karl-Heinz Florenz

Emenda 71
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-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. Għaldaqstant, f’żoni bħal dawn, l-
użu tal-pestiċidi għandu jitnaqqas kemm 
jista’ jkun, jew jiġi eliminat jekk ikun il-
każ.

(12) Sabiex jintlaħqu l-objettivi 
Komunitarji għal dawn iz-zoni, jistgħu 
jkunu meħtieġa miżuri għat-tnaqqis ta’ l-
użu ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti 
f’zoni 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-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE 
tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni 
tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa. Għandu jingħata kont xieraq ta’ 
dan l-aspett tal-pjanijiet ta’ azzjoni u ta’ 
ġestjoni nazzjonali għal zoni mħarsa b’mod 
speċjali. F’postijiet oħrajn bħal parkijiet 
pubbliċi u grawnds ta’ l-isport jew fejn 
jilagħbu t-tfal, id-dispożizzjonijiet li 
jirregolaw l-użu ta’ prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti stipulati bħala parti 
mill-proċedura ta’ awtorizzazzjoni 
għandhom jiżguraw li l-pubbliku ġenerali 
ma jiffaċċjax riskju ikbar ta’ esponiment 
għal tali prodotti u/jew li l-użu ta’ tali 
prodotti jibqa’ fuq livell minimu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-restrizzjoni proposta fuq l-użu ta’ prodotti awtorizzati għall-protezzjoni tal-pjanti mhijiex 
xierqa u aċċettabbli teknikament. Ir-restrizzjoni fl-użu ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti 
f’zoni hekk imsejħa sensittivi timplika li jiġi annullat riskju minħabba d-dispożizzjonijiet 
nazzjonali stretti li jirregolaw l-awtorizzazzjoni u l-użu. Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-użu 
stipulat bħala parti mill-proċedura ta’ awtorizzazzjoni jwaqqfu r-riskji għas-saħħa tal-
bniedem u għall-ambjent, u jagħmlu iktar dispożizzjonijiet superfluwi.

Emenda mressqa minn Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Emenda 72
Premessa 12
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(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-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. 
Għaldaqstant, f’żoni bħal dawn, l-użu tal-
pestiċidi għandu jitnaqqas kemm jista’ jkun, 
jew jiġi eliminat jekk ikun il-każ.

(12) L-użu tal-pestiċidi jista’ jkun 
partikolarment perikoluż f’zoni 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-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 zoni 
residenzjali, parkijiet pubbliċi, skejjel, 
grawnds ta’ l-isport jew fejn jilagħbu t-tfal, 
ir-riskji mill-esponiment tal-pubbliku 
ġenerali għall-pestiċidi huma għolja. 
Għaldaqstant, f’zoni bħal dawn u fl-inħawi 
tagħhom, l-użu tal-pestiċidi għandu jkun 
projbit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni rrikonoxxiet li r-riskji ta' esponiment għal pestiċidji f’zoni użati mill-pubbliku 
ġenerali huma għolja. Għaldaqstant, meta wieħed iqis l-impatti negattivi akuti u kroniċi 
magħrufa li ljista’ jikkawża l-esponiment għal pestiċidi, l-użu tal-pestiċidi għandu jkun 
projbit f’kwalunkwe zona fejn il-pubbliku jista’ jiġi espost, b’mod partikulari, iżda mhux 
esklussivament, sabiex jiġu protetti gruppi sensittivi, bħat-trabi, it-tfal, in-nies tqal, l-anzjani, 
persuni li diġà huma morda u li jista’ jkun li qed jieħdu prodotti mediċinali.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas, Jill Evans

Emenda 73
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-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-

(12) L-użu tal-pestiċidi jista’ jkun 
partikolarment perikoluż f’zoni 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-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 zoni 
residenzjali, parkijiet pubbliċi, grawnds ta’ 
l-isport, grawnds fl-iskejjel u fejn jilagħbu t-
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pubbliku ġenerali għall-pestiċidi huwa għoli. 
Għaldaqstant, f’żoni bħal dawn, l-użu tal-
pestiċidi għandu jitnaqqas kemm jista’ jkun, 
jew jiġi eliminat jekk ikun il-każ.

tfal, ir-riskji mill-esponiment tal-pubbliku 
ġenerali għall-pestiċidi huma għolja. 
Għaldaqstant, f’zoni bħal dawn u fl-inħawi 
tagħhom, l-użu tal-pestiċidi għandu jkun 
projbit u jintużaw alternattivi mhux kimiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni rrikonoxxiet li r-riskji ta' esponiment għal pestiċidji f'zoni użati mill-pubbliku 
ġenerali huma għolja. Għaldaqstant, meta wieħed iqis l-impatti negattivi akuti u kroniċi 
magħrufa li ljista’ jikkawża l-esponiment għal pestiċidi, l-użu tal-pestiċidi għandu jkun 
projbit f’kwalunkwe zona u fl-inħawi tagħha fejn il-pubbliku jista’ jiġi espost (b’mod speċjali 
jekk ikollhom ir-riskju ta’ esponiment għal perjodu twil, bħal residenti li jgħixu qrib zoni 
trattati), b’mod partikulari, iżda mhux esklussivament, sabiex jiġu protetti gruppi vulnerabbli.  

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen

Emenda 74
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-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. 
Għaldaqstant, f’żoni bħal dawn, l-użu tal-
pestiċidi għandu jitnaqqas kemm jista’ jkun, 
jew jiġi eliminat jekk ikun il-każ.

(12) L-użu tal-pestiċidi jista’ jkun 
partikolarment perikoluż f’zoni 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-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 zoni 
residenzjali, parkijiet pubbliċi u grawnds ta’ 
l-isport jew fejn jilagħbu t-tfal, ir-riskji mill-
esponiment tal-pubbliku ġenerali għall-
pestiċidi huma għolja. Għaldaqstant, f’zoni
bħal dawn, l-użu tal-pestiċidi għandu jkun 
projbit u jintużaw alternattivi mhux kimiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni rrikonoxxiet li r-riskji ta' esponiment għal pestiċidji f’zoni użati mill-pubbliku 
ġenerali huma għolja. Għaldaqstant, meta wieħed iqis l-impatti negattivi akuti u kroniċi 
magħrufa li ljista’ jikkawża l-esponiment għal pestiċidi, l-użu tal-pestiċidi għandu jkun 
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projbit f’kwalunkwe zona fejn il-pubbliku jista’ jiġi espost, b’mod partikulari, iżda mhux 
esklussivament, sabiex jiġu protetti gruppi sensittivi, bħat-trabi, it-tfal, in-nies tqal, l-anzjani, 
persuni li diġà huma morda u li jista’ jkun li qed jieħdu prodotti mediċinali, fost gruppi 
vulnerabbli oħrajn.

Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 75
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-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. 
Għaldaqstant, f’żoni bħal dawn, l-użu tal-
pestiċidi għandu jitnaqqas kemm jista’ 
jkun, jew jiġi eliminat jekk ikun il-każ.

(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-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 huma 
għolja. Kull użu ta’ pestiċidi f’dawk iz-zoni 
għandu għalhekk jiġi pprojbit sa mhux 
aktar tard mill-2015 sabiex jintlaħqu l-
istandards imfittxija għal zoni protetti kif 
stipulat fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 
2000/60/KE.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda żdiedet għall-fini ta’ koerenza mad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 76
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 

imħassar
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kollha disponibbli għall-kontroll ta’ l-
organiżmi ta’ ħsara, inklużi l-pestiċidi. 
Għaldaqstant, tikkontribwixxi għal iktar 
tnaqqis fir-riskji għas-saħħa tal-bniedem u 
l-ambjent. 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 
jinkoraġġixxu l-użu ta’ l-istandards 
speċifiċi għal-uċuħ tar-raba' tal-Ġestjoni 
Integratata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

W nowym projekcie dotyczącym  wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) zawarta  jest  definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”. Jest  to 
staranne rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie 
włączenie odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują 
środki ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego (artykuł 13, punkt 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy).

Państwa członkowskie powinny zachęcać do stosowania norm w zakresie zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami dla poszczególnych upraw, ale wtedy, kiedy zostaną prawnie 
usankcjonowane.

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 77
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. Għaldaqstant, 
tikkontribwixxi għal iktar tnaqqis fir-riskji 

(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. Għaldaqstant, 
tikkontribwixxi għal iktar tnaqqis fir-riskji 
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għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. 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 
jinkoraġġixxu l-użu ta’ l-istandards speċifiċi 
għal-uċuħ tar-raba' tal-Ġestjoni Integratata 
ta’ Organiżmi ta’ Ħsara.

għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. 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 
jinkoraġġixxu l-użu ta’ l-istandards speċifiċi 
għal-uċuħ tar-raba' tal-Ġestjoni Integratata 
ta’ Organiżmi ta’ Ħsara. L-Istati Membru 
għandhom jużu strumenti ekonomiċi għall-
promozzjoni tal-Ġestjoni Integrata ta’ 
Organiżmi ta’ Ħsara, u jnaqqsu r-riskji 
mill-użu tal-pestiċidi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istrumenti ekonomiċi huma ġeneralment l-aktar għodda importanti fit-tnaqqis tar-riskji 
ambjentali.

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 78
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. Għaldaqstant, 
tikkontribwixxi għal iktar tnaqqis fir-riskji 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. 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 
jinkoraġġixxu l-użu ta’ l-istandards 
speċifiċi għal-uċuħ tar-raba' tal-Ġestjoni 
Integratata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara.

(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. Għaldaqstant, 
tikkontribwixxi għal iktar tnaqqis fir-riskji 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u 
jippermetti li jitnaqqas l-użu tal-pestiċidi. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
biedja b'użu mill-inqas tal-pestiċidi, 
partikolarment Ġestjoni Integrata ta’ 
Organiżmi ta’ Ħsara u l-biedja organika u 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet meħtieġa 
għall-implimentazzjoni tal-metodi ta’ 
ġestjoni integrata ta organiżmi ta ħsara. 
Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom 
jagħmluha obbligatorja li jiġu applikati l-
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metodi u l-prattiki tal-Ġestjoni Integrata ta’ 
Organiżmi ta’ Ħsara skond it-tip ta’ biedja. 
Taxxa imposta fuq il-pestiċidi għandha tiġi 
introdotta bħala mezz wieħed kif jiġi 
provdut finanzjament għall-iżvilupp ta’ 
metodi u prattiki ġenerali u speċifiċi tal-
Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli ġenerali u speċifiċi dwar il-Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara għandhom 
jiġu definiti fuq livell Ewropew u nazzjonali. Dawn is-sistemi għandhom jiġu stabiliti bħala 
minimu fuq l-art agrikola kollha barra mill-art li tiġi kkoltivata b’mod organiku. Sa l-2014 l-
applikazzjoni ta’ dawn ir-regoli għandha tkun kundizzjoni għall-għoti ta’ għajnuna skond il-
CAP. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jappoġġjaw l-iżvilupp tal-biedja organika, 
sistema li ma tużax ebda pestiċidi sintetiċi. Sistemi ta’ taxxa u ta’ miżati taw prova li huma 
mezz tajjeb kif jitnaqqas l-użu tal-pestiċidi f’bosta pajjiżi Ewropej. L-Istati Membri għandhom 
jitħallew jagħżlu s-sistema li tgħodd l-iktar għalihom skond il-bżonnijiet tagħhom.

Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 79
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. Għaldaqstant, 
tikkontribwixxi għal iktar tnaqqis fir-riskji 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. 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 
jinkoraġġixxu l-użu ta’ l-istandards 
speċifiċi għal-uċuħ tar-raba' tal-Ġestjoni 
Integratata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara.

(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. Għaldaqstant, 
tikkontribwixxi għal iktar tnaqqis fir-riskji 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u 
jippermetti li jitnaqqas l-użu tal-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 jagħmluha 
obbligatorja li jiġu applikati l-metodi u l-
prattiki tal-Ġestjoni Integrata ta’ 
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Organiżmi ta Ħsara skond it-tip ta biedja. 
Taxxa imposta fuq il-pestiċidi għandha tiġi 
introdotta, bħalma għandhom jiġu 
introdotti miżuri li jipprovdu għal 
finanzjament għall-iżvilupp ta’ metodi u 
prattiki ġenerali u speċifiċi tal-Ġestjoni 
Integrata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli ġenerali u speċifiċi dwar il-Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara għandhom 
jiġu definiti fuq livell Ewropew u nazzjonali. Dawn is-sistemi għandhom jiġu stabiliti bħala 
minimu fuq l-art agrikola kollha barra mill-art li tiġi kkoltivata b’mod organiku. Sa l-2014 l-
applikazzjoni ta’ dawn ir-regoli għandha tkun kundizzjoni għall-għoti ta’ għajnuna skond il-
CAP. Barra minn hekk, l-Istati Membri ghandhom jappoggjaw l-izvilupp tal-biedja organika, 
sistema li ma tuzax l-ebda pesticidi sintetici. Sistemi ta’ taxxa u ta’ miżati taw prova li huma 
mezz tajjeb kif jitnaqqas l-użu tal-pestiċidi f’bosta pajjiżi Ewropej. L-Istati Membri għandhom 
jitħallew jagħżlu s-sistema li tgħodd l-iktar skond il-bżonnijiet tagħhom.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen

Emenda 80
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. Għaldaqstant, 
tikkontribwixxi għal iktar tnaqqis fir-riskji 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. 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 
jinkoraġġixxu l-użu ta’ l-istandards speċifiċi 
għal-uċuħ tar-raba' tal-Ġestjoni Integratata 
ta’ Organiżmi ta’ Ħsara.

(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. Għaldaqstant, 
tikkontribwixxi għal iktar tnaqqis fl-użu u 
fir-riskji għas-saħħa tal-bniedem u l-
ambjent. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu biedja b'użu mill-inqas tal-
pestiċidi, partikolarment Ġestjoni Integrata 
ta’ Organiżmi ta’ Ħsara u l-biedja organika 
u jistabbilixxu l-kundizzjonijiet meħtieġa 
għall-implimentazzjoni tal-metodi ta’ 
ġestjoni integrata ta organiżmi ta ħsara. 
Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu l-użu ta’ l-istandards speċifiċi 
għal-uċuħ tar-raba' tal-Ġestjoni Integratata 
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ta’ Organiżmi ta’ Ħsara.

L-Istati Membri għandhom jużaw l-
istrumenti finanzjarji neċessarji biex 
jipprovdu pariri u taħriġ għall-bdiewa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Metodi ta’ IPM u l-biedja organika huma intensiva mil-lat ta’ għarfien u t-taħriġ u l-għoti ta’ 
pariri huma partikolarment neċessarji waqt il-konverżjoni għal IPM jew metodi organiċi. 

Emenda mressqa minn Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Emenda 81
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. Għaldaqstant, 
tikkontribwixxi għal iktar tnaqqis fir-riskji 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. 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 
jinkoraġġixxu l-użu ta’ l-istandards 
speċifiċi għal-uċuħ tar-raba' tal-Ġestjoni 
Integratata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara.

(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. Għaldaqstant, 
tikkontribwixxi għal iktar tnaqqis fir-riskji 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u t-
tnaqqis globali fl-użu tal-pestiċidi. L-Istati 
Membri għandhom jippromwovu biedja 
organika kif ukoll 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 
jimplimentaw l-istandards speċifiċi 
mandatorji għall-uċuħ tar-raba' tal-Ġestjoni 
Integratata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni ta’ metodi mhux kimiċi ma għandhiex tkun ristretta għall-promozzjoni ta’ l-
istandards ġenerali ta’ l-IPM iżda wkoll tinkludi l-biedja organika u l-istandards speċifiċi 
għall-uċuħ tar-raba’ ta’ l-IPM. 
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Emenda mressqa minn Christofer Fjellner

Emenda 82
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. Għaldaqstant, 
tikkontribwixxi għal iktar tnaqqis fir-riskji 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. 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 
jinkoraġġixxu l-użu ta’ l-istandards speċifiċi 
għal-uċuħ tar-raba' tal-Ġestjoni Integratata 
ta’ Organiżmi ta’ Ħsara.

(14) L-applikazzjoni 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.
Għaldaqstant, tikkontribwixxi għal iktar 
tnaqqis fir-riskji għas-saħħa tal-bniedem u l-
ambjent. 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 
jinkoraġġixxu l-użu ta’ l-istandards speċifiċi 
għal-uċuħ tar-raba' tal-Ġestjoni Integratata 
ta’ Organiżmi ta’ Ħsara.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni integrata ta’ l-organiżmi ta’ ħsara hija importanti ħafna peress li tirrestrinġi l-użu 
ta’ pestiċidi kimiċi għal meta jkun assolutament neċessarju. Għalhekk hija ta' importanza 
kbira li jinħolqu kundizzjonijiet li jippermettu l-utenti biex japplikaw għal ġestjoni integrata 
ta' l-organiżmi ta' ħsara. Min-naħa l-oħra, standards ġenerali ta’ ġestjoni integrata ta’ 
organiżmi ta’ ħsara ma għandhomx isiru rekwiżit operattiv peress li hemm varjazzjonijiet 
reġjonali wesgħin ħafna fil-Komunità, u għalhekk rekwiżiti differenti f’termini tal-miżuri biex 
jitnaqqas l-impatt ambjentali. Problemi u piżijiet ambjentali ewlenin jistgħu jinqalgħu wkoll 
jekk il-ġestjoni integrata ta' organiżmi ta' ħsara se tikkostitwixxi kundizzjoni ta' konformità 
integrata tal-politika komuni ta’ l-agrikoltura.

Emenda mressqa minn Kathy Sinnott

Emenda 83
Premessa 14

(14) L-applikazzjoni ta' standards ġenerali ta' 
Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara 

(14) L-applikazzjoni ta' standards ġenerali ta' 
Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara 
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mill-bdiewa kollha għandha tirriżulta f'użu 
mmirat aħjar tal-miżuri kollha disponibbli 
għall-kontroll ta’ l-organiżmi ta’ ħsara, 
inklużi l-pestiċidi. Għaldaqstant, 
tikkontribwixxi għal iktar tnaqqis fir-riskji 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. 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 
jinkoraġġixxu l-użu ta l-istandards speċifiċi 
għal-uċuħ tar-raba' tal-Ġestjoni Integratata 
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. Għaldaqstant, 
tikkontribwixxi għal iktar tnaqqis fir-riskji 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u t-
tnaqqis fl-użu tal-pestiċidi. L-Istati Membri 
għandhom jippromwovu biedja b'użu mill-
inqas tal-pestiċidi, partikolarment Ġestjoni 
Integrata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara u żieda fl-
art għall-biedja organika u jistabbilixxu l-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-metodi ta’ ġestjoni 
integrata ta organiżmi ta ħsara. Barra minn 
hekk, l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw l-istandards speċifiċi 
mandatorji għall-uċuħ tar-raba' tal-Ġestjoni 
Integratata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara. 

Taxxa fuq il-prodotti tal-pestiċidi għandha 
titqies bħala waħda mill-miżuri li 
jiffinanzjaw l-implimentazzjoni ta’ metodi u 
prattiki ġenerali u speċifiċi għall-uċuħ tar-
raba’ tal-Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi 
ta’ Ħsara u ż-żieda ta’ l-art użata għall-
biedja organika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni ta’ metodi mhux kimiċi ma għandhiex tkun ristretta għall-promozzjoni ta’ l-
istandards ġenerali ta’ l-IPM iżda wkoll tinkludi l-biedja organika u l-istandards speċifiċi 
għall-uċuħ tar-raba’ ta’ l-IPM. Instab li taxxa imposta fuq il-pestiċidi hija mod li rnexxa biex 
jiġu ffinanzjati miżuri għat-tnaqqis tal-pestiċidi f’ħafna pajjiżi Ewropej. L-Istati Membri 
għandhom jingħataw għażla ta’ sistemi ta’ taxxi differenti sabiex jagħżlu dik l-iktar adattata 
għall-bżonnijiet tagħhom.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas, Jill Evans

Emenda 84
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 

(14) L-applikazzjoni ta' standards ġenerali ta' 
metodi mhux kimiċi għall-protezzjoni tal-
pjanti u l-ġestjoni ta’ organiżmi ta’ ħsara u 
ta’ l-uċuħ tar-raba’ mill-bdiewa kollha 
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għall-kontroll ta’ l-organiżmi ta’ ħsara, 
inklużi l-pestiċidi. Għaldaqstant, 
tikkontribwixxi għal iktar tnaqqis fir-riskji 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. 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 
jinkoraġġixxu l-użu ta’ l-istandards speċifiċi 
għal-uċuħ tar-raba' tal-Ġestjoni Integratata 
ta’ Organiżmi ta’ Ħsara.

għandha tirriżulta f'użu mmirat aħjar tal-
miżuri kollha disponibbli għall-kontroll ta’ l-
organiżmi ta’ ħsara. Għaldaqstant, 
tikkontribwixxi għal iktar tnaqqis, bl-objettiv 
ta’ l-eliminazzjoni, tar-riskji għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent. L-Istati Membri 
għandhom jippromwovu biedja b'użu mill-
inqas tal-pestiċidi, partikolarment metodi 
mhux kimiċi għall-protezzjoni tal-pjanti u 
l-ġestjoni ta’ organiżmi ta’ ħsara u ta’ l-
uċuħ tar-raba’ u jistabbilixxu l-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-metodi mhux kimiċi 
għall-protezzjoni tal-pjanti u l-ġestjoni ta’ 
organiżmi ta’ ħsara u ta’ l-uċuħ tar-raba’.  
Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu l-użu ta’ l-istandards speċifiċi 
għal-uċuħ tar-raba', ta' metodi u prattiki 
għal alternattivi mhux kimiċi għall-
protezzjoni tal-pjanti u l-ġestjoni ta’ 
organiżmi ta’ ħsara u ta’ l-uċuħ tar-raba’.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi użu ta’ pestiċidi huwa speċifikament għal raġunijiet “kosmetiċi”, li mhumiex relatati ma 
ebda organiżmi li jagħmlu ħsara jew mard speċifiku u għaldaqstant mhuwiex għall-ġestjoni 
ta’ l-organiżmi li jagħmlu ħsara jew għall-protezzjoni tal-pjanti. Meta wieħed jikkunsidra r-
riskji rikonoxxuti u l-impatti gravi u kroniċi fuq is-saħħa tal-bniedem, kif dettaljat aktar fl-
Evalwazzjoni ta' Impatt ta' l-Istrateġija Tematika, jeħtieġ li l-Istati Membri jippromwovu u 
jinkoraġġixxu adozzjoni wiesgħa ta' alternattivi mhux kimiċi għall-protezzjoni tal-pjanti u tal-
ġestjoni ta' organiżmi ta' ħsara u tal-ħsad.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 85
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. Għaldaqstant, 
tikkontribwixxi għal iktar tnaqqis fir-riskji 

(14) L-applikazzjoni ta' standards ġenerali u 
speċifiċi għall-uċuħ tar-raba’ 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. Għaldaqstant, 
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għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. 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 jinkoraġġixxu l-użu ta’ l-
istandards speċifiċi għal-uċuħ tar-raba' tal-
Ġestjoni Integratata ta’ Organiżmi ta’ 
Ħsara.

tikkontribwixxi għal iktar tnaqqis fir-riskji 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u t-
tnaqqis fl-użu tal-pestiċidi. L-Istati Membri 
għandhom jippromwovu biedja b'użu mill-
inqas tal-pestiċidi, partikolarment l-
istandards ġenerali u speċifiċi għall-uċuħ 
tar-raba’ ta’ Ġestjoni Integrata ta’ 
Organiżmi ta’ Ħsara u l-biedja organika. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni ta’ metodi mhux kimiċi ma għandhiex tkun ristretta għall-promozzjoni ta’ l-
istandards ġenerali ta’ l-IPM iżda wkoll tinkludi l-biedja organika u l-istandards speċifiċi 
għall-uċuħ tar-raba’ ta’ l-IPM.

Emenda mressqa minn Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Emenda 86
Premessa 14 a (ġdida)

(14a) Il-prinċipju li min iniġġes iħallas 
għandu jkun applikat fir-rigward ta’ l-
ispejjeż marbuta ma’ l-implimentazzjoni ta’ 
din id-Direttiva. Għaldaqstant, taxxa 
imposta fuq prodotti pestiċidi għandha tiġi 
kkunsidrata mill-Istati Membri sabiex 
jiffinanzjaw l-implimentazzjoni tal-pjanijiet 
ta’ azzjoni nazzjonali tagħhom. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tissaħħaħ ir-responsabilità tal-manifatturi għall-ispejjeż esterni mill-użu tal-
pestiċidi. Għandha tkun għażla għall-Istati Membri taxxa imposta fuq il-prodotti pestiċidi 
sabiex ikun hemm tnaqqis fl-użu tagħhom u jinħoloq dħul speċifiku sabiex jiġu koperti l-
ispejjeż marbuta mal-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali.

Emenda mressqa minn Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
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Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman + Anne Laperrouze

Emenda 87
Premessa 15

(15) Jeħtieġ li jitkejjel il-progress miksub fit-
tnaqqis tar-riskji u l-impatti ħżiena mill-użu 
tal-pestiċidi fuq saħħet il-bniedem u l-
ambjent. Il-mezzi xierqa huma indikaturi tar-
riskju armonizzati li se jiġi stabbiliti fil-livell 
Komunitarju. L-Istati Membri għandhom 
jużaw dawn l-indikaturi għall-ġestjoni tar-
riskju fil-livell nazzjonali u għal skopijiet ta’ 
rappurtar, filwaqt li l-Kummissjoni għandha 
tikkalkula l-indikaturi biex tevalwa l-
progress fil-livell Komunitarju. Sakemm 
isiru disponibbli l-indikaturi komuni, l-Istati 
Membri għandhom ikunu intitolati jużaw l-
indikaturi nazzjonali tagħhom.

(15) Jeħtieġ li jitkejjel il-progress miksub fit-
tnaqqis tar-riskji u l-impatti ħżiena mill-użu
tal-pestiċidi fuq saħħet il-bniedem u l-
ambjent. Il-mezzi xierqa huma indikaturi ta’ 
l-użu u tar-riskju armonizzati li se jiġu
stabbiliti fil-livell Komunitarju. L-Istati 
Membri għandhom jużaw dawn l-indikaturi 
għall-ġestjoni tar-riskju u t-tnaqqis ta’ l-użu 
fil-livell nazzjonali u għal skopijiet ta’ 
rappurtar, filwaqt li l-Kummissjoni għandha 
tikkalkula l-indikaturi biex tevalwa l-
progress fil-livell Komunitarju. Sakemm 
isiru disponibbli l-indikaturi komuni, l-Istati 
Membri għandhom ikunu intitolati jużaw l-
indikaturi nazzjonali tagħhom. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pesticides use reduction policies are already established in Denmark, Sweden, the 
Netherlands, Belgium and Germany. The term "use reduction" better addresses the issue of 
increasing pesticides use despite the introduction of pesticides active at lower dosages. 
Farmers are economically and technically dependent on pesticides for crop protection. All 
these countries have some type of use indicators in place and in most cases a decrease in 
pesticide use is directly related to reduction in risk. (Chris Davies and others)

The inclusion of use/intensity targets brings the proposal in line with the mandate set in the 
Sixth Environmental Action Programme (2001-2010) ”reduce the impact of pesticides on 
human health and the environment [...] as well as a significant overall reduction in risks and 
of the use of pesticides”. (Erna Hennicot-Schoepges and others)

L’inclusion d’outils pour mesurer les progrès réalisés dans la réduction de l’utilisation et des 
risques liés aux pesticides, permettra aux Etats membres d’être en accord avec les objectifs 
qui ont été fixés dans le cadre du 6ème Programme d’Action Communautaire pour 
l’Environnement qui prévoie de   réduire les incidences des pesticides sur la santé humaine et 
sur l’environnement, et d’une manière générale, parvenir à une utilisation durable de ces 
substances, ainsi qu’à une réduction globale sensible des risques et de l’utilisation des 
pesticides.(Anne Laperrouze)
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Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 88
Premessa 15

(15) Jeħtieġ li jitkejjel il-progress miksub fit-
tnaqqis tar-riskji u l-impatti ħżiena mill-użu 
tal-pestiċidi fuq saħħet il-bniedem u l-
ambjent. Il-mezzi xierqa huma indikaturi tar-
riskju armonizzati li se jiġi stabbiliti fil-livell 
Komunitarju. L-Istati Membri għandhom 
jużaw dawn l-indikaturi għall-ġestjoni tar-
riskju fil-livell nazzjonali u għal skopijiet ta’ 
rappurtar, filwaqt li l-Kummissjoni għandha 
tikkalkula l-indikaturi biex tevalwa l-
progress fil-livell Komunitarju. Sakemm 
isiru disponibbli l-indikaturi komuni, l-Istati 
Membri għandhom ikunu intitolati jużaw l-
indikaturi nazzjonali tagħhom. 

(15) Jeħtieġ li jitkejjel il-progress miksub fil-
prevenzjoni tar-riskji u l-impatti ħżiena mill-
użu tal-pestiċidi fuq saħħet il-bniedem u l-
ambjent. Il-mezzi xierqa huma indikaturi tar-
riskju armonizzati li se jiġi stabbiliti fil-livell 
Komunitarju. L-Istati Membri għandhom 
jużaw dawn l-indikaturi għall-ġestjoni tar-
riskju fil-livell nazzjonali u għal skopijiet ta’ 
rappurtar, filwaqt li l-Kummissjoni għandha 
tikkalkula l-indikaturi biex tevalwa l-
progress fil-livell Komunitarju. Sakemm 
isiru disponibbli l-indikaturi komuni, l-Istati 
Membri għandhom ikunu intitolati jużaw l-
indikaturi nazzjonali tagħhom, li għandhom 
ikunu konformi mar-rekwiżiti ta’ din id-
Direttiva u jkunu relatati kemm mas-saħħa 
kif ukoll mar-riskji ta' l-użu tal-pestiċidi. Se 
tkun meħtieġa il-parteċipazzjoni pubblika 
fl-iżvilupp ta' indikaturi nazzjonali, barra 
mill-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati 
rilevanti kollha. Dan jinkludi rekwiżit għal 
aċċess pubbliku sħiħ għall-informazzjoni 
biex tgħin il-parteċipazzjoni tal-pubbliku. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem, ir-riskji u l-impatti ħżiena għandhom jitwaqqfu 
kompletament u mhux imnaqqsa biss. Għandu jkun ċar għall-Istati Membri li l-indikaturi 
nazzjonali huma relatati kemm mar-riskji tas-saħħa kif ukoll mar-riskji ambjentali mill-użu 
tal-pestiċidi. Għandu jkun ċar ukoll għall-Istati Membri x’inhuma r-rekwiżiti għall-
parteċipazzjoni pubblika fl-iżvilupp, fit-tħaddim u fil-modifika ta' l-indikaturi nazzjonali, 
sabiex ikunu konformi ma’ l-ispirtu tad-Direttiva 2003/35/KE li tagħmel dispożizzjoni għal 
parteċipazzjoni pubblika.

Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 89
Recital 15

(15) Jeħtieġ li jitkejjel il-progress miksub fit- (15) Jeħtieġ li jitkejjel il-progress miksub fit-
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tnaqqis tar-riskji u l-impatti ħżiena mill-użu 
tal-pestiċidi fuq saħħet il-bniedem u l-
ambjent. Il-mezzi xierqa huma indikaturi tar-
riskju armonizzati li se jiġi stabbiliti fil-livell 
Komunitarju. L-Istati Membri għandhom 
jużaw dawn l-indikaturi għall-ġestjoni tar-
riskju fil-livell nazzjonali u għal skopijiet ta’ 
rappurtar, filwaqt li l-Kummissjoni għandha 
tikkalkula l-indikaturi biex tevalwa l-
progress fil-livell Komunitarju. Sakemm 
isiru disponibbli l-indikaturi komuni, l-Istati 
Membri għandhom ikunu intitolati jużaw l-
indikaturi nazzjonali tagħhom.

tnaqqis ta’ l-użu tal-pastiċidi u fit-tnaqqis 
tar-riskji u l-impatti ħżiena tagħhom fuq 
saħħet il-bniedem u l-ambjent. Il-mezzi 
xierqa huma indikaturi ta’ l-użu u tar-riskju 
armonizzati li se jiġi stabbiliti fil-livell 
Komunitarju. L-Istati Membri għandhom 
jużaw dawn l-indikaturi biex jimmaniġġjaw 
it-tnaqqis fl-użu tal-pestiċidi u fit-tnaqqis 
tar-riskju fil-livell nazzjonali u għal skopijiet 
ta’ rappurtar, filwaqt li l-Kummissjoni 
għandha tikkalkula l-indikaturi biex tevalwa 
l-progress fil-livell Komunitarju. Sakemm 
isiru disponibbli l-indikaturi komuni, l-Istati 
Membri għandhom ikunu intitolati jużaw l-
indikaturi nazzjonali tagħhom. Id-
dispożizzjonijiet li jirrigwardaw 
parteċipazzjoni sħiħa tal-pubbliku u l-
aċċess għall-informazzjoni għandhom 
ikunu stabbiliti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni ta’ għodod li jkejlu l-progress milħuq fit-tnaqqis ta’ l-użu tal-pestiċidi u r-riskji li 
jiġu minnhom għandha tippermetti lill-Istati Membri biex jikkonformaw ma’ l-objettivi 
stipulati fis-Sitt Programm ta’ Azzjoni Komunitarju għall-Ambjent, li jipprovdi għal tnaqqis 
fl-effetti tal-pestiċidi fuq saħħet il-bniedem u l-ambjent, u f’termini ġenerali, fl-ilħiq ta’ l-użu 
sostenibbli ta’ dawn is-sustanzi, kif ukoll tnaqqis globali sinifikattiv fir-riskji u fl-użu tal-
pestiċidi.

Emenda mressqa minn Karl-Heinz Florenz, Erna Hennicot-Schoepges, Christa Klaß

Emenda 90
Premessa 15 a (ġdida)

(15a) Sabiex jiġi applikat il-prinċipju ta’ 
min iniġġes iħallas, il-Kummissjoni 
għandha teżamina modi xierqa kif tinvolvi 
l-manifatturi ta’ prodotti għall-protezzjoni 
tal-pjanti u/jew l-aġenti attivi tagħhom fix-
xogħol tat-trattar u r-rettifika tal-ħsara li 
jaf ikun ikkawżat lis-saħħa tal-bniedem jew 
lill-ambjent permezz ta' l-użu ta' prodotti 
għall-protezzjoni tal-pjanti.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Bħal f’oqsma oħrajn tal-politika Ewropea tas-saħħa u ta’ l-ambjent, il-manifatturi għandhom 
ikunu responsabbli wkoll għall-ħsara kkawżata mill-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u/jew 
l-aġenti attivi tagħhom.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 91
Artikolu 1

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-
ilħiq ta’ użu iktar sostenibbli tal-pestiċidi 
billi tnaqqas ir-riskji u l-impatti ta' l-użu tal-
pestiċidi fuq saħħet il-bniedem u l-ambjent 
f'mod li huwa konsistenti mal-ħtiġijiet tal-
protezzjoni tal-pjanti.

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-
prevenzjoni tar-riskji u l-impatti ta' l-użu tal-
pestiċidi fuq saħħet il-bniedem u l-ambjent 
skond il-prinċipju ta’ prekawzjoni, u 
tinkoraġġixxi l-promozzjoni u adozzjoni ta’ 
alternattivi mhux kimiċi għall-protezzjoni 
tal-pjanti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem, l-impatti għandhom jitwaqqfu kompletament u mhux 
imnaqqsa biss. L-unika soluzzjoni reali sabiex jiġu eliminati l-impatti ħżiena tal-pestiċidi fuq 
is-saħħa pubblika, l-annimali, il-fawna selvaġġ u l-ambjent wiesa' tkun metodu ta' 
prevenzjoni bl-adozzjoni wiesgħa ta' metodi mhux kimiċi li huma verament sostenibbli. Dan 
għandu jkun aktar konformi ma' l-objettivi ta' protezzjoni sostenibbli ta’ l-uċuħ tar-raba’. Il-
prinċipju ta’ prekawzjoni għandu jkun il-prinċipju li fuqu jkunu msejsa l-aspetti kollha tal-
politika dwar il-pestiċidi. 

Emenda mressqa minn Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer

Emenda 92
Artikolu 1

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-
ilħiq ta’ użu iktar sostenibbli tal-pestiċidi 
billi tnaqqas ir-riskji u l-impatti ta' l-użu tal-
pestiċidi fuq saħħet il-bniedem u l-ambjent 
f'mod li huwa konsistenti mal-ħtiġijiet tal-
protezzjoni tal-pjanti.

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-
ilħiq ta’ użu iktar sostenibbli tal-pestiċidi 
billi tnaqqas l-użu u r-riskji u l-impatti ta' l-
użu tal-pestiċidi fuq saħħet il-bniedem u l-
ambjent f’konformità mal-prinċipju ta’ 
prekawzjoni u tinkoraġġixxi l-promozzjoni 
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u l-adozzjoni ta’ alternattivi mhux kimiċi 
għall-protezzjoni tal-pjanti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun żgurata koerenza ma’ l-Istrateġija Tematika dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi 
u r-Regolament propost dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti. Safejn 
dawn l-alternattivi mhux kimiċi jkunu disponibbli fis-suq bi prezz ekonomiku, għandhom 
jintużaw minflok il-pestiċidi.

Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 93
Artikolu 1

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-
ilħiq ta’ użu iktar sostenibbli tal-pestiċidi 
billi tnaqqas ir-riskji u l-impatti ta' l-użu tal-
pestiċidi fuq saħħet il-bniedem u l-ambjent 
f'mod li huwa konsistenti mal-ħtiġijiet tal-
protezzjoni tal-pjanti.

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-
ilħiq ta’ użu iktar sostenibbli tal-pestiċidi 
billi tnaqqas l-użu tal-pestiċidi u tnaqqas ir-
riskji u l-impatti ta’ l-użu tal-pestiċidi fuq 
saħħet il-bniedem u l-ambjent fuq il-bażi tal-
prinċipju ta’ prekawzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta’ prekawzjoni jippermettilna niżguraw li l-ħarsien tas-saħħa u ta’ l-ambjent 
ikun prijorità fil-kuntest tal-protezzjoni ta’ l-uċuħ tar-raba’. L-implikazzjoni hawnhekk hija li, 
barra mill-prinċipju li jiggwida l-evalwazzjoni u l-għoti8 ta' liċenzji għal pestiċidi, il-
prinċipju ta' prekawzjoni għandhom jinvolvi strateġija sabiex jiġi minimizzat l-użu tal-
pestiċidi, meta jiġu kkunsidrati l-proprjetajiet potenzjalment perikolużi tagħhom.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 94
Artikolu 1

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-
ilħiq ta’ użu iktar sostenibbli tal-pestiċidi 
billi tnaqqas ir-riskji u l-impatti ta' l-użu tal-
pestiċidi fuq saħħet il-bniedem u l-ambjent 
f'mod li huwa konsistenti mal-ħtiġijiet tal-

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-
ilħiq ta’ użu iktar sostenibbli tal-pestiċidi 
billi tnaqqas l-użu u r-riskji u l-impatti ta' l-
użu tal-pestiċidi fuq saħħet il-bniedem u l-
ambjent billi tapplika l-prinċipju ta’ “Le, 
sakemm” (the “No, unless” principle) li 
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protezzjoni tal-pjanti. jfisser li l-ebda pestiċidi ma għandhom 
jintużaw fit-tkabbir ta’ l-uċuħ tar-raba’ jew 
f’applikazzjonijiet oħrajn għall-kontroll ta’ 
organiżmi ta' ħsara sakemm ikun 
determinat li l-ebda metodu, prattika jew 
sistema ta’ kontroll oħra hija disponibbli 
biex titwaqqaf ħsara mhux raġonevoli 
minn organiżmi ta’ ħsara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata preferenza lil sistemi mhux kimiċi għall-kontroll ta' organiżmi ta' ħsara 
qabel ma jintużaw pestiċidi. Dan huwa wkoll l-ispirtu li fuqu huma msejsa sistemi ta’ 
Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara.

Emenda mressqa minn Irena Belohorská

Emenda 95
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-
pestiċidi f’għamla ta':
(a) prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti kif 
definiti fir-Regolament (KE) Nru [… ] dwar 
it-tqegħid fis-suq tal-prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti,

(b) prodotti bijoċidali kif definiti fid-
Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar it-
tqegħid fis-suq ta’ prodotti bijoċidali1 li 
jagħmlu parti mit-tipi ta’ prodotti 14 - 19 
kif definiti fl-Anness V li huwa parti mid-
Direttiva.
1 ĠU L 123, 24.4.1998, p 1. Direttiva kif emendata l-
aħħar mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/140/KE 
(ĠU L 414, 30.12.2006, p. 78).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Prodotti għall-kontroll ta’ organiżmi ta’ ħsara huma simili ħafna għal prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti (PPPs). Jistgħu jikkontjenu l-istess sostanzi attivi bħall-PPPs u xi 
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kultant ikollhom formulazzjonijiet identiċi (pereżempju, rodentiċidi jistgħu jaqgħu taħt iż-
żewġ liġijiet skond jekk jiġu applikati għal PPPs jew jekk jintużaw biex iħarsu l-iġjene jew is-
saħħa pubblika). Barra minn hekk, il-metodi ta’ applikazzjoni jistgħu jkunu simili ħafna, 
pereżempju xi insettiċidi tas-saħħa pubbliku taħt id-direttiva tal-bijoċidi jintużaw għall-bexx 
mill-ajru, bħall xi PPPs. Xi prodotti għall-kontrol ta’ l-organiżmi ta’ ħsara jintużaw ġewwa 
(pereżempju ‘repellents’) u għaldaqstant jistgħu jikkawżaw esponiment dirett għall-bnedmin.

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 96
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-
pestiċidi f’għamla ta' prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti kif definiti fir-
Regolament (KE) Nru [… ] dwar it-tqegħid 
tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti għal 
użu f’kuntesti agrikoli u mhux agrikoli fis-
suq.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri għandhom japplikaw kemm għall-użu agrikolu kif ukoll mhux agrikolu.

Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 97
Artikolu 2, paragrafu 2

2. Din id-Direttiva għandha tapplika 
mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
leġiżlazzjoni Komunitarja oħra.

2. Din id-Direttiva għandha tapplika 
mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
leġiżlazzjoni Komunitarja oħra u għal 
miżuri fiskali nazzjonali li jippromwovu l-
użu ta’ pestiċidi sostenibbli.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Jekk jixtiequ l-Istati Membri, għandhom jibqgħu ħielsa jippromwovu użu iktar sostenibbli tal-
pestiċidi permezz ta’ strumenti fiskali.
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Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 98
Artikolu 2, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. L-Istati Membri jistgħu jagħtu sussidji 
jew jadottaw miżuri fiskali biex 
jippromwovu l-użu ta’ prodotti għall-
protezzjoni ta' l-uċuħ tar-raba' aktar 
sostenibbli. Jistgħu jagħmlu dan, inter alia, 
billi jintroduċu taxxa fuq il-pestiċidi għall-
prodotti kollha bl-eċċezzjoni ta’ prodotti 
mhux kimiċi. 

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Jekk jixtiequ l-Istati Membri, għandhom jibqgħu ħielsa jippromwovu użu iktar sostenibbli tal-
pestiċidi permezz ta’ strumenti fiskali.

Emenda mressqa minn Jens-Peter Bonde

Emenda 99
Artikolu 2, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-direttiva 
ma għandhomx iwaqqfu lill-Istati Membri 
milli japplikaw il-prinċipju ta’ prekawzjoni 
biex jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
pestiċidi. 

Or. da

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 100
Artikolu 3, punt (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 

(b) ‘utent’ tfisser kwalunkwe persuna 
naturali jew ġuridika li tuża l-pestiċidi fil-
qafas ta’ l-attività tagħha, inklużi operaturi, 
tekniċi, min iħaddem l-impjegati, persuni li 
jaħdmu għal rashom fis-settur tal-biedja jew 
f'settur ieħor; Utenti jinkludu wkoll korsijiet 
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rashom fis-settur tal-biedja jew f'settur ieħor; tal-golf, klabbs tat-tennis u ċentri oħra tal-
ħin ħieles, muniċipalitajiet, permezz tal-
parks tagħhom, u faċilitajiet pubbliċi, bħal 
parkeġġi għall-karozzi, toroq, 
infrastruttura tal-ferrovija, eċċetra.;
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu u teħtieġ bidliet tekniċi fit-test kollu.)

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-test Ingliż juża t-termini ‘utent professjonali’ li kien tradott b’mod inkorrett fil-Ġermeniż 
bħala 'gewerblicher Anwender'. Id-direttiva ma għandhiex tkun immirata b’mod esklussiv lejn 
il-bdiewa, iżda għandha tkopri wkoll l-utenti kollha l-oħra ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti.

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 101
Artikolu 3, punt (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 jahdmu 
ghal rashom, agenti kummercjali, 
produtturi ta’ l-ikel jew bejjiegha fejn ikun 
rilevanti;

(d) 'konsulent’ tfisser kwalunkwe persuna 
naturali jew ġuridika li għandha l-livell ta’ 
edukazzjoni u taħriġ stipulat mill-Istati 
Membri sabiex tawtorizza lil dik il-persuna 
tipprovdi parir dwar l-użu tal-pestiċidi, fil-
kuntest ta’ użi awtorizzati mill-pajjiż fejn 
jiġi manifatturat il-prodott għall-pjanti u 
tal-limiti ta' residwi massimi stipulati mill-
Komunità;

Or. el

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 102
Artikolu 3, punt (e)

(e) ‘tagħmir għall-applikazzjoni tal-
pestiċidi’ tfisser kwalunkwe apparat 
iddiżinjat speċifikament għall-applikazzjoni 
tal-pestiċidi jew ta’ prodotti li fihom il-
pestiċidi;

(e) ‘tagħmir għall-applikazzjoni tal-
pestiċidi’ tfisser kwalunkwe apparat użat 
għall-applikazzjoni tal-pestiċidi jew ta’ 
prodotti li fihom il-pestiċidi;
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Or. nl

Ġustifikazzjoni

It-tagħmir ma għandux ikun iddiżinjat speċifikament f’kull każ għall-għanijiet tal-protezzjoni 
ta’ l-uċuħ tar-raba sabiex jintuża għal dan il-għan. Il-mod kif jinkiteb it-test għandu għalhekk 
jinbidel.

Emenda mressqa minn Irena Belohorská

Emenda 103
Artikolu 3, punt (g)

(g) ‘bexx mill-ajru’ tfisser kwalunkwe 
applikazzjoni tal-pestiċidi permezz ta’ 
ajruplan jew elikotteru

(g) ‘bexx mill-ajru’ tfisser kwalunkwe 
applikazzjoni tal-pestiċidi permezz ta’ 
vettura ta' l-ajru

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni attwali ta’ ‘bexx mill-ajru’ ma tkoprix il-possibilitajiet kollha ta’ applikazzjoni 
ta’ pestiċidi mill-ajru. Il-pestiċidi jistgħu jiġu applikati permezz ta’ vetturi oħrajn ta’ l-ajru, 
differenti minn ajruplani jew elikotteri.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 104
Artikolu 3, punt (h)

(h) ‘ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ 
ħsara’ tfisser ġestjoni integrata ta’ 
organiżmi ta' ħsara kif definita fir-
Regolament (KE) Nru […];

imħassar

Or. pl

Ġustifikazzjoni

W nowym projekcie dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest  definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”. Jest  to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.



PE 388.389v01-00 54/189 AM\662795MT.doc

MT

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego.

Definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”  stanowi jedynie kalkę definicji norm 
ISO serii 9 000 (normy dotyczące jakości) i ISO 14 000 (normy dotyczące zarządzania 
środowiskiem). W powyższej definicji jednak nie występują elementy normatywne, takie jak:
cel, metody, procedury, techniki postępowania, które są szczegółowo omówione w normach 
ISO. Dopóki nie powstanie analogiczny akt normatywny ze wszystkimi takimi elementami 
opisanymi jak wyżej nie ma sensu wprowadzać tak skonstruowanej definicji.

Z powodów logicznych w  żadnej definicji nie można zastosować powtórzenia:  zintegrowanie 
zarządzanie szkodnikami” oznacza zintegrowane zarządzanie szkodnikami zgodnie.

Emenda mressqa minn Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Emenda 105
Artikolu 3, punt (i a) (ġdid)

(ia) ‘metodi mhux kimiċi għall-protezzjoni 
tal-pjanti u l-kontroll ta’ l-organiżmi ta’ 
ħsara u ta’ l-uċuħ tar-raba’’ tfisser l-użu 
ta’ tekniki għall-kontroll u l-ġestjoni ta’ 
organiżmi ta’ ħsara li ma jkollhomx 
proprjetajiet kimiċi. Metodi mhux kimiċi 
għall-protezzjoni tal-pjanti u l-ġestjoni ta’ 
l-organiżmi ta’ ħsara u l-uċuħ tar-raba’ 
jinkludu r-rotazzjoni, il-kontroll fiżiku u 
mekkaniku u l-ġestjoni permezz ta’ 
predaturi naturali.

Or. en

Emenda mressqa minn Caroline Lucas, Jill Evans

Emenda 106
Artikolu 3, punt (i a) (ġdid)

(ia) ‘metodi mhux kimiċi għall-protezzjoni 
tal-pjanti u l-kontroll ta’ l-organiżmi ta’ 
ħsara u ta’ l-uċuħ tar-raba’’ tfisser l-użu 
ta’ tekniki għall-kontroll u l-ġestjoni ta’ 
organiżmi ta’ ħsara li ma jiddipendux fuq 
proprjetajiet kimiċi. Metodi mhux kimiċi 
għall-protezzjoni tal-pjanti u l-ġestjoni ta’ 
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l-organiżmi ta’ ħsara u l-uċuħ tar-raba’ 
jinkludu r-rotazzjoni, il-kontroll fiżiku u 
mekkaniku u l-ġestjoni permezz ta’ 
predaturi naturali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-unika soluzzjoni reali sabiex jiġu eliminati l-impatti ħżiena tal-pestiċidi fuq is-saħħa 
pubblika, l-annimali, il-fawna selvaġġ u l-ambjent wiesa' tkun metodu ta' prevenzjoni u 
verament sostenibbli billi jsiru prijorità metodi mhux kimiċi ta’ protezzjoni tal-pjanti u l-
ġestjoni ta’ l-organizmi ta’ ħsara u l-uċuħ tar-raba’. Dan jikkonforma aktar ma' l-objettivi ta' 
protezzjoni sostenibbli ta’ l-uċuħ tar-raba', peress li d-dipendenza fuq kimiċi kumplessi 
ddisinjati biex joqtlu pjanti, insetti u forom oħra ta' ħajja, ma tistax tkunu klassifikata bħala 
sostenibbli. 

Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 107
Artikolu 3, punt (i a) (ġdid)

ia) ‘frekwenza ta’ l-applikazzjoni’ tirriferi 
għall-indikatur ta’ l-użu li jesprimi n-
numru medju ta’ drabi li biċċa art agrikoli 
tista’ tkun trattata bid-doża preskritta, 
ikkalkolat fuq il-bażi tal-kwantitajiet totali 
ta’ kull pestiċida mibjugħa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

La fréquence de traitement ou la fréquence de l'application (FA) est calculée en divisant le 
volume vendu pour chaque produit particulier ou substance active par le dosage recommandé 
par hectare pour un usage particulier. 
Les résultats de ces calculs pour chaque pesticide et récolte sont divisés par le nombre total 
d’hectares en culture.

∑








=
singredientactiveall year

croptypescrop

edientsactiveingrindividual

AGRA
SD

SA

FA / ,

SA est la quantité vendue de produit formulé individuel ou de substances actives par an. 
SD est la dose standard définie pour chaque produit formulé individuel ou les substances 
actives pour chaque récolte/type de récolte (dose recommandée par l’Etat Membre ou si 
absent, dose recommandée par le fabricant). 
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AGRA est la surface totale des terres arables.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Emenda 108
Artikolu 3, punti (i a) u (i b) (ġodda)

(ia) “tnaqqis fl-użu”tfisser tnaqqis fl-
applikazzjoni ta’ pestiċidi u mhux 
neċessarjament huwa dipendenti fuq l-
ammont 
(ib) “indiċi ta’ frekwenza tat-trattament” 
hija bbażata fuq id-doża standard fissa ta’ 
sustanza attiv għal kull ettaru meħtieġa 
għal trattament wieħed kontra l-organiżmu 
ta’ ħsara inkwistjoni. Għaldaqstant, 
mhuwiex neċessarjament dipendenti fuq l-
ammont u jista' tintuża biex jiġi evalwat it-
tnaqqis fl-użu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

This amendment brings the Directive in line with the objective of use reduction and clarifies 
that use reduction is not linked to a decrease in the volume of pesticides but rather to the 
decrease in the number or rate of applications to the levels necessary to crop protection. 
Regardless of whether the amount of active substance needed for one treatment  is 1 kg/ha or 
a few grams/ha (for very potent substances), a "treatment frequency index" of e.g. 2.0 would 
mean that the area with arable crops on average had been sprayed 2 times with the 
recommended dose. Treatment frequency index is a reliable use indicator already in use in 
some Member States, including Denmark.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 109
Artikolu 4, titolu

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

Pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali għall-
prevenzjoni kemm tar-riskji għas-saħħa kif 
ukoll għall-ambjent, inklużi perikli, u d-
dipendenza fuq il-pestiċidi u għall-
promozzjoni u l-inkoraġġiment ta’ l-
adozzjoni ta’ alternattivi mhux kimiċi
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem, l-impatti għandhom ikunu eliminati u mhux imnaqqsa 
biss. Għandu jkun ċar għall-Istati Membri li l-għan tal-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali huwa 
sabiex jindirizzaw ir-riskji ta' l-użu tal-pestiċidi kemm għas-saħħa kif ukoll għall-ambjent. 

Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 110
Article 4, title

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

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

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu minimizzati l-aspetti negattivi ta’ l-użu tal-pestiċidi. 

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Emenda 111
Artikolu 4, titlu u paragrafu - 1 (ġdid)

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

Pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali biex 
jitnaqqsu r-riskji u l-użu tal-pestiċidi 

-1. Fi żmien sena, l-Istati Membri 
għandhom jadottaw rapport ta’ sfond bil-
għan li jiġu identifikati xejriet nazzjonali fl-
użu tal-pestiċidi u r-riskji mill-użu tagħhom 
u l-oqsma u l-uċuħ tar-raba’ ta’ prijorità li 
għandhom jiġu indirizzati fil-pjan ta’ 
azzjoni nazzjonali. 

Or. en
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Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 112
Article 4, paragraph 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, wara li 
jikkonsultaw assoċjazzjonijiet tal-bdiewa, 
organizzazzjonijiet ambjentali, l-industrija 
u partijiet interessat oħrajn, jadottaw 
pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali biex 
jistabbilixxu miri, miżuri u skedi ta’ 
implimentazzjoni għat-tnaqqis tar-riskji, 
inklużi perikli, u d-dipendenza fuq il-
pestiċidi.

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  ta’ 
azzjoni nazzjonali, l-Istati Membri 
għandhom iqisu kif jixraq l-impatti soċjali, 
ekonomiċi u ambjentali tal-miżuri previsti, u 
għal kundizzjonijiet ispeċifiċi nazzjonali, 
reġjonali u lokali; 

Or. el

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen

Emenda 113
Artikolu 4, paragrafu 1, subparagrafu 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 
pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali biex 
jistabbilixxu miri, indikaturi u skedi ta’ 
implimentazzjoni għat-tnaqqis ta’ l-użu u 
tar-riskji, inklużi perikli, u d-dipendenza fuq 
il-pestiċidi mis-sena bażi. Meta jitfasslu l-
miri nazzjonali, l-Istati Membri għandhom 
iqisu l-objettiv ta’ l-UE ta’ tnaqqis ta’ 50% 
fl-użu f’10 snin mis-sena bażi u l-miri għal 
tnaqqis nazzjonali li diġà huma stipulati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-UE l-użu żejjed ta’ pestiċidi u b’hekk il-potenzjal għal tifdil kemm f’termini ekonomiċi kif 
ukoll ambjentali huwa sinifikattiv. Wara li wieħed jikkunsidra l-ammont ta’ sforz differenti fi 
Stati Membri differenti sabiex inaqqsu l-użu tal-pestiċidi, madankollu mhuwiex possibbli li 
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tiġi sfruzata mira ta’ tnaqqis uniformi fuq kull Stat Membru. L-Istati Membri għandhom, 
għalhekk, jistipulaw miri ta’ tnaqqis individwali li jqisu u jiżguraw it-twettiq tal-mira globali 
ta’ l-UE ta’ tnaqqis ta’ 50%.

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 114
Artikolu 4, paragrafu 1, subparagrafu 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. 1. L-Istati Membri għandhom, wara li 
jikkonsultaw assoċjazzjonijiet tal-bdiewa u 
ta’ min jikkultiva l-għeneb għall-inbid, 
organizzazzjonijiet għall-ħarsien ta’ l-
ambjent, u l-oqsma industrijali u oħrajn 
ikkonċernati, jadottaw pjanijiet ta’ azzjoni 
nazzjonali biex jistabbilixxu miri, miżuri u 
skedi ta’ implimentazzjoni għat-tnaqqis tar-
riskji, inklużi perikli, u d-dipendenza fuq il-
pestiċidi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu effettivi u realistiċi, pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali għandhom jitfasslu 
f’kollaborazzjoni mal-partijiet interessati.

Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 115
Artikolu 4, paragrafu 1, subparagrafu 1 a (ġdid)

Pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali għandhom 
jinkludu l-ġestjoni integrata ta’ l-organiżmi 
ta’ ħsara kif imsemmija fl-Artikolu 13, u 
prijorità għandha tingħata lil miżuri mhux 
kimiċi għall-protezzjoni ta’ l-uċuħ tar-
raba’.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun imħeġġa l-protezzjoni integrata ta’ l-uċuħ tar-raba’.
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Emenda mressqa minn Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 116
Artikolu 4, paragrafu 1

1. Fis-sena wara d-dħul fis-seħħa tad-
direttiva attwali, l-Istati Membri għandhom 
jagħmlu rapport li jistabbilixxi t-tendenzi u 
l-problemi speċifiċi għall-użu tal-pestiċidi u 
jidentifikaw l-indikaturi u l-objettivi għat-
tnaqqis tar-riskji u l-użu tal-pestiċidi.

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.

Fi żmien sentejn l-Istati Membri għandhom 
jadottaw pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali 
għall-ilħiq l-objettiv kwantittativ statutorju 
li titnaqqas b’25% il-frekwenza ta’ 
applikazzjoni tal-pestiċidi fuq livell 
Ewropew fi żmien ħames snin tas-sena ta’ 
riferenza, waqt li jittieħed kont ta’ l-
objettivi għal tnaqqis li diġà huma 
stabbiliti, u tat-tnqqis ta’ 50% tal-frekwenza 
ta’ applikazzjoni tal-pestiċidi fuq livell 
Ewropew fi żmien għaxar snin mis-sena ta’ 
riferenza, waqt li jitqiesu l-objettivi għat-
tnaqqis li diġà huma stabbiliti.  

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-valur annwali li jservi bħala riferenza 
għall-kalkolu tat-tnaqqis fl-użu tal-pestiċidi 
għandu jikkorrispondi ma’ l-utilizzazzjoni 
medja matul it-tliet snin qabel id-dħul fis-
seħħ tad-direttiva attwali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-objettivi ta’ tnaqqis kwantitattiv huma komponenti essenzjali ta’ kwalunkwe programm 
għat-tnaqqis tar-riskju. Il-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali ta’ l-Istati Membri għandhom 
jinkludu miri ċari marbuta ma’ skedi ta’ żmien għat-tnaqqis ta’ l-użu tal-pestiċidi. Għandha 
tkun stabbilita mira ta’ tnaqqis fl-indiċi tal-frekwenza tat-trattament (TFI) ta' 25% fi żmien 5 
snin u ta' 50% fo żmien 10 snin. It-TFI hija indikatur tal-piż ambjentali, li jesprimi n-numru 
ta’ drabi li biċċa art agriklu tista’ tiġi trattata b’doża standard.
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Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Emenda 117
Artikolu 4, paragrafu 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 u 
jimplimentaw mingħajr dewmien żejjed 
pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali biex 
jistabbilixxu miri, indikaturi u skedi ta’ 
implimentazzjoni għat-tnaqqis ta’ l-użu u 
tar-riskji, inklużi perikli, u d-dipendenza fuq 
il-pestiċidi mis-sena bażi.

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 fuq is-
saħħa, soċjali, ekonomiċi u ambjentali tal-
miżuri previsti. Ir-rekwiżiti minimi għal 
pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali huma 
elenkati fid-dokument ta’ gwida fl-Anness
IIb.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika l-bżonn ta’ indikaturi u miri ċari fi ħdan in-NAPs.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 118
Artikolu 4, paragrafu 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 
pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali biex 
jistabbilixxu miri, miżuri u skedi ta’ 
implimentazzjoni għat-tnaqqis bil-għan li 
jeliminaw kemm ir-riskji għas-saħħa kif 
ukoll għall-ambjent, inklużi perikli, u d-
dipendenza fuq il-pestiċidi, biex 
jippromwovu l-adozzjoni wiesgħa’ ta’ 
alternattivi mhux kimiċi għall-protezzjoni 
tal-pjanti. 

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

azzjoni nazzjonali, l-Istati Membri 
għandhom iqisu kif jixraq l-impatti fuq is-
saħħa, soċjali, ekonomiċi u ambjentali tal-
miżuri previsti u għall-partijiet interessati 
kollha rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-unika soluzzjoni reali biex jiġu eliminati l-impatti ħżiena tal-pestiċidi fuq is-saħħa tal-
bniedem u ta’ l-annimali u fuq l-ambjent hija li jittieħed approċċ ta' prevenzjoni bl-adozzjoni 
mifruxa ta' metodi mhux kimiċi verament sostenibbli għall-protezzjoni tal-pjanti u l-ġestjoni 
ta' l-organiżmi ta' ħsara u ta' l-uċuħ tar-raba'. Dan għandu jkun aktar konformi ma' l-
objettivi ta' protezzjoni sostenibbli ta’ l-uċuħ tar-raba’. 

Emenda mressqa minn Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Emenda 119
Artikolu 4, paragrafu 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 
pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali biex 
jistabbilixxu miri u indikaturi għat-tnaqqis 
tar-riskji u l-użu tal-pestiċidi fi żmien 5 
snin u 10 snin tas-sena ta’ bażi. Il-mira ta’ 
l-UE għandha tiġi stabbilita fuq tnaqqis ta' 
25% fil-frekwenza ta' applikazzjoni fi 
żmien 5 snin mis-sena ta' bażi u tnaqqis ta' 
50% fi żmien 10 snin. L-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu l-miri nazzjonali 
tagħhom waqt li jqisu l-mira ta’ l-UE u l-
miri ta’ tnaqqis nazzjonali li diġà huma 
stabbiliti. 

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 fuq is-
saħħa, soċjali, ekonomiċi u ambjentali tal-
miżuri previsti. Rekwiżiti minimi għall-
pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali huma 
elenkati fl-Anness IIb.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda żżid skedi ċari għall-abbozzar ta’ NAPs. Barra minn hekk, miri kwantitattivi ta’ 
tnaqqis huma komponent importanti ta’ kwalunkwe programm ta’ tnaqqis tar-riskju/ta’ l-użu. 

Emenda mressqa minn Irena Belohorská, Anne Laperrouze; Erna Hennicot-Schoepges, 
Ambroise Guellec, Françoise Grossetête

Emenda 120
Artikolu 4, paragrafu 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 u 
jimplimentaw mingħajr dewmien żejjed 
pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali biex 
jistabbilixxu miri, miżuri u skedi ta’ 
implimentazzjoni għat-tnaqqis tar-riskji, 
inklużi perikli, u d-dipendenza fuq il-
pestiċidi. Il-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali 
għandhom jinkludu bħala minimu:
(a) għal sustanzi barra minn pestiċidi 
bijoloġiċi u sustanzi ta’ riskju baxx kif 
definiti fir-Regolament (...), miri gal 
tnaqqis fl-użu kwantitattiv jitkejlu bħala 
indiċi ta' frekwenza tat-trattament. L-indiċi 
tal-frekwenza tat-trattament għandha tkun 
adattata għall-kundizzjonijiet speċifiċi ta’ 
kull Stat Membru. L-indiċi ta’ frekwenza 
tat-trattament għandha tkun komunikata 
b’mod immedjat lill-Kummissjoni għall-
approvazzjoni tagħha. Għal sustanzi attivi 
ta’ tħassib kbir (kif definiti fl-Artikolu 57 
tar-REACH) il-mira ta’ tnaqqis għandha 
tkun minimu ta’ tnaqqis ta’ 50% fir-
rigward ta’ l-indiċi ta’ frekwenza tat-
trattament ikkalkolata għas-sena 2005 sa 
tmiem l-2013, sakemm l-Istat Membru 
jista’ jagħti provi li diġà laħaq mira 
komparabbli jew ogħla bbażata fuq sena ta’ 
riferenza oħra mill-perjodu 1995-2004; 
(b) għal formulazzjoni ta’ pestiċidi 
kklassifikati bħala tossiċi jew tossiċi ħafna 
skond id-Direttiva 1999/45/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ 
Mejju 1999 dwar l-approssimazzjoni tal-
liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi ta’ l-Istati Membri relatati 
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għall-klassifika, l-ippakkjar u t-tikkettar ta' 
preparazzjonijiet perikolużi1, il-mira għal 
tnaqqis fl-użu kwantitattiv għandu jitkejjel 
f’ammonti mibjugħin. Din il-mira għandha 
tkun tnaqqis minimu ta’ 50% kkalkulat fir-
rigward tas-sena 2005 sa l-aħħar ta’ l-
2013, ħlief jekk l-Istat Membru jkun jista’ 
jipprova li huwa jkun diġà laħaq mira ta’ 
tnaqqis komparabbli jew ogħla bbażat fuq 
sena ta’ referenza oħra mill-perjodu 1995-
2004.

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 fuq is-
saħħa, soċjali, ekonomiċi u ambjentali tal-
miżuri previsti.
1 ĠU L 200, 30.7.1999, p 1. Direttiva kif l-aħħar 
emendata mir-Regolament /(KE) Nru 1907/2006 
(ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal pestiċidi bijoloġiċi u sustanzi ta’ riskju baxx l-ebda restrizzjonijiet m’huma meħtieġa. 
Għal sustanzi attivi ta’ tħassib għoli ħafna (pereżempju mutaġeniċi, karsinoġeniċi) il-mara 
ta’ tnaqqis għandha tkun minimu ta’ 50% tnaqqis mill-indiċi ta’ frekwenza tat-trattament 
ikkalkolata għas-sena 2005 sa tmiem l-2013. Għall-bqija tal-pestiċidi, għandha tintuża l-
indiċi ta’ frekwenza tat-trattament (adattata għal kundizzjonijiet speċifiċi ta’ kull Stat 
Membru). Għal formulazzjonijiet ta’ pestiċidi kklassifikata bħala tossiċi jew tossiċi ħafna il-
mira ta’ tnaqqis fl-użu għandha titkejjel bħala ammonti mibjugħin u għandha tkun mill-inqas 
50%. 

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 121
Artikolu 4, paragrafu 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 
pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali biex 
jistabbilixxu miri, miżuri u skedi ta’ 
implimentazzjoni għat-tnaqqis tar-riskji, 
inklużi perikli, u d-dipendenza fuq il-
pestiċidi u li jimplimentaw il-miżuri li 
hemm dispożizzjoni għalihom fl-Artikoli 5 



AM\662795MT.doc 65/189 PE 388.389v01-00

MT

u 16 tad-direttiva attwali.
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 ta’ 
azzjoni nazzjonali, l-Istati Membri 
għandhom iqisu kif jixraq l-impatti fuq is-
saħħa, soċjali, ekonomiċi u ambjentali tal-
miżuri previsti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda torbot il-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali mad-dispożizzjonijiet tad-direttiva ta’ 
qafas. Tfisser ukoll li l-impatt fuq is-saħħa pubblika jista’ jiġi studjat.

Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 122
Artikolu 4, paragrafu 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.

Mhux iktar minn sena wara d-dħul fis-seħħ 
ta’ din id-Direttiva, l-Istati Membri 
għandhom jadottaw pjanijiet nazzjonali ta’ 
azzjoni biex jistabbilixxu miri, miżuri u 
skedi ta’ implimentazzjoni għat-tnaqqis
kemm jista’ jkun tar-riskji, inklużi perikli, u 
d-dipendenza fuq il-pestiċidi u biex 
jinkoraġġixxu l-użu ta’ metodi mhux kimiċi 
għall-protezzjoni ta’ l-uċuħ tar-raba’. Il-
figuri mmirati għandhom ikunu konformi 
mad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 4(1) u l-
Artikolu 16 tad-Direttiva 2000/60/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ 
Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
dwar l-ilma1. 

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 fuq is-
saħħa, soċjali, ekonomiċi u ambjentali tal-
miżuri previsti.
1 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.

Or. nl
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jitnaqqsu kemm jista’ jkun l-aspetti mhux mixtieqa ta’ l-użu tal-pestiċidi. 
Barra minn hekk, huwa importanti li l-pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni jkunu bbażati 
parzjalment fuq l-objettivi stipulati fid-direttiva ta’ qafas dwar l-ilma. 

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Emenda 123
Artikolu 4, paragrafu 1a (ġdid)

1a. Is-sena ta’ referenza għandha tkun il-
medja ta’ l-użu u r-riskji fl-aħħar tliet snin 
kalendarji ‘Jannar sa Diċembru’ qabel id-
dħul fis-seħħ tad-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-bżonn ta’ indikaturi u miri ċari fi ħdan in-NAPS.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Roberto Musacchio

Emenda 124
Artikolu 4, paragrafu 1a (ġdid)

1a. Flimkien ma’ mira ġenerali ta’ tnaqqis 
mill-użu kkalkulata bħala indiċi tal-
frekwenza tat-trattament, il-pjanijiet 
nazzjonali ta’ azzjoni għandhom jinkludu 
bħala minimu miri speċifiċi ta’ tnaqqis 
mill-użu għas-sustanzi li ġejjin:
(a) għal sustanzi attivi ta’ tħassib kbir (kif 
definiti fl-Artikolu 57 tar-REACH) il-mira 
ta’ tnaqqis għandha tkun tnaqqis minimu 
ta’ 50% fir-rigward ta’ l-indiċi tal-
frekwenza tat-trattament ikkalkulata għas-
sena 2005 sa l-aħħar ta’ l-2013, ħlief jekk 
l-Istat Membru jkun jista’ jipprova li huwa 
jkun diġà laħaq mira komparabbli jew 
ogħla bbażata fuq sena ta’ referenza oħra 
mill-perjodu 1995-2004; 
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(b) għal formulazzjonijiet ta’ pestiċidi 
kklassifikati bħala tossiċi jew tossiċi ħafna 
skond id-Direttiva 1995/45/KE, mira
kwantitattiva ta’ tnaqqis mill-użu 
kkalkulata bħala volumi mibjugħa. Din il-
mira għandha tkun tnaqqis minimu ta’ 
50% kkalkulata fir-rigward tas-sena 2005 
sa l-aħħar ta’ l-2013, ħlief jekk l-Istat 
Membru jkun jista’ jipprova li huwa jkun 
diġà laħaq mira ta’ tnaqqis komparabbli 
jew ogħla bbażata fuq sena ta’ referenza 
oħra mill-perjodu 1995-2004.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-bżonn ta’ indikaturi u miri ċari fi ħdan in-NAPS. 

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 125
Artikolu 4, paragrafu 1a (ġdid)

1a. It-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ 
pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni għandhom 
ikunu eliġibbli għal finanzjament 
Komunitarju.

Or. el

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 126
Artikolu 4, paragrafu 1 b (ġdid)

1b. Il-Kummissjoni għandha tfassal 
rapport bijennali fejn tippreżenta r-riżultati 
ta’ l-implimentazzjoni tal-pjanijiet 
nazzjonali ta’ azzjoni, b’attenzjoni 
partikolari għat-tnaqqis tar-riskju fl-Istati 
Membri kollha.

Or. el
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Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 127
Artikolu 4, paragrafu 2, subparagrafu 1

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 u lill-Istati Membri 
l-oħra. Il-Kummissjoni għandha tagħmel il-
pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni u r-riżultati 
ta’ l-implimentazzjoni disponibbli għall-
pubbliku permezz ta’ l-Internet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni għandhom ikunu pubbliċi u l-implimentazzjoni tagħhom 
għandha tkun trasparenti.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 128
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 18-il xahar mid-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw il-pjanijiet nazzjonali ta’ 
azzjoni adottati lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra. 

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed iqis ir-riskji u l-impatti l-ħżiena fuq is-saħħa ta’ l-użu tal-pestiċidi u r-
rikonoxximent mill-Kummissjoni li hemm nuqqasijiet fil-qafas legali eżistenti u li l-fażi ta’ l-
użu attwali ma ġietx indirizzata b’mod suffiċjenti, minħabba f’hekk l-Istati Membri għandhom 
bżonn jikkomunikaw il-pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni tagħhom lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra f’perjodu ta’ żmien inqas minn 3 snin. Il-pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni 
għandhom ikunu riveduti mill-inqas darba kull sentejn biex ikun hemm kontroll rigward 
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kwalunkwe bidla jew żvilupp. 

Emenda mressqa minn Kathy Sinnott, Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Emenda 129
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 sentejn 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.

Fi żmien sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jinvestigaw il-possibilitajiet biex jitnaqqas 
kemm jista’ jkun l-użu ta’ pestiċidi fl-uċuħ 
tar-raba’ ewlenin kollha tagħhom billi 
jkunu definiti metodi u prattiki speċifiċi 
għall-wiċċ tar-raba’ għall-Ġestjoni 
Integrata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Reviżjoni regolari tal-Pjanjiet Nazzjonali ta’ Azzjoni u l-implimentazzjoni ta’ l-IPM għall-
wiċċ tar-raba’ speċifiku huma elementi ewlenin biex ikun hemm tnaqqis ta’ l-użu u r-riskju. 

Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 130
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 sentejn mid-dħul fis-seħħ ta’ din 
id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jeżaminaw il-possibilità li jitnaqqas kemm 
jista’ jkun l-użu tal-pestiċidi fuq l-uċuħ tar-
raba’ kollha kkultivati fl-għelieqi kollha 
bil-għan li jintużaw fil-prattika l-metodi u l-
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prattiki speċifiċi tal-Ġestjoni Integrata ta’ 
Organiżmi ta’ Ħsara.

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Reviżjoni regolari tal-pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni u l-ħolqien tar-regoli tal-Ġestjoni 
Integrata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara huma ċ-ċavetta għal tnaqqis ġenwin fl-użu tal-pestiċidi u r-
riskji assoċjati ma’ tali użu.

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 131
Artikolu 4, paragrafu 2, subparagrafu 2 a (ġdid)

2a. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
portal ta’ l-internet maħsub biex jipprovdi 
lill-pubbliku informazzjoni dwar il-pjanijiet 
nazzjonali ta’ azzjoni, kwalunkwe bidla 
f’dawn u r-riżultati ewlenin ta’ l-
implimentazzjoni tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tippromwovi l-informazzjoni lill-pubbliku u t-trasparenza.

Emenda mressqa minn Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Caroline Lucas, Frédérique 

Ries

Emenda 132
Artikolu 4, paragrafu 3

3. Fejn ikun rilevanti, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel disponibbli lill-pajjiżi terzi 
t-tagħrif ikkomunikat skond il-paragrafu 2.

3. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
disponibbli lill-pajjiżi terzi u lill-pubbliku t-
tagħrif ikkomunikat skond il-paragrafu 2.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pubbliku jrid ikun involut bis-sħiħ fit-tfassil, fl-iżvilupp, fl-implimentazzjoni, fit-tħaddim, fil-
monitoraġġ u fl-emendi tal-pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni biex ikun hemm konformità ma’ l-
ispirtu tad-Direttiva 2003/35/KE li tipprovdi għall-parteċipazzjoni tal-pubbliku. (Caroline 
Lucas)

Il-pubbliku għandu “dritt li jkun jaf” fi kwistjonijiet rigward is-saħħa tiegħu u l-ambjent. 
Informazzjoni dwar il-Pjanijiet Nazzjonali ta’ Azzjoni għandhom isiru disponibbli fl-Internet, 
fil-websajt tal-Kummissjoni Ewropea. (Frédérique Ries)

Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 133
Artikolu 4, paragrafu 3a (ġdid)

3a. L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-
informazzjoni pprovduta skond il-
paragrafu 2 disponibbli għall-pubbliku 
f’websajt.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ ċarezza u trasparenza, il-pubbliku jrid ikollu aċċess għal dan it-tip ta’ 
informazzjoni, inter alia sabiex tkun possibbli l-parteċipazzjoni pubblika fit-tfassil, fir-
reviżjoni u fil-monitoraġġ tal-programmi nazzjonali ta’ azzjoni.

Emenda mressqa minn Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Emenda 134
Artikolu 4, paragrafu 4

4. Id-dispożizzjonijiet dwar il-
parteċipazzjoni pubblika kif stipulata fl-
Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/35/KE 
għandhom japplikaw għall-preparazzjoni u l-
modifika tal-pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni.

4. Id-dispożizzjonijiet dwar il-
parteċipazzjoni pubblika kif stipulati fl-
Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/35/KE 
għandhom japplikaw għall-preparazzjoni 
tar-rapport nazzjonali ta’ sfond, kif ukoll 
għall-preparazzjoni u l-modifika tal-pjanijiet 
nazzjonali ta’ azzjoni. Il-parteċipanti 
rilevanti kollha u l-pubbliku iktar wiesa’ 
għandhom ikunu kkonsultati dwar l-aspetti 
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kollha tar-rapport nazzjonali ta’ sfond u 
tal-pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni, inklużi t-
tfassil, l-iżvilupp, l-implimentazzjoni, it-
tħaddim, il-monitoraġġ u l-emendi. Trid 
tkun żgurata r-rappreżentanza bbilanċjata 
tal-parteċipanti, inklużi dawk affettwati 
ħażin mill-użu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkun żgurata l-parteċipazzjoni pubblika fil-preparazzjoni tar-rapport nazzjonali ta’ sfond 
u tal-pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni f’konformità mad-Direttiva 2003/35/KE li tipprovdi 
għall-parteċipazzjoni pubblika.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 135
Artikolu 4, paragrafu 4

4. Id-dispożizzjonijiet dwar il-
parteċipazzjoni pubblika kif stipulata fl-
Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/35/KE 
għandhom japplikaw għall-preparazzjoni u l-
modifika tal-pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni.

4. Id-dispożizzjonijiet dwar il-
parteċipazzjoni pubblika kif stipulati fl-
Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/35/KE 
għandhom japplikaw għall-preparazzjoni u l-
modifika tal-pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni. 
Il-parteċipanti rilevanti kollha u l-pubbliku 
iktar wiesa’ għandhom ikunu kkonsultati
dwar l-aspetti kollha tal-pjanijiet nazzjonali 
ta’ azzjoni, inklużi t-tfassil, l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni, it-tħaddim, il-monitoraġġ 
u l-emendi. Irid ikun hemm rappreżentanza 
bbilanċjata tal-parteċipanti, inklużi dawk 
affettwati mill-użu tal-pestiċidi, bħal 
rappreżentanza ta’ l-interessi tar-residenti 
u tal-komunitajiet rurali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trid tkun ċara għall-Istati Membri x’inhuma r-rekwiżiti għall-parteċipazzjoni pubblika fil-
preparazzjoni, fit-tħaddim u fil-modifika tal-pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni biex ikun hemm 
konformità ma’ l-ispirtu tad-Direttiva 2003/35/KE li tipprovdi għall-parteċipazzjoni pubblika. 
Il-parteċipanti rilevanti kollha jridu jkunu involuti fl-aspetti kollha tal-pjanijiet nazzjonali ta’ 
azzjoni. Dan irid jinkludi rappreżentanti ta’ residenti rurali, bdiewa (kemm organiċi u kemm 
konvenzjonali), produtturi tal-pestiċidi, u gruppi ambjentali u tal-konsumatur.
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Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 136
Artikolu 4, paragrafu 4

4. Id-dispożizzjonijiet dwar il-
parteċipazzjoni pubblika kif stipulata fl-
Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/35/KE 
għandhom japplikaw għall-preparazzjoni u l-
modifika tal-pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni.

4. Id-dispożizzjonijiet dwar il-
parteċipazzjoni pubblika kif stipulati fl-
Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/35/KE 
għandhom japplikaw għall-preparazzjoni 
tar-rapport nazzjonali bażiku u għall-
preparazzjoni u l-modifika tal-pjanijiet 
nazzjonali ta’ azzjoni. L-awtoritajiet 
kompetenti jridu jistabbilixxu proċess ta’ 
konsultazzjoni pubblika li jinkludi 
rappreżentanza ta’ assoċjazzjonijiet għall-
ħarsien tal-konsumatur u ta’ l-ambjent.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni pubblika trid tkun wiesgħa kemm jista’ jkun. Il-pubbliku għalhekk irid 
jinkludi mhux biss lill-produtturi u lill-utenti tal-pestiċidi, iżda wkoll lill-assoċjazzjonijiet 
għall-ħarsien tal-konsumatur u ta’ l-ambjent.

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 137
Artikolu 4, paragrafu 4, subparagrafu 1 a (ġdid)

L-organizzazzjonijiet tal-bdiewa u tal-
produtturi ta’ l-inbid involuti fil-ħarsien ta’ 
l-ambjent, is-settur industrijali u setturi 
rilevanti oħra jridu jkunu involuti b’mod 
xieraq u effettiv fil-preparazzjoni u l-
modifika ta’ dawk il-pjanijiet.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jekk pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni jridu jkunu effettivi u realistiċi, huma għandhom jiġu 
mfassla flimkien mal-partijiet interessati.
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Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 138
Artikolu 4, paragrafu 4a (ġdid)

4a. L-Istati Membri jridu jistabbilixxu 
mekkaniżmu biex tkun iffinanzjata l-
introduzzjoni tal-pjanijiet nazzjonali ta’ 
azzjoni, iffinanzjati minn sistema ta’ taxxi 
fuq il-pestiċidi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

F’ċerti pajjiżi Ewropej, skemi ta’ taxxa wrew li huma metodu tajjeb biex jitnaqqas l-użu tal-
pestiċidi. Skemi bħal dawn għandhom ikunu introdotti madwar l-UE kollha u huma 
għandhom jagħmluha possibbli li l-finanzjament ikun provdut għal miżuri mfassla biex 
inaqqsu r-riskji u biex inaqqsu l-użu tal-pestiċidi skond pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni, u 
wkoll għal sistema effettiva ta’ monitoraġġ u rapporti dwar ir-riżultati miksuba skond dawk 
il-pjanijiet. Għandu jkun possibbli għall-Istati Membri li jagħżlu sistema ta’ finanzjament li 
hija l-aktar adattata għall-bżonnijiet tagħhom.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Emenda 139
Artikolu 4, paragrafu 4a (ġdid)

4a. L-Istati Membri se jsaħħu l-isforzi 
eżistenti tagħhom biex jikkontrollaw u 
jimpedixxu l-użu illegali ta’ prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti, f’kollaborazzjoni 
mal-parteċipanti rilevanti.
L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw 
fuq bażi regolari dwar il-kontrolli fis-seħħ 
rigward l-użu illegali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rekwiżit bażiku għall-użu sostenibbli ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti huwa l-
implimentazzjoni u l-infurzar bis-sħiħ tar-rekwiżti legali eżistenti. L-Awtoritajiet Nazzjonali 
għandhom għalhekk jinfurzaw il-leġiżlazzjoni eżistenti b’mod iktar qawwi u jużaw ir-rekwiżiti 
eżistenti ta’ monitoraġġ u nfurzar b’mod effettiv.
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Emenda mressqa minn Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Emenda 140
Artikolu 4 a (ġdid)

4a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
finanzjament adegwat għall-
implimentazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali ta’ 
azzjoni tagħhom li jistgħu jkunu ffinanzjati 
permezz ta’ taxxa fuq il-prodotti tal-
pestiċidi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Instab li taxxa imposta hija mod li rnexxa biex jiġu ffinanzjati miżuri għat-tnaqqis tal-
pestiċidi f’ħafna pajjiżi u għandha tkun implimentata fil-pajjiżi kollha bħala għodda biex 
ikunu ffinanzjati l-miżuri fil-pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni, inkluża sistema (fl-internet) ta’ 
rapporti-monitoraġġ-informazzjoni. L-Istati Membri għandhom jingħataw għażla ta’ sistemi 
ta’ taxxi differenti u huma għandhom jagħżlu dik l-iktar adattata għall-bżonnijiet tagħhom. 

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 141
Artikolu 5, paragrafu 1, subparagrafu 1

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

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
utenti professjonali, id-distributuri u l-
konsulenti kollha jkollhom aċċess għal 
taħriġ xieraq fl-Istati Membri kollha u li r-
rekwiżiti minimi li jorbtu madwar il-
Komunità kollha jiġu stabbiliti;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta’ rekwiżiti minimi se tgħolli l-istandards ta’ taħriġ u tgħin biex jitrawwem l-
iskambju ta’ esperjenzi bejn l-utenti fid-diversi Stati Membri.
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Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 142
Artikolu 5, paragrafu 1, subparagrafu 1

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

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
utenti professjonali, id-distributuri u l-
konsulenti kollha jkollhom aċċess għal 
taħriġ xieraq, inkluż aġġornament regolari 
dwar informazzjoni ġdida disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’ħafna każijiet, it-tniġġis ta’ l-ambjent u tal-prodotti agrikoli mill-pestiċidi huwa minħabba 
nuqqas ta’ tagħrif xieraq. L-utenti professjonali, id-distributuri u l-konsulenti għandhom 
ikunu aġġornati rigward l-informazzjoni rilevanti disponibbli. 

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 143
Artikolu 5, paragrafu 1, subparagrafu 1

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

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
utenti professjonali, id-distributuri u l-
konsulenti kollha jkollhom aċċess għal 
taħriġ xieraq li jkun jaqbel mal-livell u l-
irwol speċifiku fil-ġestjoni integrata ta’ 
organiżmi ta’ ħsara.

Or. el

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 144
Artikolu 5, paragrafu 1, subparagrafu 1 a (ġdid)

Fil-każ ta’ farms jew fabbriki ta’ l-inbid li 
huma mikrointrapriżi l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li persuna waħda li 
tkun qed taħdem bħala utent professjonali 
skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 3(b) jkollha 
aċċess għal taħriġ bħal dan. 

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ mikrointrapriżi m’hemmx lok li wieħed jinsisti li l-impjegati kollha tagħha u wkoll 
il-kap tagħha jiġu mħarrġa. Persuna waħda biss mill-intrapriża hemm bżonn li tirċievi t-
taħriġ.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Erna Hennicot-Schoepges, Erna Hennicot-Schoepges

Emenda 145
Artikolu 5, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-utenti professjonali, id-distributuri u l-
konsulenti jkunu konxji mill-eżistenza u r-
riskji tal-prodotti illegali (foloz) għall-
protezzjoni tal-pjanti, u li jkunu mħarrġa 
kif xieraq biex jidentifikaw tali prodotti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-falsifikar u t-traffikar illegali ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fl-Ewropa huma 
problema sinifikanti. Huwa importanti li l-utenti professjonali u d-distributuri jkunu konxju 
biex tkun ittrattata l-problema tat-traffikar illegali tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti.

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 146
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’ ċertifikazzjoni li 
jipprovdu evidenza li l-kunċetti li, bħala 
minimu, jkopru s-suġġetti elenkati fl-
Anness I ikunu ġew akkwiżiti.

It-termini u l-kundizzjonijiet biex jinħarġu 
u jiġu rtirati ċ-ċertifikati għandhom ikunu 
stipulati fis-sistemi. Iċ-ċertifikati 
għandhom ikunu validi għal massimu ta’ 
ħames snin.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ġejja mill-bżonn ta’ perjodu ta’ żmien li jkun konsistenti ma’ dak relatat ma’ l-
introduzzjoni tal-pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni. Hija tagħmilha possibbli li jiġu stabbiliti t-
termini u l-kundizzjonijiet li jirregolaw il-ħruġ u l-irtirar ta’ ċertifikati (li l-validità tagħhom 
se tkun limitata għal ħames snin).

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 147
Artikolu 5, paragrafu 2, subparagrafu 1 a (ġdid)

Iċ-ċertifikat li jingħata lil min qed jitħarreġ 
(fejn dak li qed jitħarreġ ikun utent 
professjonali minn farm jew fabbrika ta’ l-
inbid li tkun mikrointrapriża) għandu jkun 
validu għal dik il-farm jew fabbrika ta’ l-
inbid, b’referenza partikolari għad-
dispożizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 6(2). 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Cet amendement résulte des modifications de l’article 5, paragraphe 1, et prend en compte 
les obligations de l’article 6, paragraphe 2, rendant obligatoire la présentation d’un certificat 
pour l’achat de produits phytosanitaire.
Afin de prendre en compte la réalité de l’économie et du fonctionnement des micro-
entreprises agricoles et viticoles, il est nécessaire que le certificat délivré à l’issue de la 
formation à la personne de l’exploitation ayant assisté à cette formation, puisse être utilisé 
par toute autre personne travaillant au sein de l’exploitation pour l’achat de produits qui ne 
sont pas autorisés pour un usage non professionnel. 
Cela correspond de plus aux définitions de l’article 3b, stipulant que l’utilisateur 
professionnel est « toute personne physique ou morale ». 

Emenda mressqa minn Werner Langen

Emenda 148
Artikolu 5, paragrafu 3

3. Il-Kummissjoni tista', skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 18(3), tadatta l-
Anness I għall-progress tekniku u 
xjentifiku.

imħassar

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Emenda bħala konsegwenza tat-tħassir tal-paragrafi 2 u 3 ta’ l-Artikolu 18.

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 149
Artikolu 5, paragrafu 3

3. Il-Kummissjoni tista', skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 18(3), tadatta l-
Anness I għall-progress tekniku u xjentifiku.

3. Il-Kummissjoni tista', skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 18(3), tadatta l-
Anness I għall-progress tekniku u xjentifiku. 
Għalhekk, u sa fejn l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti jqisuh neċessarju, l-
utenti taċ-ċertifikati msemmija fil-
paragrafu 2 għandhom jaġġornaw it-taħriġ 
tagħhom.

Or. el

Emenda mressqa minn Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Caroline Lucas

Emenda 150
Artikolu 6, paragrafu 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. 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 jkollhom għallinqas 
persuna waħda fl-impjieg tagħhom li 
għandha ċ-ċertifikat imsemmi fl-
Artikolu 5(2) u li għandha tkun preżenti u 
disponibbli fil-post tal-bejgħ biex tipprovdi
tagħrif lill-klijenti rigward l-użu tal-pestiċidi 
kif ukoll rigward ir-riskji għas-saħħa u 
ambjentali u rigward l-impatti negattivi 
potenzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pesticides users should be aware of the health risks of their use. Therefore information must 
be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides classified as toxic 
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or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and so can pose hazards 
for human health. Therefore, anyone who purchases pesticides, as well as those who use 
them, whether professional or non-professional, must be made aware of the risks and 
potential adverse health impacts of pesticide use. (Chris Davies and others)

Those who buy pesticides are not always aware of the health risks of their use. Therefore 
information must be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides 
classified as toxic or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and can 
pose hazards for human health. Therefore, anyone who purchases or uses pesticides, whether 
professional or non-professional, must be made aware of the risks and potential adverse 
health impacts of pesticide use. (Caroline Lucas)

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 151
Artikolu 6, paragrafu 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. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
distributuri li jbigħu l-pestiċidi jkollhom
għallinqas persuna waħda fl-impjieg 
tagħhom li għandha ċ-ċertifikat imsemmi fl-
Artikolu 5(2) u li għandha tkun preżenti u 
disponibbli fil-post tal-bejgħ biex tipprovdi
tagħrif lill-klijenti rigward l-użu tal-
pestiċidi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-qasam ta’ applikazzjoni taċ-ċertifikat irid ikun estiż biex ikopri lill-bejjiegħa tal-prodotti 
kollha u mhux biss ta’ dawk tossiċi jew tossiċi ħafna. 

Emenda mressqa minn Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, Caroline 

Lucas

Emenda 152
Artikolu 6, paragrafu 3, subparagrafu 1

3. L-Istati Membri għandhom jobbligaw lid-
distributuri li jqiegħdu fis-suq il-pestiċidi 

3. L-Istati Membri għandhom jobbligaw lid-
distributuri li jqiegħdu fis-suq il-pestiċidi 
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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. 

mhux għal użu professjonali biex jipprovdu 
tagħrif ġenerali dwar ir-riskji u l-impatti 
negattivi potenzjali fuq is-saħħa u l-
ambjent ta’ l-użu tal-pestiċidi, 
partikolarment il-perikli, l-esponiment, il-
ħżin tajjeb, it-tqandil u l-applikazzjoni, kif 
ukoll ir-rimi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-utenti tal-pestiċidi, kemm jekk professjonali jew mhux professjonali, iridu jkunu infurmati 
bis-sħiħ dwar ir-riskji u l-impatti negattivi potenzjali għas-saħħa u l-ambjent ta’ l-użu tal-
pestiċidi (Davies u oħrajn, Hennicot-Schoepges u oħrajn).

Kull min juża pestiċidi, kemm jekk professjonali jew mhux professjonali, irid ikun infurmat 
bis-sħiħ dwar ir-riskji u l-impatti negattivi potenzjali għas-saħħa u l-ambjent (Lucas, 
Belohorska).

Emenda mressqa minn Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman 

Emenda 153
Artikolu 6, paragrafu 3, subparagrafu 2

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

Il-miżuri stipulati fil-paragrafi 1 u 2 
għandhom jiġu stabbiliti fi żmien sentejn
mid-data msemmija fl-Artikolu 20(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed iqis l-importanza li kull utent tal-pestiċidi jkun infurmat kif xieraq, 4 snin mid-
data msemmija fl-Artikolu 20(1) m’humiex adegwati biex jiġu stabbiliti l-miżuri fil-paragrafi 
1 u 2 u għandhom ikunu stabbiliti fi żmien sentejn. 

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 154
Artikolu 6, paragrafu 3, subparagrafu 2

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

Il-miżuri stipulati fil-paragrafi 1 u 2 
għandhom jiġu stabbiliti fi żmien sena mid-
data msemmija fl-Artikolu 20(1).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed iqis l-importanza li kull utent tal-pestiċidi jkun infurmat kif xieraq, 4 snin mid-
data msemmija fl-Artikolu 20(1) m’humiex adegwati biex jiġu stabbiliti l-miżuri fil-paragrafi 
1 u 2 u għandhom jiġu stabbiliti fi żmien sena. 

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Emenda 155
Artikolu 6, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-miżuri eżistenti ta’ spezzjoni u nfurzar 
ikunu użati biex ikun żgurat li prodotti 
illegali (foloz) għall-protezzjoni tal-pjanti 
ma jkunux offruti għall-bejgħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Infurzar aħjar tal-leġiżlazzjoni eżistenti huwa essenzjali biex tkun ittrattata l-problema tal-
falsifikar u tat-traffikar illegali tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti.  

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 156
Artikolu 7

Programmi għall-Ħolqien ta’ Kuxjenza Programmi ta’ Informazzjoni
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-disponibilità tat-tagħrif lill-pubbliku 
ġenerali rigward il-vantaġġi u l-iżvantaġġi 
ta’ l-użu ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-użu ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti huwa fundamentali għall-produzzjoni ta’ 
prodotti ta’ l-ikel u ta’ għalf tal-bhejjem sikuri u ta’ kwalità għolja. Il-prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti huma użati fil-biedja organika wkoll. Il-programmi ta’ informazzjoni 
għandhom jenfasizzaw il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta’ l-użu ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti u alternattivi possibbli.

Emenda mressqa minn Werner Langen

Emenda 157
Artikolu 7

Programmi għall-Ħolqien ta’ Kuxjenza Spezzjonijiet tat-tagħmir ta’ applikazzjoni
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.

Spezzjonijiet tat-tagħmir ta’ applikazzjoni 
tal-pestiċidi jridu jkopru l-aspetti kollha li 
huma importanti biex ikunu garantiti livell 
għoli ta’ sikurezza u protezzjoni għas-
saħħa tal-bniedem u l-ambjent u l-aħjar 
applikazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ispezzjonijiet tat-tagħmir u l-metodi ta’ applikazzjoni jridu jiggarantixxu s-sikurezza 
tagħhom u jinkludu informazzjoni dwar l-impatt fuq is-saħħa u l-ambjent tal-pestiċidi jew ta’ 
l-alternattivi mhux kimiċi.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 158
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’ għarfien u d-
disponibilità tat-tagħrif marbut mal-pestiċidi 
lill-pubbliku ġenerali, partikolarment fir-
rigward ta' l-impatt tagħhom (effett negattiv) 
fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, u 
alternattivi li mhumiex kimiċi.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

L-użu tal-pestiċidi jista’ jkollu effetti kollaterali negattivi mhux mixtieqa fuq is-saħħa tal-
bniedem (partikolarment fost it-tfal, in-nisa tqal u l-feti) u l-ambjent (il-ħamrija, l-arja, l-
ilma). Huwa għalhekk partikolarment importanti li wieħed jiġbed l-attenzjoni tal-pubbliku 
ġenerali għal din l-informazzjoni. 

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 159
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’ għarfien u d-
disponibilità tat-tagħrif għall-pubbliku 
ġenerali marbut ma’ l-użu tal-prodott għall-
protezzjoni tal-pjanti u ma’ l-użu tal-
bijoċidu, l-effetti tagħhom fuq is-saħħa u l-
ambjent u alternattivi li mhumiex kimiċi, kif 
ukoll informazzjoni dwar ir-residwi tal-
pestiċidi fil-prodotti agrikoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-pestiċidi għandu diversi effetti negattivi, għalhekk il-pubbliku għandu jkun infurmat 
dwar l-aspetti kollha possibbli.

Emenda mressqa minn Karl-Heinz Florenz

Emenda 160
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-disponibilità tat-tagħrif lill-pubbliku 
ġenerali rigward il-vantaġġi u r-riskji u l-
effetti fuq is-saħħa u l-ambjent li jirriżultaw 
mill-użu ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti. Barra minn hekk, se tingħata 
informazzjoni dwar l-irwol ta’ prodotti
għall-protezzjoni tal-pjanti fil-produzzjoni 
agrikola u ta’ l-ikel, l-użu responsabbli ta’ 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u 
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alternattivi li mhumiex kimiċi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija mfassla biex ikun żgurat li l-informazzjoni proposta u l-programmi ta’ 
għarfien pubbliku ma jittrattawx biss ir-riskji marbuta ma’ l-użu tal-prodotti għall-protezzjoni 
tal-pjanti, riskji li bħalissa huma l-attenzjoni ewlenija tal-kritika pubblika. Minflok, kif titlob 
l-emenda, l-għan għandu jkun li tkun provduta informazzjoni oġġettiva dwar il-bżonn li 
jintużaw prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u metodi biex jagħmlu tali użu sostenibbli, u 
dwar l-importanza tagħhom għall-produzzjoni moderna ta’ l-ikel.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas, Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Emenda 161
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’ għarfien u d-
disponibilità tat-tagħrif marbut mal-pestiċidi 
lill-pubbliku ġenerali, partikolarment fir-
rigward tar-riskji u ta' l-effetti negattivi 
tagħhom fil-futur qarib u fil-futur 
imbiegħed fuq is-saħħa u l-ambjent, u 
alternattivi li mhumiex kimiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pubbliku għandu jkun infurmat kemm dwar ir-riskji għas-saħħa u għall-ambjent kif ukoll 
dwar l-effetti negattivi fil-futur qarib u fil-futur imbiegħed relatati ma’ l-użu tal-pestiċidi, 
flimkien ma’ informazzjoni dwar l-alternattivi mhux kimiċi li huma disponibbli. Dan għandu 
jippermetti lin-nies biex ikollhom l-informazzjoni neċessarja biex jieħdu deċiżjonijiet u 
azzjonijiet infurmati u msejsa fuq it-tagħrif fir-rigward tal-ħarsien ta' saħħithom u ta' l-
ambjent ta' madwarhom.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange

Emenda 162
Artikolu 7

L-Istati Membri għandhom jippromwovu u 
jiffaċilitaw programmi ta’ għarfien u d-
disponibbilità tat-tagħrif marbut mal-

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

mal-pestiċidi lill-pubbliku ġenerali.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Programmi ta’ għarfien għandhom jipprovdu informazzjoni kemm dwar l-iżvantaġġi u kemm 
dwar il-vantaġġi ta’ l-użu ta’ prodotti għall-protezzjoni ta’ l-uċuħ tar-raba’. Kif jinsab 
bħalissa, it-test huwa wisq ikkonċernat mill-aspett wieħed tar-riskji u l-perikli. Il-prodotti 
għall-protezzjoni ta’ l-uċuħ tar-raba’ jagħmulha possibbli li jsir użu iktar effiċjenti mill-art
agrikola, pereżempju.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Emenda 163
Artikolu 7

Programmi għall-Ħolqien ta’ Kuxjenza Programmi ta’ għarfien, monitoraġġ u 
riċerka

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.

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

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
sistemi obbligatorji biex tinkiseb 
informazzjoni rigward inċidenti ta’ 
avvelenament akut u kroniku mill-pestiċidi, 
speċjalment fost l-operaturi tal-pestiċidi, il-
ħaddiema, ir-residenti u gruppi oħra li 
jistgħu jkunu esposti għal pestiċidi b’mod 
regolari. 
3. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
monitoraġġ regolari ta’ speċijiet indikaturi 
li jkunu esposti għal pestiċidi u ta’ pestiċidi 
fl-ambjent, bħal fl-ilma ħelu u tal-baħar, 
fil-ħamrija u fl-arja, u jiġbru informazzjoni 
b’mod regolari fuqhom, u jirrappurtaw 
dwar din l-informazzjoni b’mod regolari 
lill-Kummissjoni. 
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4. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
programmi ta’ riċerka fit-tul fir-rigward ta’ 
sitwazzjonijiet speċifiċi fejn il-pestiċidi 
jkunu ġew konnessi ma’ impatti fuq is-
saħħa tal-bniedem u l-ambjent, inklużi 
studji fuq gruppi b’riskju għoli, id-diversità 
bijoloġika u l-effetti kombinati.
5. Biex ittejjeb il-komparabilità ta’ l-
informazzjoni, il-Kummissjoni, 
f’koperazzjoni ma’ l-Istati Membri, 
għandha tiżviluppa fi żmien tliet snin mid-
dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva dokument 
ta’ gwida strateġika dwar il-monitoraġġ u l-
istħarriġ ta’ l-impatti fuq is-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent mill-użu tal-pestiċidi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Programmi ta’ għarfien m’għandhomx jinsew l-effetti kroniċi tal-pestiċidi. Il-monitoraġġ u r-
riċerka huma neċessarji fl-Istati Membri biex tinġabar informazzjoni u jkunu kwantifikati l-
impatti tal-pestiċidi fuq is-saħħa u l-ambjent. Diġà teżisti sistema ta’ rapporti fl-UE għar-
residwi tal-pestiċidi fl-ikel iżda ma teżisti l-ebda sistema għall-monitoraġġ ta’ inċidenti ta’ 
avvelenament u l-effetti ambjentali tal-pestiċidi.

Amendment by Anne Laperrouze

Emenda 164
Artikolu 8, paragrafu 1, subparagrafu 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.

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 li ma jaqbżux il-ħames snin.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Irid ikun stipulat intervall massimu għall-ispezzjoni tal-bexxiexa ta’ l-uċuħ tar-raba’.
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Amendment by Urszula Krupa

Emenda 165
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.

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

Għal dak il-għan, għandhom jistabbilixxu 
sistemi ta’ ċertifikazzjoni maħsuba biex 
jippermettu l-verifika ta’ l-ispezzjonijiet.

Għal dak il-għan, għandhom jistabbilixxu 
sistemi ta’ ċertifikazzjoni obbligatorji 
maħsuba biex jippermettu l-verifika ta’ l-
ispezzjonijiet.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

It-tqandil sikur tal-pestiċidi huwa importanti ħafna. Obbligu li jsiru spezzjonijiet se jiżgura 
superviżjoni ta’ l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-direttiva – partikolarment 
fir-rigward tas-sikurezza.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 166
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.

1. L-Istati Membri għandhom jintroduċu 
skemi ta’ inċentivi mfassla biex 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.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hemm iktar ċans li skemi ta’ inċentivi jipperswadu lill-utenti biex jaqblu ma’ spezzjonijiet tat-
tagħmir milli miżuri obbligatorji.
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Emenda mressqa minn Glenis Willmott

Emenda 167
Artikolu 8, paragrafu 1a (ġdid)

1a. Dan l-Artikolu m’għandux japplika 
għal tagħmir manwali b’volum żgħir bħal 
bexxiexa li jinġarru fuq id-dahar 
(knapsack sprayers) u ‘weed wipes’.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba n-numru u t-tipi ta’ bexxiexa involuti, li jvarjaw minn bexxiexa li jinġarru fuq id-
dahar għal “weed wipers” u d-definizzjoni preżenti tat-tagħmir għall-applikazzjoni tal-
pestiċidi li tkopri kwalunkwe tagħmir magħmul biex japplika pestiċidi, l-ispejjeż u l-piż 
amministrattiv biex tkun ittestjata kull bexxiexa li tinġarr fl-idejn ikunu disproporzjonati wisq 
mal-benefiċċji ambjentali.

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 168
Artikolu 8, paragrafu 1a (ġdid)

1a. L-Istati Membri jistgħu jippermettu 
eżenzjoni mid-dispożizzjonijiet stipulati 
f’dan l-Artikolu fil-każ ta’ tagħmir li l-
ispezzjoni tiegħu tirrappreżenta f’termini 
amministrattivi piż li huwa sproporzjonat 
ma’ l-iskala tal-perikli assoċjati ma’ l-użu 
ta’ dak it-tagħmir.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ tagħmir żgħir il-formalitajiet ta’ spezzjoni jistgħu ma jkunux proporzjonati mal-
perikli li tagħmir bħal dan jista’ jippreżenta.

Emenda mressqa minn Werner Langen

Emenda 169
Artikolu 8, paragrafu 2, subparagrafu 1

2. L-ispezzjonijiet għandhom jivverifikaw li 2. L-ispezzjonijiet għandhom jivverifikaw li 
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t-tagħmir u l-aċċessorji għall-applikazzjoni 
tal-pestiċidi jissodisfaw ir-rekwiżiti 
essenzjali għas-saħħa u s-sikurezza u dawk 
għall-ambjent elenkati fl-Anness II.

t-tagħmir u l-aċċessorji għall-applikazzjoni 
tal-pestiċidi jissodisfaw ir-rekwiżiti 
essenzjali għas-saħħa u s-sikurezza u dawk 
għall-ambjent.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Emenda bħala konsegwenza tat-tħassir ta’ l-Anness II.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 170
Artikolu 8, paragrafu 3

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, din id-dispożizzjoni speċifika 
mhix neċessarja.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 171
Artikolu 8, paragrafu 3

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

3. Fi żmien sentejn mid-data msemmija fl-
Artikolu 20(1), l-Istati Membri 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 
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mill-ispezzjoni biss ikunu qed jintużaw 
professjonalment.

mill-ispezzjoni biss ikunu qed jintużaw 
professjonalment. Irid ikun hemm 
spezzjonijiet obbligatorji mill-inqas darba 
f’sena u għandhom jiġu kkunsidrati wkoll 
spezzjonijiet għalgħarrieda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bexx bil-pestiċidi huwa attività perikoluża u għalhekk it-tagħmir u l-aċċessorji kollha ta’ 
applikazzjoni għall-użu professjonali għandhom ikunu ttestjati fuq bażi regolari minħabba li 
tista’ ssir ħsara lit-tagħmir fi kwalunkwe ħin, (anki ftit wara li seta’ għadda test u ħafna qabel 
ieħor). It-testijiet obbligatorji ta’ mill-inqas darba f’sena, kif ukoll il-possibilità ta’ testijiet 
għalgħarrieda għandhom ikunu meħtieġa wara l-ispezzjoni inizjali, li għandha tkun fi żmien 
sentejn mid-data msemmija fl-Artikolu 20(1).

Emenda mressqa minn Glenis Willmott

Emenda 172
Artikolu 8, paragrafu 3

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

3. Fi żmien ħames snin mid-data msemmija 
fl-Artikolu 20(1), l-Istati Membri 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. Spezzjonijiet obbligatorji 
jridu jsiru sussegwentement mill-inqas kull 
ħames snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara t-test inizjali fi żmien 5 snin mid-data msemmija fl-Artikolu 20(1) għandu jkun hemm 
dispożizzjonijiet għal iktar testijiet kull 5 snin. Il-proposta tal-Kummissjoni ma tgħid xejn fuq 
dan.

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 173
Artikolu 8, paragrafu 3
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3. Fi żmien ħames snin mid-data msemmija 
fl-Artikolu 20(1), l-Istati Membri 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.

3. Fi żmien ħames snin mid-data msemmija 
fl-Artikolu 20(1), l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li faċilitajiet għall-ispezzjoni tat-
tagħmir ta’ applikazzjoni jkunu ġew 
approvati u jkunu jeżistu fiz-zona rurali 
kkonċernata.

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Le degré d’exigence de l’annexe II est très élevé et de telles inspections ne pourront avoir lieu 
que sur des bancs d’essai. Aujourd’hui, de telles installations n’existent pas en nombre 
suffisant dans les Etats membres, et ne sont pas homologuées. 
Il convient donc, pour la bonne applicabilité de l’article 8, paragraphe 3, de prévoir d’abord 
la mise en place des installations d’inspection, avant d’imposer l’inspection du matériel. 
De plus, un délai de sept ans pour l’inspection du matériel est raisonnable, dans la mesure où 
le niveau d’exigence étant élevé, le coût d’acquisition d’un équipement adéquat est très lourd 
pour les petites exploitations agricoles et viticoles.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 174
Artikolu 8, paragrafu 4

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Żejjed.
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Emenda mressqa minn Werner Langen

Emenda 175
Artikolu 8, paragrafu 5

5. Il-Kummissjoni tista', skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 18(3), tadatta l-
Anness II skond il-progress tekniku u 
xjentifiku li jseħħ.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Emenda bħala konsegwenza tat-tħassir ta’ l-Anness II.

Emenda mressqa minn Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 176
Artikolu 9, paragrafu 1

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

1. L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu l-
bexx mill-ajru soġġett għall-paragrafi 2-7.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable.

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.
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Emenda mressqa minn Werner Langen

Emenda 177
Artikolu 9, paragrafu 1

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

1. L-Istati Membri għandhom jawtorizzaw 
il-bexx mill-ajru f’konformità mad-
dispożizzjonijiet tal-paragrafi 2-5.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Für ein generelles Verbot der Ausbringung von Pestiziden aus der Luft, wie in Artikel 9 
vorgeschlagen, gibt es keine fachliche Begründung. Für bestimmte Sonderkulturen in 
zahlreichen Regionen Europas hat das Sprühen aus der Luft eine lange Tradition, wie z. B. im 
Weinbau in Steillagen. Das landgestützte Ausbringen von Pestiziden ist mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Darüber hinaus ermöglicht das Sprühen aus 
der Luft leicht kontrollierbaren und reduzierten Einsatz von Pestiziden und 
Pflanzenschutzmitteln. Nach Untersuchungen in Steillagen von Weinbergen in Deutschland 
ist die Menge der ausgebrachten Pestizide erheblich niedriger als bei individueller 
landgestützter Ausbringung. Durch nationale Regelungen werden bereits heute Abstände zur 
Wohnbebauung, Anmeldepflichten, Genehmigungspflichten, die Sperrung von Straßen und 
witterungsbedingte Vorgaben so angewandt, dass eine erhöhte Gefährdung der Umwelt und 
des Menschen weitgehend ausgeschlossen werden kann. Im Übrigen liegt es in der 
Entscheidung der Mitgliedstaaten anhand des Kriterienkatalogs von Artikel 9 Kulturpflanzen, 
Gebiete und besondere Auflagen zu genehmigen.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 178
Artikolu 9, paragrafu 1

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

1. L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu 
kull bexx mill-ajru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed iqis li kien aċċettat mill-Kummissjoni li l-bexx mill-ajru għandu l-potenzjal li 
jikkawża impatti negattivi sinifikanti fuq is-saħħa tal-bniedem, għandu jkun hemm 
projbizzjoni sħiħa fuq il-bexx mill-ajru mingħajr ebda deroga. 
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Emenda mressqa minn Caroline Lucas, Christofer Fjellner

Emenda 179
Artikolu 9, paragrafu 2

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.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħall-ġustifikazzjoni ta’ l-Artikolu 9, il-paragrafu 1. (Caroline Lucas)

Huwa impossibbli għall-Istati Membri li jsemmu l-uċuħ tar-raba’ u z-zoni kollha kkonċernati 
bil-quddiem jew biex jgħidu taħt liema kundizzjonijiet partikolari l-bexx mill-ajru jista’ jkun 
awtorizzat. Derogi għandhom jingħataw minflok f’konformità ma’ l-Artikolu 9(4). (Christofer 
Fjellner)

Emenda mressqa minn Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 180
Artikolu 9, paragrafu 2

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.

4. Derogi jistgħu jingħataw biss fejn il-
kundizzjonijiet li ġejjin ikunu ssodisfati:

(a) iz-zona fejn se jsir il-bexx mill-ajru ma 
tkunx aċċessibbli għall-makkinarji tal-bexx 
mill-art minħabba n-natura ta’ l-art; 
(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).
Il-bexx mill-ajru ma jistax isir jekk 
kwalunkwe kundizzjoni li ġejja tkun 
issodisfata:
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(a) tkun nieżla x-xita,
(b) ikun hemm riħ jonfoħ b’iktar minn 20 
kilometru fis-siegħa,
(c) l-uċuħ tar-raba’ fuq art inaċċessibbli 
jkunu qegħdin inqas minn 200 metru ’l 
bogħod minn djar jew zoni ta’ attività 
(attivitajiet ekonomiċi, kummerċjali jew ta’ 
mistrieħ, parkijiet u ġonna),
(d) l-uċuħ tar-raba’ fuq art inaċċessibbli 
jkunu inqas minn 150 metru ’l bogħod 
minn kwalunkwe ‘highway’.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-Ġustifikazzjoni ta’ l-Artikolu 9(1).

Emenda mressqa minn Werner Langen

Emenda 181
Artikolu 9, paragrafu 2

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.

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu u 
jagħmlu disponibbli għall-pubbliku tagħrif 
dwar l-uċuħ tar-raba', iz-zoni u r-rekwiżiti 
partikolari għall-applikazzjoni, fejn jista' jiġi 
awtorizzat il-bexx mill-ajru.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta’ l-emenda ta’ l-Artikolu 9(1).

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 182
Artikolu 9, paragrafu 3

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

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħall-ġustifikazzjoni ta’ l-Artikolu 9, il-paragrafu 1.

Emenda mressqa minn Werner Langen

Emenda 183
Artikolu 9, paragrafu 3

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

3. L-Istati Membri għandhom jinnominaw l-
awtoritajiet kompetenti għall-għoti ta’ l-
awtorizzazzjonijiet, u għandhom jgħarrfu 
lill-Kummissjoni bihom minnufih.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta’ l-emenda ta’ l-Artikolu 9(1).

Emenda mressqa minn Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 184
Artikolu 9, paragrafu 3

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

3. L-Istati Membri għandhom jinnominaw l-
awtoritajiet kompetenti għall-monitoraġġ 
tal-bexx mill-ajru, u għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bihom minnufih.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-Ġustifikazzjoni ta’ l-Artikolu 9(1).

Emenda mressqa minn Caroline Lucas, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, 
Kathy Sinnott

Emenda 185
Artikolu 9, paragrafu 4
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4. Id-derogi jistgħu jingħataw biss meta 
jkunu sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:

imħassar

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħall-ġustifikazzjoni ta’ l-Artikolu 9, il-paragrafu 1. (Caroline Lucas)

Il-bexx mill-ajru għandu jkun ipprojbit mingħajr derogi. (Margrete Auken u oħrajn)

B’appoġġ għal projbizzjoni ġenerali mingħajr derogi. (Kathy Sinnott)

Emenda mressqa minn Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 186
Artikolu 9, paragrafu 4

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

4. Utent professjonali li jkun jixtieq 
japplika pestiċidi permezz tal-bexx mill-ajru 
għandu jippreżenta lill-awtorità kompetenti 
sitt ġimgħat qabel il-perjodu tal-bexx mill-
ajru ppjanat, notifika li tispeċifika z-zona 
kkonċernata (post u daqs eżatt), it-tip tal-
wiċċ tar-raba’ kkonċernat, it-tip ta’ 
pestiċidi li se jintuża, il-bidwi li jitlob li jsir 
il-bexx mill-ajru, il-fornitur li jbexxex mill-
ajru, it-tip u r-reġistrazzjoni tal-
makkinarju/ajruplan u l-post tar-
reġistrazzjoni, u wkoll il-perjodu ppjanat 
ta’ bexx.

(a) ma għandux ikun hemm alternattivi Il-perjodu ta’ bexx m’għandux jaqbeż 
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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.

ġimgħatejn tal-kalendarju.

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

In-notifika għandu jkollha mill-inqas l-
informazzjoni li ġejja dwar il-bidwi li 
jagħmel it-talba u l-fornitur li jbexxex mill-
ajru: l-ismijiet, l-indirizzi, in-numri tat-
telefon u tal-faks, l-indirizzi ta’ l-e-mail u 
tal-websajt tal-bidwi u ta’ min iwettaq il-
bexx mill-ajru (jekk tali websajts ikunu 
jeżistu).

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-Ġustifikazzjoni ta’ l-Artikolu 9(1).

Emenda mressqa minn Werner Langen

Emenda 187
Artikolu 9, paragrafu 4

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

4. L-awtorizzazzjonijiet jistgħu jingħataw 
biss meta jkunu ssodisfati l-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

(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 u ekonomikament aċċettabbli, jew 
għandu jkun hemm vantaġġi ċari f’termini 
ta’ impatti mnaqqsa fuq is-saħħa u l-ambjent 
meta mqabbla 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) il-bdot jew l-operatur li jipprepara l-bexx 
mill-ajru u li jbexxex mill-ajru għandu 
jkollu ċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 5(2).

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

miżuri meħtieġa għat-twissija tar-residenti, u 
persuni fil-qrib u għall-protezzjoni ta’ l-
ambjent fil-viċinat taz-zona mbexxa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta’ l-emenda ta’ l-Artikolu 9(1).

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 188
Artikolu 9, paragrafu 4

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

4. Il-bexx mill-ajru għandu jkun awtorizzat 
biss bil-kundizzjonijiet li ġejjin:

(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, jew għandu jkun hemm vantaġġi 
ċari f’termini ta’ impatti mnaqqsa fuq is-
saħħa u l-ambjent meta mqabbla 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);

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) il-miżuri rekwiżiti kollha jridu jittieħdu 
sabiex ikun hemm twissija f’ħin biżżejjed 
għar-residenti, u persuni fil-qrib u għall-
protezzjoni ta’ l-ambjent fil-viċinat taz-zona
mbexxa;
(cb) il-bexx mill-ajru għandu jkun 
innotifikat bil-quddiem lill-awtorità 
kompetenti u fejn xieraq awtorizzat minn 
dik l-awtorità.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni biex tkun introdotta proċedura ta’ awtorizzazzjoni jew notifika titħalla fid-
diskrezzjoni ta’ l-Istati Membri. Fi kwalunkwe każ, il-bexx huwa ammissibbli biss jekk ikun 
hemm konformità mad-dispożizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 4. Barra minn hekk, il-proposta 
tal-Kummissjoni kienet burokratika bla bżonn.
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Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 189
Artikolu 9, paragrafu 4, punt (a)

(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, jew għandu jkun hemm vantaġġi 
ċari f’termini ta’ impatti mnaqqsa fuq is-
saħħa tal-bniedem u l-ambjent meta 
mqabbla ma’ l-applikazzjoni tal-pestiċidi 
mill-art;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Kjarifika neċessarja.

Emenda mressqa minn Frédérique Ries

Emenda 190
Artikolu 9, paragrafu 4, punti (a) - (c)

(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;

(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);

(ca) iz-zona li se tiġi mbexxa ma tkunx fil-
viċinanzi ta’ zoni pubbliċi jew residenzjali u 
ma jkun hemm l-ebda effett fuq is-saħħa 
tar-residenti jew ta’ persuni fil-qrib.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’appoġġ għal projbizzjoni ġenerali tal-prattika tal-bexx mill-ajru b’derogi li jkunu definiti 
b’mod ċar.
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Amendment by Gyula Hegyi

Emenda 191
Artikolu 9, paragrafu 4, punt (b)

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

(b) il-pestiċidi użati għandhom ikunu 
awtorizzati espliċitament għall-bexx mill-
ajru; sustanzi kklassifikati bħala tossiċi 
ħafna (R50) għall-organiżmi akkwatiċi 
m’għandhomx ikunu awtorizzati għall-
bexx mill-ajru;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi għandhom ikunu awtorizzati bi prekawzjoni speċjali għall-bexx mill-ajru. It-
tniġġis ta’ l-ambjent akkwatiku minħabba t-tifrix għandu jkun limitat, għalhekk ċerti sustanzi 
perikolużi m’għandhomx jintużaw għall-bexx mill-ajru.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Emenda 192
Artikolu 9, paragrafu 4, punti (c a) u (c b) (ġodda)

(ca) l-ajruplan ikun mgħammar bl-aħjar 
teknoloġija disponibbli biex jitnaqqas it-
tifrix tal-bexx (e.g. żennuni li ma jferrxux 
ħafna);
(cb) il-benefiċċji soċjo-ekonomiċi u 
ambjentali jkunu ikbar mill-effetti 
potenzjali fuq is-saħħa tar-residenti u ta’ 
persuni fil-qrib.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’appoġġ għal projbizzjoni ġenerali b’derogi definiti b’mod ċar.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská

Emenda 193
Artikolu 9, paragrafu 4, punt (c a) (ġdid)
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(ca) ma jkun hemm l-ebda impatt fuq ir-
residenti u persuni fil-qrib;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-derogi m’għandhomx ikunu possibbli jekk is-saħħa tar-residenti jew ta’ persuni fil-qrib 
tkun affettwata ħazin.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, 
Kathy Sinnott

Emenda 194
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.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħall-ġustifikazzjoni ta’ l-Artikolu 9, il-paragrafu 4.

Emenda mressqa minn Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 195
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.

5. L-awtorità kompetenti għandha tieħu 
deċiżjoni dwar in-notifika tal-bexx mill-
ajru u għandha tgħaddiha lil min jagħmel 
in-notifika mingħajr dewmien.

Id-deċiżjoni dwar il-bexx mill-ajru 
għandha tkun ippubblikata mingħajr 
dewmien fil-websajts ta’ l-awtorità 
kompetenti, tal-ministeru jew l-
amministrazzjoni li taqa’ taħthom, tal-
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ministeru ta’ l-agrikoltura, tal-ministeru ta’ 
l-ambjent jew ta’ l-ekoloġija u ta’ l-
amministrazzjonijiet lokali u reġjonali 
kkonċernati.
Hija għandha tintwera b’mod viżibbli u li 
tkun identifikata malajr fil-bini ta’ l-
amministrazzjonijiet pubbliċi u tal-ħwienet 
u n-negozji fil-lokalitajiet affettwati mill-
bexx bl-ajru.
Għandhom jitwaħħlu sinjali f’perimetru 
wiesa’ kilometru madwar l-għelieqi 
affettwati mill-bexx mill-ajru li jindikaw il-
perjodu tal-bexx mill-ajru u l-għelieqi jew 
iz-zoni affettwati.
Il-persuni li jgħixu fil-perimetru msemmi 
fis-subparagrafu hawn fuq għandhom 
ikunu infurmati mingħajr dewmien dwar 
il-bexx mill-ajru permezz tad-distribuzzjoni 
ta’ dokument li jkollu l-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 4 u l-
kundizzjonijiet msemmija fil-paragrafu 2.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-Ġustifikazzjoni ta’ l-Artikolu 9(1).

Emenda mressqa minn Irena Belohorská

Emenda 196
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. 

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 ssodisfati. In-notifika għandu jkollha 
informazzjoni dwar il-ħin tal-bexx, l-
ammonti u t-tip tal-pestiċidi applikati.

Or. en



AM\662795MT.doc 105/189 PE 388.389v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Il-pubbliku għandu jkun infurmat bis-sħiħ dwar il-ħin tal-bexx, l-ammonti u t-tip ta’ pestiċidi 
applikati sabiex ikun jista’ jipproteġi ruħu mir-riskju ta’ espożizzjoni.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas, Werner Langen, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio, Kathy Sinnott

Emenda 197
Artikolu 9 paragrafu 6

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħall-ġustifikazzjoni ta’ l-Artikolu 9, il-paragrafu 4.

Emenda mressqa minn Frédérique Ries, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman, Anders Wijkman

Emenda 198
Artikolu 9, paragrafu 6

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

6. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iżommu reġistru tad-derogi mogħtija u 
għandhom jagħmluhom disponibbli għall-
pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pubbliku għandu jkollu aċċess għall-informazzjoni u l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħmluha disponibbli. (Frédérique Ries)

Emenda mressqa minn Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 199
Artikolu 9, paragrafu 6
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6. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iżżommu reġistru tad-derogi mogħtija.

6. L-utenti professjonali għandhom jagħtu 
lill-awtorità kompetenti avviż ta’ tlett ijiem 
li se jsir bexx mill-ajru.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-Ġustifikazzjoni ta’ l-Artikolu 9(1).

Emenda mressqa minn Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 200
Artikolu 9, paragrafu 6a (ġdid)

6a. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iżommu reġistri tad-derogi mogħtija għal 
ħames snin wara d-data li fiha l-bexx mill-
ajru kien notifikat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-Ġustifikazzjoni ta’ l-Artikolu 9(1).

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Emenda 201
Artikolu 9a (ġdid)

Artikolu 9a
Bexx mill-art

Il-bdiewa għandhom jinfurmaw lill-ġirien 
kollha li jistgħu jkunu esposti għat-tifrix 
tal-bexx qabel ma l-prodott jintuża u li 
jkunu talbu li jiġu infurmati permezz ta’ 
sistema ta’ informazzjoni jew sinjalazzjoni 
ċentralizzata. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-Artikolu preċedenti dwar il-bexx mill-ajru, hemm dispożizzjonijiet stipulati biex ir-
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residenti u persuni fil-qrib ikunu avżati. Dispożizzjonijiet simili għandhom jiġu stipulati għall-
bexx mill-art biex ir-residenti jkunu avżati. In-numerazzjoni hija mibdula minn issa ’l 
quddiem. 

Emenda mressqa minn Karl-Heinz Florenz

Emenda 202
Artikolu 10

Artikolu 10
Miżuri speċifiċi ta' emerġenza għall-
protezzjoni ta’ l-ambjent akkwatiku
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
meta jintużaw pestiċidi qrib l-ilmijiet, 
tingħata preferenza lil:
(a) prodotti li mhumex perikolużi għall-
ambjent akkwatiku
(b) l-iktar metodi ta’ applikazzjoni 
effiċjenti, inkluż l-użu ta’ tagħmir għall-
applikazzjoni b’tifrix minimu (low-drift).
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.
Id-dimensjonijiet taż-żoni bafer għandhom 
jiġu definiti bħala funzjoni tar-riskji ta’ 
tniġġis u l-karatteristiċi agrikoli taż-żona 
kkonċernata.
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.
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 

imħassar
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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. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Artikel 10 ist zu streichen, da es sich hierbei um zulassungsrelevante Fragen handelt, die im 
Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch festgelegt 
werden. Eine wie in Artikel 10 vorgesehene pauschale Forderung nach Festlegung von 
Pufferbereichen etc. wird den speziellen Anforderungen der verschiedenen Wirkstoffe bzw. 
Pflanzenschutzmittel nicht gerecht.
Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln müssen die im Rahmen der nationalen 
Pflanzenschutzmittelzulassung festgelegten Anwendungsbestimmungen des spezifischen 
Mittels eingehalten werden. In diesen zulassungsrelevanten Bestimmungen wird unter 
anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die Festlegung in dieser 
Richtlinie zu einer Doppelregulierung führen würde. Ebenso beinhalten die 
Anwendungsbestimmungen die Pflicht zur Verwendung abdriftmindernder Techniken oder 
ähnliches. Somit sind weiterführende Auflagen entbehrlich. Neben diesen spezifischen 
Anwendungsbestimmungen zusätzliche Auflagen zu erteilen, wäre fachlich nicht geboten und 
würde der speziellen Situation vor Ort nicht gerecht werden. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwasserschutzgebietsverordnungen auf Grundlage der EU-Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss an dieser Stelle nicht noch einmal aufgeführt werden. Ebenso werden in 
Zukunft auch die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme nach der 
Wasserrahmenrichtlinie und der Grundwasserrichtlinie diese Regelungsbereiche aufgreifen.

Emenda mressqa minn Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 203
Artikolu 10, paragrafu 1, introduzzjoni

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

1. Fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, meta jintużaw pestiċidi qrib l-
ilmijiet, tingħata preferenza lil:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

La proposition de directive préconise la mise en place de bandes tampons qui doivent être 
déterminées « en fonction des risques de pollution et des caractéristiques agricoles des zones 
à protéger ». Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il y a lieu 
d’aller plus loin et d’obliger les Etats Membres à mettre en place des zones tampons de 10 
mètres minimum dans les champs longeant les cours d’eau, dans les 2 ans de l’entrée en 
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vigueur de la directive. Une zone tampon de 10 mètres autours des cours d’eau a déjà été 
mise en place dans certains Etats membres, comme au Danemark par exemple. 

De plus, lorsqu’il n’est pas possible de supprimer l’utilisation des pesticides, il y a lieu au 
minimum de réduire sévèrement leur application sur ou le long des routes et des voies ferrées, 
sur les surfaces très perméables ou d’autres infrastructures proches d’eaux souterraines ou 
superficielles, ou sur des surfaces imperméables où le risque de ruissellement dans les eaux 
de surfaces ou dans les égouts est élevée. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives. 

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 204
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 jiżguraw li, 
meta jintużaw pestiċidi qrib l-ilmijiet, 
partikolarment dawk b’ilma għax-xorb, 
tingħata preferenza lil:

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Ir-riżorsi ta’ l-ilma għax-xorb huma ta’ importanza fundamentali għas-soċjetà. Dawn l-
ilmijiet għalhekk għandhom jingħataw protezzjoni speċjali. 

Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 205
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 jiżguraw li, 
meta jintużaw pestiċidi qrib l-ilmijiet, 
partikolarment dawk intenzjonati għall-użu 
bħala ilma għax-xorb, tingħata preferenza 
lil:

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-ilmijiet intenzjonati għall-użu bħala ilma għax-xorb jeħtieġu iktar protezzjoni.
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Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Glenis Willmott, Werner Langen

Emenda 206
Artikolu 10, paragrafu 1, introduzzjoni u punt (a)

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

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta 
jintużaw pestiċidi qrib l-ilmijiet, u b’mod 
partikolari l-ilmijiet użati għall-konsum 
mill-bniedem, tingħata preferenza lil:

(a) prodotti li mhumex perikolużi għall-
ambjent akkwatiku

(a) prodotti li mhumiex ta’ riskju għoli li 
jidħlu fl-ambjent akkwatiku

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ilmijiet użati għal skopijiet ta’ estrazzjoni ta’ ilma għax-xorb għandhom ikunu protetti 
partikolarment sabiex ikun żgurat li l-objettivi stipulati fl-Artikolu 7 tad-WFD relatati mal-
protezzjoni ta’ l-ilmijiet intenzjonati għall-estrazzjoni ta’ ilma għax-xorb kif ukoll il-valuri ta’ 
0.1 mikrogramma/litru kif stipulati mid-direttiva dwar l-ilma għax-xorb ikunu jistgħu 
jintlaħqu. (Dan Jørgensen u oħrajn)

L-ilmijiet użati għall-konsum mill-bniedem għandhom ikunu suġġetti għal protezzjoni speċjali 
sabiex jitħarsu d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 7 tad-direttiva ta’ qafas dwar l-ilma. (Werner 
Langen)

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 207
Artikolu 10, paragrafu 1, punt (a)

(a) prodotti li mhumex perikolużi għall-
ambjent akkwatiku

(a) prodotti li jinvolvu inqas riskji għall-
ilma

Or. nl
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Ġustifikazzjoni

De kaderrichtlijn water, de richtlijn biociden, de nieuwe richtlijn prioritaire stoffen in het 
oppervlakte water, de regelgeving inzake drinkwater en nog enkele andere richtlijnen vormen 
reeds een behoorlijk kader inzake de bescherming van het "aquatische milieu". Het lijkt dan 
ook aangewezen dat er eerst in detail onderzocht wordt of het bestaande kader niet reeds 
voldoende bescherming biedt en dat er in deze richtlijn een link gelegd wordt met de 
bestaande wetgevende instrumenten zodat er enkel nieuwe, bijkomende maatregelen 
opgenomen worden.  
Daarenboven zou de term "gevaarlijk" te verregaand zijn omdat "gevaarlijke producten" 
volgens het Gemeenschapsrecht sowiezo niet in de nabijheid van water mogen gebruikt 
worden.

Emenda mressqa minn Irena Belohorská

Emenda 208
Artikolu 10, paragrafu 1, punt (a)

(a) prodotti li mhumex perikolużi għall-
ambjent akkwatiku 

(a) prodotti li huma kklassifikati bħala 
mhux perikolużi għall-ambjent akkwatiku 
skond id-Direttiva 1999/45/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ 
Mejju 1999 rigward l-approssimazzjoni tal-
liġijiet, tar-regolamenti u tad-
dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati 
Membri relatati mal-klassifika, l-ippakkjar 
u t-tikkettar ta’ taħlitiet perikolużi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet ta’ ċarezza, jeħtieġ li jkunu definiti b’mod preċiż liema sustanzi huma 
kklassifikati bħala mhux perikolużi għall-ambjent akkwatiku.

Emenda mressqa minn Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 209
Artikolu 10, paragrafu 2, subparagrafu 1

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 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jiġu stabbiliti zoni baffer wesgħin mill-inqas 
10 metri, fejn il-pestiċidi ma għandhomx 
jintużaw jew jinħażnu, fuq għelieqi ma’ 
ġenb mogħdijiet ta’ l-ilma, u partikolarment 
biex jiġu mħarsa zoni fejn jittella’ ilma 
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skond l-Artikolu 7(3) tad-
Direttiva 2000/60/KE.

għax-xorb stabbiliti skond l-Artikolu 7(3) 
tad-Direttiva 2000/60/KE.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-Ġustifikazzjoni ta’ l-emenda ta’ l-Artikolu 10(1).

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 210
Artikolu 10, paragrafu 2, subparagrafu 1

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.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jiġu stabbiliti zoni baffer ta’ mill-inqas 15-il 
metru fil-wisa’, fejn il-pestiċidi ma 
għandhomx jintużaw jew jinħażnu, fuq 
għelieqi ma’ ġenb mogħdijiet ta’ l-ilma, u 
partikolarment biex jiġu mħarsa zoni fejn 
jittella’ ilma għax-xorb stabbiliti skond l-
Artikolu 7(3) tad-Direttiva 2000/60/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Zoni baffer għandu jkollhom daqs minimu ta’ 15-il metru fejn l-użu tal-pestiċidi għandu jkun 
ipprojbit. Il-pestiċidi għandhom ikunu pprojbiti f’zoni permeabbli fejn ir-riskji ta’ skular u 
lissija huma l-ikbar.

Emenda mressqa minn Ambroise Guellec

Emenda 211
Artikolu 10, paragrafu 2, subparagrafu 1

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.

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
azzjoni neċessarja biex jipproteġu l-ilmijiet, 
b’mod partikolari billi jiżguraw li jiġu 
stabbiliti zoni baffer, fejn il-pestiċidi ma 
għandhomx jintużaw jew jinħażnu, fuq 
għelieqi ma’ ġenb mogħdijiet ta’ l-ilma, u 
partikolarment biex jiġu mħarsa zoni fejn 
jittella’ ilma għax-xorb stabbiliti skond l-
Artikolu 7(3) tad-Direttiva 2000/60/KE.
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Or. fr

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 212
Artikolu 10, paragrafu 2, subparagrafu 1

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.

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

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Għal zoni residenzjali, ilma nadif huwa essenzjali. Għalhekk huma għandhom jissemmew 
ukoll fit-test.

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 213
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.

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

Id-dimensjonijiet taż-żoni bafer għandhom 
jiġu definiti bħala funzjoni tar-riskji ta’ 
tniġġis u l-karatteristiċi agrikoli taż-żona 
kkonċernata.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ssaħħaħ ir-rabta bejn id-direttiva ta’ qafas dwar l-ilma u din id-direttiva.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 214
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. 

2. Fi żmien sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jiġu stabbiliti zoni obbligatorji 
fejn ma jsirx bexx ta’ mill-inqas 100 metru 
fil-wisa’, fejn il-pestiċidi ma għandhomx 
jintużaw jew jinħażnu, fuq għelieqi ma’ 
ġenb jew qrib mogħdijiet ta’ l-ilma, u 
partikolarment biex jiġu mħarsa zoni fejn 
jittella’ ilma għax-xorb stabbiliti skond l-
Artikolu 7(3) tad-Direttiva 2000/60/KE.

Id-dimensjonijiet taż-żoni bafer għandhom 
jiġu definiti bħala funzjoni tar-riskji ta’ 
tniġġis u l-karatteristiċi agrikoli taż-żona 
kkonċernata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa konformi ma’ l-emenda ssuġġerita għall-Premessa 11. Intwera li l-pestiċidi jaqsmu 
distanzi konsiderevoli li jista' jirriżulta li l-ilma tal-wiċċ u l-ilma ta’ taħt l-art ikunu f’riskju
ta’ kontaminazzjoni minn numru ta’ sorsi. Għaldaqstant sabiex jiġi evitat it-tniġġis ta’ l-
ambjent akkwatiku jridu jiġu introdotti miżuri sostanzjali. 

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, 

Emenda 215
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 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jiġu stabbiliti zoni baffer ta’ mill-inqas 10 
metri fil-wisa’, fejn il-pestiċidi ma 
għandhomx jintużaw jew jinħażnu, fuq 
għelieqi ma’ ġenb mogħdijiet ta’ l-ilma, u 
partikolarment biex jiġu mħarsa zoni fejn 
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skond l-Artikolu 7(3) tad-
Direttiva 2000/60/KE.

jittella’ ilma għax-xorb stabbiliti skond l-
Artikolu 7(3) tad-Direttiva 2000/60/KE.

Id-dimensjonijiet taż-żoni bafer għandhom 
jiġu definiti bħala funzjoni tar-riskji ta’ 
tniġġis u l-karatteristiċi agrikoli taż-żona
kkonċernata.

Id-dimensjonijiet taz-zoni baffer għandhom 
jiġu definiti bħala funzjoni tar-riskji ta’ 
tniġġis u l-karatteristiċi agrikoli taz-zona
kkonċernata.

Barra minn hekk l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, f’zoni ta’ 
salvagwardja għall-estrazzjoni ta’ l-ilma 
għax-xorb f’konformità ma’ l-Artikolu 7(3) 
tad-Direttiva 2000/60/KE, jittieħdu miżuri 
addizzjonali għall-prevenzjoni tal-
kontaminazzjoni ta’ l-ilma bil-pestiċidi 
inklużi, fejn neċessarju, restrizzjonijiet 
iktar stretti fuq l-użu ta’ xi prodotti b’riskju 
għoli, użu aħjar ta’ zoni baffer, taħriġ 
speċifiku u għarfien min-naħa tal-
konsulenti u l-operaturi tal-bexx, u nfurzar 
strett ta’ l-aħjar prattika fil-mili, it-taħlit u 
r-rimi tal-pestiċidi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Zoni baffer għandhom ikunu mill-inqas 10 metri biex tkun żgurata protezzjoni minima 
ġenerali tal-mogħdijiet ta’ l-ilma u ta’ l-ilmijiet. Iżda, għalkemm iz-zoni baffer huma 
neċessarji, huma m’humiex suffiċjenti biex jindirizzaw il-problemi tar-rotot pruvati tal-
pestiċidi għall-ilma. Huma mhux bilfors se jimpedixxu l-lissija permezz ta’ skular fl-għelieqi 
jew fil-wiċċ li huwa wieħed mill-mogħdijiet ewlenin. Huwa għalhekk importanti li l-miżuri l-
oħra jkunu implimentati biex ikun żgurat li l-objettivi stipulati fl-Artikolu 7 (3) tad-direttiva 
ta’ qafas dwar l-ilma jkunu jistgħu jintlaħqu b’mod adegwat u tkun żgurata l-protezzjoni ta’ l-
ilmijiet maħsuba għall-estrazzjoni ta’ l-ilma għax-xorb.

Emenda mressqa minn Irena Belohorská

Emenda 216
Artikolu 10, paragrafu 2, subparagrafu 2

Id-dimensjonijiet taż-żoni bafer għandhom 
jiġu definiti bħala funzjoni tar-riskji ta’ 
tniġġis u l-karatteristiċi agrikoli taż-żona
kkonċernata.

Id-dimensjonijiet taz-zoni baffer għandhom 
jiġu definiti bħala funzjoni tar-riskji ta’ 
tniġġis u l-karatteristiċi agrikoli u tal-klima 
taz-zona kkonċernata.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Mhux biss il-kundizzjonijiet agrikoli, iżda anki dawk tat-temp iridu jiġu kkunsidrati.

Emenda mressqa minn Jens-Peter Bonde

Emenda 217
Artikolu 10, paragrafu 2, subparagrafu 2 a (ġdid)

L-Istati Membri jistgħu jispeċifikaw 
kwalunkwe zona ħielsa mill-pestiċidi li 
huma jqisu neċessarja biex ikunu mħarsa 
r-riżorsi ta’ l-ilma għax-xorb. Tali zoni 
ħielsa mill-pestiċidi jistgħu jkopru Stat 
Membru kollu kemm hu.

Or. da

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun żgurat li r-rebħa miksuba fid-direttiva dwar l-ilma ta’ taħt l-art tkun 
trasferita f’din id-direttiva sabiex tkun żgurata d-disponibilità ta’ l-ilma għax-xorb.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen

Emenda 218
Artikolu 10, paragrafu 2, subparagrafu 2 a (ġdid)

Zoni ta’ salvagwardja stabbiliti skond l-
Artikolu 7(3) tad-Direttiva 2000/60/KE 
għandhom ikunu ta’ tali daqs li l-entità 
nazzjonali kompetenti tqis li jkun 
neċessarju biex tkun protetta l-provvista ta’ 
l-ilma għax-xorb u jistgħu jkopru t-
territorju kollu ta’ Stat Membru. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva ta’ qafas dwar l-ilma (l-Artikolu 7) tipprovdi għall-introduzzjoni ta’ zoni ta’ 
salvagwardja biex ikunu protetti l-ilmijiet għax-xorb. Wara l-ftehima bejn il-Parlament u l-
Kunsill rigward id-direttiva dwar l-ilma ta’ taħt l-art (2006/118/KE) kien iċċarat li f’każijiet 
speċjali tali zoni jistgħu jkopru t-territorju kollu ta’ Stat Membru. Dan sar biex tingħata l-
protezzjoni neċessarja partikolarment f’każijiet fejn l-ilma ta’ taħt l-art ikun estratt u użat 
mhux imnaddaf bħala ilma għax-xorb u din l-emenda sempliċement tintroduċi l-formulazzjoni 
mid-direttiva dwar l-ilma ta’ taħt l-art fir-rigward tad-dimensjonijiet ta’ tali zoni ta’ 
salvagwardja.
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Amendment by Caroline Lucas

Emenda 219
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.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jittieħdu l-miżuri xierqa biex jillimitaw it-
tifrix bl-arja u t-trasport fit-tul tal-pestiċidi, 
għallinqas f'għelejjel vertikali, inklużi 
msaġar tas-siġar tal-frott, dwieli, u ħops 
direttament ma’ ġenb jew qrib mogħdija ta’ 
l-ilma, billi jkun żgurat li l-użu tal-pestiċidi 
f’tali zoni jkun ipprojbit u jintużaw 
alternattivi mhux kimiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Intwera li l-pestiċidi jaqsmu distanzi konsiderevoli li jista’ jirriżulta li l-ilma tal-wiċċ u l-ilma 
ta’ taħt l-art ikunu f’riskju li jiġu kontaminati minn numru ta’ sorsi. Għaldaqstant sabiex jiġi 
evitat it-tniġġis ta’ l-ambjent akkwatiku jridu jiġu introdotti miżuri sostanzjali.

Emenda mressqa minn Christofer Fjellner

Emenda 220
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.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jittieħdu l-miżuri xierqa biex jillimitaw it-
tifrix bl-arja tal-pestiċidi direttament ma’ 
ġenb mogħdija ta’ l-ilma.

Or. sv

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 221
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-

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-
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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.

ferrovija, uċuħ magħmula minn blat 
permeabbli, f’inħawi bi tlugħ u nżul jew 
infrastruttura oħra qrib ta’ ilmijiet fil-wiċċ 
jew ta’ taħt l-art, jew fuq uċuħ issiġillati 
b'riskju għoli ta’ skular ġo l-ilma tal-wiċċ 
jew is-sistemi tad-dranaġġ.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Blat isseparat jiffavorixxi l-penetrazzjoni ta’ diversi sustanzi u ilma tax-xita fl-istrati iktar ’l 
isfel. Pereżempju, art ramlija tiffaċilita l-migrazzjoni ta’ komposti maħlulin fl-ilma fil-fond 
fil-ħamrija, bil-maqlub ta’ ħamrija taflija, li hija biss ftit permeabbli.

Artijiet bi tlugħ u nżul inklinati ħafna jżidu l-lissija u l-iskular – partikolarment wara xita bil-
qliel – ta’ taħlitiet ta’ partikuli ta’ l-art u kwalunkwe fertilizzant u prodott għall-protezzjoni 
tal-pjanti inklużi pestiċidi li ntużaw, lejn partijiet iktar baxxi ta’ l-artijiet bi tlugħ u nżul użati 
għall-biedja jew fl-ilma tal-wiċċ.

Emenda mressqa minn Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 222
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.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
applikazzjoni tal-pestiċidi titnaqqas ħafna
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 ta’ taħt l-
art, jew fuq uċuħ issiġillati b'riskju għoli ta’ 
skular ġo l-ilma tal-wiċċ jew is-sistemi tad-
dranaġġ.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-Ġustifikazzjoni ta’ l-emenda ta’ l-Artikolu 10(1).

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 223
Artikolu 10, paragrafu 4
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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.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
applikazzjoni tal-pestiċidi tiġi eliminata fuq 
jew mal-ġenb ta’ toroq, linji tal-ferrovija, 
uċuħ permeabbli ħafna jew infrastruttura 
oħra qrib ta’ ilmijiet fil-wiċċ jew ta’ taħt l-
art, jew fuq uċuħ issiġillati b'riskju għoli ta’ 
skular ġo l-ilma tal-wiċċ jew is-sistemi tad-
dranaġġ. F’dawn iz-zoni kollha għandhom 
jintużaw alternattivi mhux kimiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun eliminat it-tniġġis ta’ dawn iz-zoni għandhom jintużaw alternattivi mhux kimiċi.

Emenda mressqa minn Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer

Emenda 224
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.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
applikazzjoni tal-pestiċidi titnaqqas kemm 
jista' jkun jew tiġi eliminata fuq jew mal-
ġenb ta’ toroq, linji tal-ferrovija, uċuħ 
permeabbli ħafna jew infrastruttura oħra qrib 
ta’ ilmijiet fil-wiċċ jew ta’ taħt l-art, jew fuq 
uċuħ issiġillati b'riskju għoli ta’ skular ġo l-
ilma tal-wiċċ jew is-sistemi tad-dranaġġ. 
F’dawn iz-zoni kollha għandu jkun 
promoss l-użu ta’ alternattivi mhux kimiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun eliminat it-tniġġis ta’ dawn iz-zoni għandhom jintużaw alternattivi mhux kimiċi. 

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 225
Artikolu 10, paragrafu 4

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l- 4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
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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.

applikazzjoni tal-pestiċidi tiġi pprojbita fuq 
jew mal-ġenb ta’ toroq, linji tal-ferrovija, 
uċuħ permeabbli ħafna jew infrastruttura 
oħra qrib ta’ ilmijiet fil-wiċċ jew ta’ taħt l-
art, jew fuq uċuħ issiġillati b'riskju għoli ta’ 
skular ġo l-ilma tal-wiċċ jew is-sistemi tad-
dranaġġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda konsistenti ma’ l-għan li jkun hemm zona baffer ġdida b’wisa’ minimu ta’ 15-il metru 
fejn l-użu ta’ pestiċidi għandu jkun ipprojbit.

Emenda mressqa minn Karl-Heinz Florenz

Emenda 226
Artikolu 11

Artikolu 11
Tnaqqis ta’ l-użu tal-pestiċidi f'żoni 
sensittivi
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:
(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
(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 

imħassar
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rilevanti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Artikel 11 ist zu streichen, da es sich hierbei einerseits um zulassungsrelevante Fragen 
handelt, die im Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch 
festgelegt werden. Andererseits werden in Art. 11 Maßnahmen in NATURA 2000 
Schutzgebieten gefordert, die im Rahmen der Managementpläne für die einzelnen 
Schutzgebiete bereits hinreichend und präzise geregelt werden. 
Die angestrebte Einschränkung der Nutzung zugelassener Pflanzenschutzmittel ist sachlich 
nicht geboten und daher nicht akzeptabel. Die Begrenzung der 
Pflanzenschutzmittelanwendungen in so genannten empfindlichen Gebieten impliziert eine 
Gefahr durch die Anwendung dieser Mittel, die aufgrund strenger staatlicher Zulassungs- und 
Anwendungsbestimmungen nicht gegeben ist. Die im Zulassungsprozess festgelegten 
Anwendungsbestimmungen verhindern eine Gefährdung von Menschen und Umwelt. Es muss 
vielmehr sichergestellt werden, dass auch auf außerlandwirtschaftlichen Flächen nur 
sachkundige Personen nach guter fachlicher Praxis Pflanzenschutzmaßnahmen mit geprüften 
Geräten durchführen. Teilweise kann gerade der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Natura 
2000 Gebieten zwingend notwendig werden, um schützenswerten Ökosystemen oder 
Einzelarten das Überleben zu sichern.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 227
Artikolu 11, 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, fuq il-bażi tar-
riżultati ta’ evalwazzjonijiet xierqa tar-
riskju, jiżguraw li l-miżuri li ġejjin jiġu 
adottati:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe deċiżjoni biex jitnaqqas l-użu ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti f’zoni 
sensittivi trid tkun ibbażata fuq evalwazzjoni xierqa tar-riskju. L-għan m’għandux ikun biex 
tiġi imposta projbizzjoni, iżda pjuttost biex isir użu attent u ħafif ta’ prodott partikolari għall-
protezzjoni tal-pjanti, f’konformità ma’ l-objettiv speċifiku ta’ protezzjoni.

Ir-regolamenti li jirregolaw is-siti Natura 2000 jistipulaw projbizzjonijiet u rekwiżiti 
komprensivi, għalhekk kwalunkwe dispożizzjoni speċifika oħra hija żejda, f’konformità mal-
prinċipju tas-sussidjarjetà.



PE 388.389v01-00 122/189 AM\662795MT.doc

MT

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Kathy Sinnott, Roberto Musacchio

Emenda 228
Artikolu 11, 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:

Fi żmien sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva, 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:

Or. en

Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 229
Artikolu 11, 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:

Fi żmien sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva, 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:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal direttiva tirrakkomanda li l-użu ta’ pestiċidi għandu jkun ‘ipprojbit jew 
ristrett għall-minimu neċessarju’ f’zoni meqjusa bħala sensittivi minħabba l-preżenza tal-
pubbliku ġenerali jew ta’ popolazzjonijiet f’riskju, bħat-tfal. L-użu ta’ pestiċidi f’tali zoni 
għandu jkun ipprojbit jew kompletament jew f’mill-inqas 200 metru miz-zoni partikolari.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas, Roberto Musacchio

Emenda 230
Artikolu 11, 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:

Fi żmien sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ din 
id-Direttiva, 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:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni rrikonoxxiet li r-riskji ta’ espożizzjoni għal pestiċidi f’zoni użati mill-pubbliku 
ġenerali huma għolja. Għalhekk l-użu tal-pestiċidi għandu jkun ipprojbit fi u madwar 
kwalunkwe zona fejn il-membri tal-pubbliku jistgħu jkunu esposti, speċjalment jekk ikunu qed 
jgħixu fejn zoni ttrattati. Il-pestiċidi jistgħu jivvjaġġjaw distanzi kbar u xi stati ta’ l-Istati 
Uniti għandhom zoni fejn ma jsirx bexx sa 2.5 mili madwar l-iskejjel. Għalhekk għandhom 
jiġu introdotti miżuri leġiżlattivi sostanzjali biex ma jħallux li jkun hemm espożizzjoni tal-
pubbliku u biex jipproteġu lil gruppi vulnerabbli.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 231
Artikolu 11, punt (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 ristrett sa l-
inqas punt meħtieġ jew ipprojbit f’zoni użati 
b’mod regolari mill-pubbliku ġenerali jew 
minn popolazzjoni sensittiva, għallinqas 
f’parkijiet, ġonna pubbliċi u grawnds ta’ l-
isport, ta’ l-iskejjel u fejn jilagħbu t-tfal

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe deċiżjoni biex jitnaqqas l-użu ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti f’zoni 
sensittivi trid tkun ibbażata fuq evalwazzjoni xierqa tar-riskju. L-għan m’għandux ikun biex 
tiġi imposta projbizzjoni, iżda pjuttost biex isir użu attent u ħafif ta’ prodott partikolari għall-
protezzjoni tal-pjanti, f’konformità ma’ l-objettiv speċifiku ta’ protezzjoni.

Ir-regolamenti li jirregolaw is-siti Natura 2000 jistipulaw projbizzjonijiet u rekwiżiti 
komprensivi, għalhekk kwalunkwe dispożizzjoni speċifika oħra hija żejda, f’konformità mal-
prinċipju tas-sussidjarjetà.

Emenda mressqa minn Werner Langen

Emenda 232
Artikolu 11, punt (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 ristrett sa l-
inqas punt meħtieġ f’zoni użati mill-
pubbliku ġenerali jew minn popolazzjoni 
sensittiva, għallinqas f’parkijiet, ġonna 
pubbliċi u grawnds ta’ l-isport, ta’ l-iskejjel 
u fejn jilagħbu t-tfal
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Emenda bħala konsegwenza tat-tħassir ta’ l-Anness II.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen

Emenda 233
Artikolu 11, punt (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 
fiz-zoni kollha użati mill-pubbliku ġenerali 
jew minn popolazzjoni sensittiva, b’mod 
partikolari t-tfal, għallinqas f’zoni 
residenzjali, parkijiet, ġonna pubbliċi u 
grawnds ta’ l-isport, ta’ l-iskejjel, u fejn 
jilagħbu t-tfal, u f’zoni sostanzjali fejn ma 
jsirx bexx inklużi f’għelieqi madwar dawn 
iz-zoni, partikolarment, għalkemm mhux 
esklussivament, biex ikunu protetti gruppi 
sensittivi bħat-trabi, it-tfal, in-nisa tqal, l-
anzjani u dawk b’kundizzjonijiet mediċi 
diġà eżistenti u li jistgħu jkunu qed jieħdu 
medikazzjoni. F’dawn iz-zoni kollha 
għandhom ikunu użati alternattivi mhux 
kimiċi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bexx f’zoni użati mill-pubbliku, b’mod partikolari minn gruppi vulnerabbli bħat-tfal, 
għandu jkun ipprojbit, b’mod simili għal dak li kien approvat, pereżempju, għall-ħaxix fil-
Kanada. F’zoni sensittivi oħra, il-bexx għandu jkun ipprojbit jew ristrett b’mod rigoruż. 
Għandhom jiġu stabbiliti zoni sostanzjali bla bexx madwar zoni użati mill-pubbliku u 
partikolarment minn popolazzjoni sensittiva. Il-kobor ta’ zoni bla bexx jista’ jkun ta’ 2.5 mili 
madwar l-iskejjel, kif jiġri f’xi zoni fl-Istati Uniti.

Emenda mressqa minn Kathy Sinnott

Emenda 234
Artikolu 11, punt (a)

(a) l-użu tal-pestiċidi għandu jiġi pprojbit 
jew ristrett sa l-inqas punt meħtieġ f’żoni

(a) l-użu tal-pestiċidi għandu jiġi pprojbit 
fiz-zoni kollha użati mill-pubbliku ġenerali 
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użati mill-pubbliku ġenerali jew minn 
popolazzjoni sensittiva, għallinqas 
f’parkijiet, ġonna pubbliċi u grawnds ta’ l-
isport jew fejn jilagħbu t-tfal

jew minn popolazzjoni sensittiva, b’mod 
partikulari t-tfal, għallinqas f’zoni 
residenzjali, parkijiet, ġonna pubbliċi u 
grawnds ta’ l-isport, ta’ l-iskejjel u fejn 
jilagħbu t-tfal, u f’zoni sostanzjali bla bexx 
inklużi f’għelieqi madwar dawn iz-zoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bexx f’zoni użati mill-pubbliku, b’mod partikolari minn gruppi vulnerabbli bħat-tfal, 
għandu jkun ipprojbit, b’mod simili għal dak li kien approvat, pereżempju, għall-ħaxix fil-
Kanada. F’zoni sensittivi oħra, il-bexx għandu jkun ipprojbit jew ristrett b’mod rigoruż. 
Għandhom jiġu stabbiliti zoni sostanzjali bla bexx madwar zoni użati mill-pubbliku u 
partikolarment minn popolazzjoni sensittiva. Il-kobor ta’ zoni bla bexx jista’ jkun ta’ 2.5 mili 
madwar l-iskejjel, kif jiġri f’xi zoni fl-Istati Uniti.

Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 235
Artikolu 11, punt (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 
jew ristrett sa l-inqas punt meħtieġ f’zoni
użati mill-pubbliku ġenerali jew minn 
popolazzjoni sensittiva (b’mod partikolari t-
tfal), għallinqas f’parkijiet, ġonna pubbliċi u 
grawnds ta’ l-isport, ta’ l-iskejjel u fejn 
jilagħbu t-tfal, u f’perimetru li jestendi mill-
inqas 200 metru mit-tarf ta’ dawk l-inħawi

Or. fr

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 236
Artikolu 11, punt (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 
jew ristrett sa l-inqas punt meħtieġ f’zoni
użati mill-pubbliku ġenerali jew minn 
popolazzjoni sensittiva, għallinqas 
f’parkijiet, ġonna pubbliċi u grawnds ta’ l-
isport u ta’ rekreazzjoni, ta’ l-iskejjel u fejn 
jilagħbu t-tfal u fil-viċin ta’ faċilitajiet 
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pubbliċi għall-kura tas-saħħa (kliniki, 
sptarijiet, ċentri ta’ rijabilitazzjoni, 
lokalitajiet tas-saħħa, ospizji)

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Grawnds ta’ l-isport ġieli jiġu kombinati ma’ grawnds ta’ rekreazzjoni. Faċilitajiet għall-ħin 
liberu u għar-rekreazzjoni qed jintużaw ukoll għal attivitajiet sportivi. Faċilitajiet bħal dawn 
u n-nies li jużawhom m’għandhomx ikunu esposti għat-tniġġis tal-pestiċidi.

Zoni fejn jinsabu faċilitajiet għall-kura tas-saħħa (kliniki, sptarijiet, sanatorji, ċentri ta’ 
rijabilitazzjoni, ospizji, etc.) għandhom ikunu protetti kontra l-effetti l-ħżiena tal-pestiċidi.

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 237
Artikolu 11, punt (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 
jew ristrett sa l-inqas punt meħtieġ f’zoni
użati mill-pubbliku ġenerali jew minn 
popolazzjoni sensittiva, għallinqas 
f’parkijiet, ġonna pubbliċi u grawnds ta’ l-
isport, ta’ l-iskejjel u fejn jilagħbu t-tfal; l-
abitanti lokali għandhom dejjem ikunu 
infurmati dwar il-ħin, il-post u l-effetti 
possibbli tal-bexx

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istrumenti kollha possibbli għandhom jintużaw sabiex tkun evitata l-espożizzjoni bla bżonn 
tal-pubbliku għall-pestiċidi.

Emenda mressqa minn Frédérique Ries

Emenda 238
Artikolu 11, punt (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 

(a) l-użu tal-pestiċidi għandu jiġi pprojbit 
fiz-zoni kollha użati mill-pubbliku ġenerali 
jew minn popolazzjoni sensittiva, b’mod 
partikulari t-tfal, għallinqas f’zoni 
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f’parkijiet, ġonna pubbliċi u grawnds ta’ l-
isport jew fejn jilagħbu t-tfal

residenzjali, parkijiet, ġonna pubbliċi u 
grawnds ta’ l-isport, ta’ l-iskejjel u fejn 
jilagħbu t-tfal, u f’zoni baffer bla bexx 
madwar dawn iz-zoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bexx f’zoni użati mill-pubbliku ġenerali, b’mod partikolari minn gruppi vulnerabbli bhat-
tfal, għandu jigi pprojbit, b’mod simili għal dak li ġie approvat, pereżempju, għall-ħaxix fil-
Kanada. F’zoni sensittivi oħra, il-bexx għandu jkun ipprojbit jew ristrett b’mod rigoruż. Il-
kobor ta’ zoni bla bexx jista’ jkun ta’ 2.5 mili madwar l-iskejjel, kif jiġri f’xi zoni fl-Istati 
Uniti bħall-Kalifornja.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas, Roberto Musacchio

Emenda 239
Artikolu 11, punt (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, grawnds ta’ l-
isport, grawds ta' l-iskejjel u fejn jilagħbu t-
tfal

(a) l-użu tal-pestiċidi għandu jiġi pprojbit 
fiż-żoni kollha wżati mill-pubbliku ġenerali 
jew minn popolazzjoni sensittiva, għallinqas 
f'żoni residenzjali, f’parkijiet, f'ġonna 
pubbliċi u fi grawnds ta’ l-isport jew ta' l-
iskejjel jew fejn jilagħbu t-tfal u f'żona 
wiesgħa ta' mill-anqas 1500 metru 
f'għelieqi, dwieli, msaġar tal-frott etċ, 
madwar dawn iż-żoni, b'mod partikulari 
għalkemm mhux esklussiv, sabiex jitħarsu 
l-gruppi sensittivi bħat-trabi, it-tfal, in-nisa 
tqal, l-anzjani u dawk diġa b'kundizzjoni 
medika u li jistgħu jkun qed jieħdu prodotti 
mediċinali. F'dawn l-oqsma kollha 
għandhom jintużaw alternattivi mhux 
kimiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni rrikonoxxiet li r-riskji ta' espożizzjoni għal pestiċidji f'żoni użati mill-pubbliku 
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ġenerali huma għolja. Għalhekk il-pestiċidji għandhom ikunu projbiti fi u madwar kwalunkwe 
żona fejn il-pubbliku ġenearli jista' jkun espost għalihom, speċjalment jekk jgħixu fejn żoni 
trattati. Il-pestiċidji jistgħu jivvjaggaw distanzi kbar u wħud mill-Istati ta' l-Istati Uniti 
għandhom żoni fejn ma jsirx bexx sa 2.5 mili madwar l-iskejjel. Għalhekk għandhom jiġu 
introdotti miżuri leġiżlattivi sostanzjali sabiex jevitaw l-espożizzjoni tal-pubbliku u l-gruppi 
vulnerabbli jiġu protetti.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 240
Artikolu 11, punt (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 
fiż-żoni kollha użati mill-pubbliku ġenerali 
jew minn popolazzjoni sensittiva, 
partikularment it-tfal għallinqas f’żoni 
residenzjali, parkijiet, ġonna pubbliċi, 
grawnds ta’ l-isport, grawnds ta' l-iskejjel u 
fejn jilagħbu t-tfal, u f'żoni sostanzjali fejn 
ma jsirx bexx madwar dawn iż-żoni inklużi 
l-għelieqi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bexx f'żoni wżati mill-pubbliku ġenerali, partikularment minn gruppi vulnerabbli bhat-tfal, 
ghandu jigi projbit, b'mod simili bhal ma gie approvati, ezempju, ghal-haxix fil-Kanada. 
F'oqsma sensittivi oħra, il-bexx għandu jkun projbit jew ristrett b'mod strett. Għandhom 
jitwaqqfu żoni bla bexx sostanzjali madwar iż-żoni wżati mill-pubbliku u partikularment mill-
popolazzjoni sensittiva. Il-kobor ta' żoni bla bexx jistgħa jkun ta' anki 2.5 mil madwar l-
iskejjel, kif jiġri f'xi żoni fl-Istati Uniti.

Emenda mressqa minn Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Emenda 241
Artikolu 11, punt (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 
fiż-żoni kollha użati mill-pubbliku ġenerali 
jew minn popolazzjoni sensittiva, 
partikularment it-tfal għallinqas f’żoni 
residenzjali, parkijiet, ġonna pubbliċi, 
grawnds ta’ l-isport, grawnds ta' l-iskejjel u 
fejn jilagħbu t-tfal, u f'żoni sostanzjali fejn 
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ma jsirx bexx inklużi l-għelieqi madwar 
dawn iż-żoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bexx f'żoni wżati mill-pubbliku ġenerali, partikularment minn gruppi vulnerabbli bhat-tfal, 
ghandu jigi projbit, b'mod simili bhal ma gie approvati, ezempju, ghal-haxix fil-Kanada. 
F'oqsma sensittivi oħra, il-bexx għandu jkun projbit jew ristrett b'mod strett. Għandhom 
jitwaqqfu żoni bla bexx sostanzjali madwar iż-żoni wżati mill-pubbliku u partikularment mill-
popolazzjoni sensittiva. Il-kobor ta' żoni bla bexx jistgħa jkun ta' anki 2.5 mil madwar l-
iskejjel, bħal xi żoni fl-Istati Uniti.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 242
Artikolu 11, paragrafu 1, punt (a) a (ġdid)

(aa) L-istati Membri għandhom jiżguraw li 
jiġu stabbiliti żoni buffer xierqa f'żoni 
ħdejn iż-żoni msemmija fil-punt (a) fejn il-
pestiċidji m'għandhomx jintużaw jew 
jinħażnu.   

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Għandhom ikunu indikati żoni buffer xierqa fuq l-art ukoll.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange + Richard Seeber

Emenda 243
Artikolu 11, paragrafu 1, punt (b)

(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.

imħassar

Or. nl
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Ġustifikazzjoni

Ir-restizzjoni ta' prodotti li jipproteġu l-ħsad hija diġà stipulata f'żoni Natura 2000; għalhekk 
mhux neċessarju li jiġu introdotti aktar regoli f'dan il-qasam. Fil-prattika, id-Direttivi dwar l-
Għasafar Selvaġġi u l-Ambjenti Naturali jimponu piżijiet amministrattivi kbar fuq in-
negozjanti u l-bdiewa, u l-implimentazzjoni tad-direttivi f'uħud mill-Istati Membri tirrestrinġi 
ħafna l-libertà tal-moviment ta' dawk li għalihom japplikaw. Għalhekk dan il-paragrafu huwa 
żejjed u jista' biss jagħti lok għal dibattitu bla bżonn. (Lambert van Nistelrooij)

Ara l-ġustifikazzjoni ta' l-Artikolu 11, introduzzjoni (Seeber).

Emenda mressqa minn Werner Langen

Emenda 244
Artikolu 11, punt (b)

(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.

(b) l-użu tal-pestiċidi għandu jiġi 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.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta' l-emenda ta' l-introduzzjoni ta' l-Artikolu 11.

Emenda mressqa minn Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Kathy Sinnott + Dan Jørgensen

Emenda 245
Artikolu 11, punt (b)

(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.

(b) l-użu tal-pestiċidi għandu jiġi pprojbit 
jew ristrett ħafna 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.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

ara l-ġustifikazzjoni ta' l-Artikolu 11, punt (a).

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio + Frédérique Ries

Emenda 246
Artikolu 11, punt (b)

(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.

(b) l-użu tal-pestiċidi għandu jiġi pprojbit 
jew ristrett b'mod sever f’żoni 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

ara l-ġustifikazzjoni ta' l-Artikolu 9, punt (a).

Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 247
Artikolu 11, punt (b)

(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.

(b) l-użu tal-pestiċidi għandu jiġi pprojbit 
jew ristrett ħafna 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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta' l-Artikolu 11, introduzzjoni.
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Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 248
Artikolu 11, punt (b) 

(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.

(b) l-użu tal-pestiċidi għandu jkun projbit 
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-pestiċidji għandu jkun projbit f'żoni speċjali ta' konservazzjoni sabiex ikunu evitati 
r-riskji u l-impatti negattivi fuq l-għasafar, il-fawna selvaġġ u l-ambjent wiesa'. Bħala 
alternattiva tali żoni għandhom jadottaw metodi verament sostenibbli ta' mmaniġġjar ta' l-
insetti u annimali li jeqirdu l-pjanti mhux kimiċi u naturali. Dan għandu jkun aktar konformi 
ma' l-objettivi ta' protezzjoni sostenibbli ta’ l-uċuħ tar-raba’.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 249
Artikolu 11, paragrafu 2

Il-projbizzjoni jew ir-restrizzjoni msemmija 
fil-punt (b) tista' tkun ibbażata fuq ir-riżultati 
ta' l-evalwazzjonijiet tar-riskju rilevanti.

Il-projbizzjoni msemmija fil-punt (b) tista' 
tkun ibbażata fuq ir-riżultati ta' l-
evalwazzjonijiet tar-riskju rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

ara l-ġustifikazzjoni ta' l-Artikolu 11, ittra (b).

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Esther de Lange + Werner Langen + Richard 
Seeber

Emenda 250
Artikolu 11, paragrafu 2

Il-projbizzjoni jew ir-restrizzjoni msemmija 
fil-punt (b) tista' tkun ibbażata fuq ir-

imħassar
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riżultati ta' l-evalwazzjonijiet tar-riskju 
rilevanti.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Jekk l-Artikolu 11(b) ifalli (ara Emenda 9), dan il-paragrafu jkun bla bżonn. (Lambert van 
Nistelrooij and others). (Lambert van Nistelrooij u oħrajn).
Ara l-ġustifikazzjoni ta' l-Artikolu 11, introduzzjoni (Langen + Seeber).

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Emenda 251
Artikolu 12, paragrafu 1, punt (d a) (ġdid)

(da) il-ħażna u l-preparazzjoni ta' tgħamir 
u kimiċi tal-bexx

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-miżuri jkopru l-proċess kollu.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 252
Artikolu 12, paragrafu 1

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 il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-
operazzjonijiet li ġejjin ma jipperikolawx is-
saħħa u s-sikurezza tal-bnedmin u l-ambjent:

(a) il-ħżin, it-tqandil, id-dilwizzjoni u t-taħlit 
tal-pestiċidi qabel l-applikazzjoni

(a) il-ħżin sikur, it-tqandil, id-dilwizzjoni u 
t-taħlit tal-pestiċidi qabel l-applikazzjoni

(b) it-tqandil ta’ l-imballaġġ u l-fdalijiet tal-
pestiċidi

(b) it-tqandil sikur ta’ l-imballaġġ u l-
fdalijiet tal-pestiċidi

(c) it-trattament tat-taħlitiet li jifdal wara l-
applikazzjoni

(c) it-trattament tat-taħlitiet li jifdal wara l-
applikazzjoni

(d) it-tindif tat-tagħmir li jintuża għall-
applikazzjoni.

(d) il-preparazzjoni, it-tindif u l-ħażna tat-
tgħamir użat fl-applikazzjoni, flimkien mat-
tgħamir tal-bexx u t-tgħamir u l-kimiċi.
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Or. pl

Ġustifikazzjoni

Huma meħtieħa trattament xieraq u ħażna sikura ta' l-iskart tal-pestiċidji sabiex ikun 
minimizzat ir-riskju ta' tniġġis mill-pestiċidji.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 253
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 jittrattaw il-
pesti ċidji bħala sustanzi perikolużi ta' 
prijorità li jpoġġu fil-periklu l-ambjent u s-
saħħa tal-bniedem u għadhom jiżguraw li 
ż-żoni ta’ ħżin għall-pestiċidi jkunu mibnija 
b’tali mod li ma jkunx hemm rilaxxi mhux 
intenzjonati.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-Anness II tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità ta' l-
istandards rigward l-ambjent fil-qasam tal-politika dwar l-ilma u li jemenda d-Direttiva 
2000/60/KE (Annes X) jinkludi numru ta' pestiċidji fil-lista ta' sustanzi perikolużi ta' prijorità.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 254
Artikolu 13, titolu

Artikolu 13 imħassar
Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara

Or. pl

Ġustifikazzjoni

W nowym projekcie dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
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zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego. Plany wprowadzenia 
„zintegrowanego zarządzania szkodnikami” zgodnie z zapisem w punktach 7 i 8 niniejszego 
artykułu nie mogą być podstawą prawną do jego wdrażania (punkt 2 niniejszego artykułu).

Wobec wirtualnego istnienia definicji (punkt 7 i 8 niniejszego artykułu mówiącego o planach 
tworzenia norm „zintegrowanego zarządzania szkodnikami” ) nie ma sensu powoływanie 
jakichkolwiek ciał nadzorujących zapisów niniejszej dyrektywy, dat wprowadzania tych norm, 
a tym bardziej do zachęcania rolników (punkt 6) do ich wprowadzania dla poszczególnych 
upraw.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 255
Artikolu 13, titolu

Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara Ġestjoni Integrata ta' Organiżmi ta' Ħsara u 
Biedja Organika

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-IPM għandu jiġi implimentat bħala minimu għall-art agrikola kollha barra artijiet użati 
għall-biedja organika. Se jiġu stipulati miri għaż-żieda ta' l-artijiet użati għall-biedja 
organika sabiex ikun hemm aktar tnaqqis fl-użu tal-pestiċidji u tar-riskji. Taxxa/levy fuq il-
pestiċidji għandha tintuża bħala għodda għall-iffinanzjar ta' l-implimentazzjoni ta' servizz 
effettiv ta' estensjoni u taħriġ tal-bdiewa fit-tekniki IPM u fit-tnaqqis ta' l-użu tal-pestiċidji. 
Servizzi ta' parir dwar l-IPM għandhom ikunu b'xejn għall-bdiewa.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto Musacchio + Hiltrud Breyer

Emenda 256
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 

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa - inkluż il-
projbizzjoni ta' l-użu u ċ-ċaħda ta' l-
approvazzjoni tal-pestiċidji - biex 
jippromwovu biedja b’użu baxx tal-
pestiċidi, inkluża l-ġestjoni integrata ta’ 
organiżmi ta’ ħsara u ta' biedja organika, u 
biex jiżguraw li l-utenti professjonali tal-
pestiċidi jibdew jagħmlu użu mill-miżuri 
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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.

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

IPM should be implemented as fast as possible as a minimum for all agricultural land except 
land under organic farming and targets for the increase of land under organic farming shall 
be set for the reduction of pesticide use and risks. (Dan Jørgensen)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. Targets for the increase of land under organic farming shall be set for the reduction 
of pesticide use and risks. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the
implementation of an effective extension service and training of farmers in IPM techniques 
and pesticide use reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Kathy 
Sinnott)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the implementation of 
an effective extension service and training of farmers in IPM techniques and pesticide use 
reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Roberto Musacchio + 
Hiltrud Breyer).

Emenda mressqa minn Stéphane Le Foll

Emenda 257
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 jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jippromwovu 
biedja b’użu baxx tal-pestiċidi, 
partikularment permezz ta' ġestjoni 
integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara, u metodi 
ta' produzzjoni ġodda u aktar ekonomiċi li 
jikkombinaw prestazjoni ekonomika mal-
protezzjoni ta' l-ekosistemi. Direzzjoni 
mill-ġdid ta' appoġġ dirett taħt il-politika 
komuni dwar il-biedja tista b'mod 
partikulari tgħin lill-utenti professjonali tal-
pestiċidi jibdew jagħmlu użu mill-miżuri 
kollha disponibbli għall-ħarsien ta' l-uċuħ 
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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. Il-
konservazzjoni ta' l-aktar bijodiversità 
wiesgħa possibbli hija kondizzjoni 
neċessarja għall-introduzzjoni ta' 
kombinazzjonijiet ta' pjanti kkultivati, li 
billi jġeddu l-ekosistemi, jippermettu li 
jonqos l-użu tal-pestiċidji.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Le développement de la poltique agricole commune a favorisé le développement d'une 
agriculture intensive qui pose un certain nombre de problèmes environnementaux menaçant 
l'équilibre de la planète et pouvant parfois altérer la santé humaine. des eforts ont déjà été 
engagés par les agriculteurs pour réduire l'uitlisation de pesticides. Il leur faudra demain 
aller plus loin. Le développement d'une agriculture durable efficace économiquement et sur 
la plan environnemental passe par un changement des modes de production. Certains 
nouveaux modèles de production existent déjà et ont été expérimentés par les agriculteurs 
(agriculture biologique, agriculture de conservation...). La recherche se penche sur ces 
questions. La politique agricole commune doit de plus en plus participer au développment de 
ces nouveaux modèles. 

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 258
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 jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa, inkluż l-użu ta' 
strumenti ekonomiċi, 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. Il-
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Kummissjoni għandha tressaq proposta 
għal sistema ta' taxxa fuq il-livell 
Komunitarju tal-pestiċidji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istrumenti ekonomiċi huma ġeneralment l-aktar għodda importanti fit-tnaqqis tar-riskji 
ambjentali. Sistema ta' taxxa-levy fuq il-livell Ewropew tista' tilħaq suq Ewropew ibbilanċjat 
tal-pestiċidji u tista' tevita l-kummerċ illegali.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 259
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 briskju 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 jintroduċu 
skemi ta' inċentivi biex jippromwovu biedja 
b'użu baxx tal-pestiċidji, inkluża l-ġestjoni 
integrata ta' organiżmi ta' ħsara.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skemi ta' inċentivi jistgħu jiżguraw aktar li l-utent jaċċetta proċeduri li jinvolvu dħul aktar 
baxx ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jew ta' protezzjoni tal-pjanti integrata milli 
miżguri obbligatorji. Barra minn hekk, għandha tinġibed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-impatt ta' 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent se tiġi evalwata 
bħala parti mill-proċedura ta' awtorizzazzjoni. Wieħed għandu jassumi li meta wżati sewwa, 
prodotti awtorizzati għall-protezzjoni tal-pjanti ma jkollhomx aktar impatt fuq il-qasam fil-
kwistjoni.
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Emenda mressqa minn Caroline Lucas, Jill Evans

Emenda 260
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 jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jippromwovu 
biedja b’użu baxx tal-pestiċidi, inklużi 
metodi bla kimiċi ta' ġestjoni 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 mhux kimiċi u naturali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha dejjem tingħata prijorità lil metodi ta' ġestjoni ta' organiżmi ta' ħsara mhux kimiċi 
bħala l-unika soluzzjoni ta' prevenzjoni u sostenibbli li tikkonforma aktar ma' l-objettivi ta' 
protezzjoni sostenibbli tal-ħsad, aktar mid-dipendenza fuq kimiċi kumplessi ddisinjati biex 
joqtlu pjanti, insetti u forom oħra ta' ħajja, li ma jistgħux ikunu klassifikati bħala sostenibbli. 
Jeħtieġ li l-Istati Membri jippromowovu u jinkoraġġixxu adozzjoni wiesgħa ta' alternattivi 
mhux kimiċi għall-protezzjoni tal-pjanti u għall-ġestjoni ta' organiżmi ta' ħsara u tal-ħsad.

Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 261
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 

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-aktar fis
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 



PE 388.389v01-00 140/189 AM\662795MT.doc

MT

għall-istess organiżmu ta’ ħsara. disponibbli għall-istess organiżmu ta’ ħsara.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li utenti professjonisti tal-pestiċidji jaqilbu mill-aktar fis għall-użu li 
jirrispetta aktar l-ambjent ta' miżuri varji disponibbli għall-protezzjoni tal-ħsad.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas, Jill Evans

Emenda 262
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.

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
jew jappoġġaw l-istabbiliment tal-
kundizzjonijiet kollha meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta' metodi mhux kimiċi 
għall-protezzjoni tal-pjanti u għall-ġestjoni 
ta' organiżmi ta' ħsara u tal-ħsad.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed jikkunsidra r-riskji rikonoxxuti u l-impatti gravi u kroniċi fuq is-saħħa tal-
bniedem, kif dettaljat aktar fl-Evalwazzjoni ta' Impatt ta' l-Istrateġija Tematika, jeħtieġ li l-
Istati Membri jippromwovu u jinkoraġġixxu adozzjoni wiesgħa ta' alternattivi mhux kimiċi 
għall-protezzjoni tal-pjanti u tal-ġestjoni ta' organiżmi ta' ħsara u tal-ħsad.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 263
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.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Test diġà inkorporat fil-paragrafu 1.
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Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 264
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.

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
jew jappoġġaw l-istabbiliment tal-
kundizzjonijiet kollha meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-ġestjoni integrata ta’ 
organiżmi ta’ ħsara, u għandhom ifasslu
deskrizzjonijiet, skond kull ħsad, ta' l-aħjar 
prassi għall-protezzjoni tal-ħsad, billi 
tingħata prijorità lil protezzjoni mhux 
kimika tal-ħsad.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-aħjar prassi relatati ma' metodi mhux kimiċi għall-protezzjoni tal-ħsad jgħinu lill-utenti 
professjonisti sabeix jagħmlu għażliet li jirrispettaw l-ambjent f'dak li jirrigwarda prodotti 
għall-protezzjoni tal-ħsad.

Emenda mressqa minn Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Emenda 265
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.

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
jew jappoġġaw l-istabbiliment tal-
kundizzjonijiet kollha meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta' ġestjoni integrata ta' 
organiżmi ta' ħsara u metodi mhux kimiċi 
għall-protezzjoni tal-pjanti u għall-ġestjoni 
ta' organiżmi ta' ħsara u tal-ħsad.

Or. en

Ġustifikazzjoni

EU Directive 91/414/EEC requires that a pesticide shall not be approved unless it has been 
established that there will be “no harmful effect” on humans or animals. Priority should be 
given to non-chemical and natural methods of pest management as the only truly preventative 
and sustainable solution which is obviously more in line with the objectives for sustainable 
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crop protection, than the reliance on complex chemicals designed to kill plants, insects or 
other forms of life, which cannot be classified as sustainable. Member States need to promote 
and encourage the widespread adoption of non-chemical alternatives to plant protection.

Amendment by Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Emenda 266
Artikolu 13, paragrafu 3

3. Partikolarment, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-bdiewa jkollhom għad-
dispożizzjoni tagħhom, sistemi, inklużi 
taħriġ skond l-Artikolu 5, u għodod għall-
monitoraġġ ta’ organiżmi ta’ ħsara u t-teħid 
tad-deċiżjonijiet, kif ukoll servizzi ta' 
konsulenza dwar il-ġestjoni integrata ta' 
organiżmi ta’ ħsara.

3. Partikolarment, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-bdiewa jkollhom għad-
dispożizzjoni tagħhom, sistemi, inklużi 
taħriġ skond l-Artikolu 5, u għodod għall-
monitoraġġ ta’ organiżmi ta’ ħsara u t-teħid 
tad-deċiżjonijiet, kif ukoll servizzi ta' 
konsulenza dwar il-ġestjoni integrata ta' 
organiżmi ta’ ħsara u metodi mhux kimiċi 
għall-protezzjoni tal-pjanti u tal-ġestjoni ta' 
organiżmi ta' ħsara u tal-ħsad.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 13, paragrafu 2.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas, Jill Evans

Emenda 267
Artikolu 13, paragrafu 3

3. Partikolarment, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-bdiewa jkollhom għad-
dispożizzjoni tagħhom, sistemi, inklużi 
taħriġ skond l-Artikolu 5, u għodod għall-
monitoraġġ ta’ organiżmi ta’ ħsara u t-teħid 
tad-deċiżjonijiet, kif ukoll servizzi ta' 
konsulenza dwar il-ġestjoni integrata ta' 
organiżmi ta ħsara.

3. Partikolarment, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-bdiewa jkollhom għad-
dispożizzjoni tagħhom, sistemi, inklużi 
taħriġ skond l-Artikolu 5, u għodod għall-
monitoraġġ ta’ organiżmi ta’ ħsara u t-teħid 
tad-deċiżjonijiet, kif ukoll servizzi ta' 
konsulenza dwar metodi mhux kimiċi għall-
protezzjoni tal-pjanti u tal-ġestjoni ta' 
organiżmi ta' ħsara u tal-ħsad.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skond il-ġustifikazzjonijiet ta' l-Artikolu 13, paragrafi 1 u 2.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas, Jill Evans

Emenda 268
Artikolu 13, paragrafu 4

4. Sat-30 ta' Ġunju 2013, l-Istati Membri 
għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-paragrafi 2 u 3, 
u partikolarment, jekk il-kundizzjonijiet 
neċessarji għall-implimentazzjoni tal-
ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta ħsara
humiex fis-seħħ.

4. Sat-30 ta' Ġunju 2010, l-Istati Membri 
għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-paragrafi 2 u 3, 
u partikolarment, jekk il-kundizzjonijiet 
neċessarji għall-implimentazzjoni ta' metodi 
mhux kimiċi għall-protezzjoni tal-pjanti u 
ta' ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta ħsara
humiex fis-seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond il-ġustifikazzjonijiet ta' l-Artikolu 13, paragrafi 1 u 2.

Emenda mressqa minn Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Roberto Musacchio + Dan 
Jørgensen + Kathy Sinnott 

Emenda 269
Artikolu 13, paragrafu 4

4. Sat-30 ta' Ġunju 2013, l-Istati Membri 
għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-paragrafi 2 u 3, 
u partikolarment, jekk il-kundizzjonijiet 
neċessarji għall-implimentazzjoni tal-
ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara 
humiex fis-seħħ.

4. Sat-30 ta' Ġunju 2011, l-Istati Membri 
għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-paragrafi 2 u 3, 
u partikolarment, jekk il-kundizzjonijiet 
neċessarji għall-implimentazzjoni tal-
ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara 
humiex fis-seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Standards IPM għandhom ikunu implimentati aktar malajr milli previst mill-Kummissjoni. 
.(Margrete Auken, Hiltrud Breyer)

L-IPM għandu jiġi implimentat bħala minimu għall-art agrikola kollha barra artijiet użati 



PE 388.389v01-00 144/189 AM\662795MT.doc

MT

għall-biedja organika. Se jiġu stipulati miri għaż-żieda ta' l-artijiet użati għall-biedja 
organika sabiex ikun hemm aktar tnaqqis fl-użu tal-pestiċidji u tar-riskji. Taxxa/levy fuq il-
pestiċidji għandha tintuża bħala għodda għall-iffinanzjar ta' l-implimentazzjoni ta' servizz 
effettiv ta' estensjoni u taħriġ tal-bdiewa fit-tekniki IPM u fit-tnaqqis ta' l-użu tal-pestiċidji. 
(Roberto Musacchio)

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen + Kathy Sinnott  + Margrete Auken, Hiltrud Breyer + 
Roberto Musacchio

Emenda 270
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.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, sa 
l-1 ta’ Jannar 2012, l-utenti professjonali 
kollha tal-pestiċidi jimplimentaw l-
istandards ġenerali u speċifiċi għal ħsad
għall-Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta’ 
Ħsara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

See justification to Article 14, paragraph 1 (Dan Jørgensen, Kathy Sinnott).

IPM standards should be implemented faster than foreseen by the Commission. (Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer) 

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. Targets for the increase of land under organic farming shall be set for a further 
reduction of pesticide use and risks. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for 
funding the implementation of an effective extension service and training of farmers in IPM 
techniques and pesticide use reduction. (Roberto Musacchio)

Emenda mressqa minn Richard Seeber + Frieda Brepoels + Christofer Fjellner

Emenda 271
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.

imħassar

Or. xm
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Ġustifikazzjoni

Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber)

Een harmonisatie van de IPM normen zal leiden tot een verbetering van de 
concurrentiepositie van de landbouwers. In de huidige formulering van het artikel is bepaald 
dat de algemene criteria voor de IPM normen later zullen vastgesteld worden maar dat deze 
wel uiterlijk eind 2014 geïmplementeerd dienen te zijn. Vandaar dat het meer aangewezen is 
deze timing later vast te stellen, zodat de Lidstaten beter kunnen inschatten waar ze aan 
beginnen? (Frieda Brepoels)

Integrerat växtskydd är mycket viktigt då det begränsar användningen av kemiska 
växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt. Det är därför även av stor vikt att skapa 
förutsättningar för användare att tillämpa integrerat växtskydd. Däremot bör inte 
gemensamma standarder för integrerat växtskydd utgöra ett verksamhetskrav eftersom det 
inom gemenskapen finns stora regionala skillnader med skiftande behov av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan. Stora administrativa problem och bördor kan även uppstå om 
integrerat växtskydd ska utgöra ett tvärvillkor i den gemensamma jordbrukpolitiken. 
(Christofer Fjellner)

Emenda mressqa minn Caroline Lucas, Jill Evans

Emenda 272
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.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, sa 
l-1 ta’ Jannar 2011, l-utenti professjonali 
kollha tal-pestiċidi jimplimentaw l-
istandards ġenerali  għal metodi mhux 
kimiċi ta' protezzjoni tal-pjanti u għall-
ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta ħsara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond il-ġustifikazzjonijiet ta' l-Artikolu 13, paragrafi 1 u 2.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 273
Artikolu 13 paragrafu 6
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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’.

Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Test diġà inkorporat fil-paragrafu 1.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas, Jill Evans

Emenda 274
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’.

6. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-
inċentivi neċessarji kollha biex iħeġġu lill-
bdiewa jimplimentaw standards speċifiċi 
skond il-wiċċ tar-raba’, metodi u prattiċi ta' 
alternattivi mhux kimiċi u ġestjoni ta' 
organiżmi ta' ħsara u tal-ħsad.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond il-ġustifikazzjonijiet ta' l-Artikolu 13, paragrafi 1 u 2.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 275
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’.

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skemi ta' taħriġ u appoġġ finanzjarju xieraq huma essenzjali għall-biedja IPM u organika.

Emenda mressqa minn Christofer Fjellner + Richard Seeber

Emenda 276
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 […].

imħassar

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Integrated pest management is extremely important as it restricts the use of chemical 
pesticides to the absolutely necessary. It is therefore of great importance to create conditions 
which enable users to apply integrated pest management. On the other hand, general 
standards of integrated pest management should not be made an operational requirement 
since there are wide regional variations in the Community and, therefore, different 
requirements in terms of measures to reduce environmental impact. Major administrative 
problems and burdens may also arise if integrated pest management is to constitute a cross-
compliance condition of the common agricultural policy. (Christofer Fjellner)

The use of integrated pest management standards is already regulated by Article 52 of the 
Regulation on the placing on the market of pesticides and there is no need for an additional 
reference here. (Richard Seeber)

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen + Kathy Sinnott 

Emenda 277
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. 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 […]. Il-
parteċipazzjoni pubblika ta' partijiet 
interessati hija inkoraġġuta.

Or. en



PE 388.389v01-00 148/189 AM\662795MT.doc

MT

Emenda mressqa minn Caroline Lucas, Jill Evans

Emenda 278
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. L-istandards ġenerali għall-metodi mhux 
kimiċi għall-protezzjoni tal-pjanti u għall-
ġestjoni ta' organiżmi u tal-ħsad msemmija 
fil-paragrafu 5 għandhom jiġu żviluppati 
skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 52 
tar-Regolament (KE) Nru […] u bil-
parteċipazzjoni tal-partijiet interessati 
rilevati kollha u tal-pubbliku. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond il-ġustifikazzjonijiet ta' l-Artikolu 13, paragrafi 1 u 2.

Emenda mressqa minn Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Emenda 279
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. 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 […], bil-
parteċipazzoni tal-partijiet interessati 
kollha rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni hija importanti għall-aċċettazzjoni ta' standards IPM.
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Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 280
Artikolu 13 paragrafu 8

8. L-istandards speċifiċi għall-wiċċ tar-
raba’ għal Ġestjoni Integrata ta’ 
Organiżmi ta’ Ħsara msemmija fil-
paragrafu 6 għandhom jiġu żviluppati 
skond il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 6(3) tad-Direttiva 98/34/KE.

Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi respinta l-introduzzjoni ta' standards speċifiċi skond il-wiċċ tar-raba' għall-
ġestjoni ta' organiżmi ta' ħsara validi madwar l-Ewropa, peress li tali arranġament ma jistax 
jikkunsidra kif xieraq il-kondizzjonijiet lokali, naturali u relatati mal-klima differenti fl-
Ewropa u jmur kontra l-fehim ta' kultivazzjoni ta' pjanti bħala kunċett li jagħmel iċ-
ċirkostanzi lokali l-bażi ta' kwalunkwe miżura li tittieħed.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen + Kathy Sinnott 

Emenda 281
Artikolu 13 paragrafu 8

8. L-istandards speċifiċi għall-wiċċ tar-raba’ 
għal Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta’ 
Ħsara msemmija fil-paragrafu 6 għandhom 
jiġu żviluppati skond il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 98/34/KE.

8. L-istandards speċifiċi għall-wiċċ tar-raba’ 
għal Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta’ 
Ħsara msemmija fil-paragrafu 6 għandhom 
jiġu żviluppati skond il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 98/34/KE. Il-
parteċipazzjoni pubblika ta' partijiet 
interessati hija inkoraġġuta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 13, paragrafu 1.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas, Jill Evans
Emenda 282

Artikolu 13 paragrafu 8

8. L-istandards speċifiċi għall-wiċċ tar-raba’ 
għal Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta 

8. L-istandards speċifċi għall-wiċċ tar-raba',
metodi u prattiċi għal alternattivi mhux 
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Ħsara msemmija fil-paragrafu 6 għandhom 
jiġu żviluppati skond il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 98/34/KE.

kimiċi għall-protezzjoni tal-pjanti u għall-
ġestjoni ta' organiżmi u tal-ħsad msemmija 
fil-paragrafu 6 għandhom jiġu żviluppati 
skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 6(3) 
tar-Direttiva 98/34/KE u bil-parteċipazzjoni 
tal-partijiet interessati rilevati kollha u tal-
pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond il-ġustifikazzjonijiet ta' l-Artikolu 13, paragrafi 1 u 2.

Emenda mressqa minn Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Emenda 283
Artikolu 13, paragrafu 8

8. L-istandards speċifiċi għall-wiċċ tar-raba’ 
għal Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta’ 
Ħsara msemmija fil-paragrafu 6 għandhom 
jiġu żviluppati skond il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 98/34/KE.

8. L-istandards speċifiċi għall-wiċċ tar-raba’ 
għal Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta 
Ħsara msemmija fil-paragrafu 6 għandhom 
jiġu żviluppati skond il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 98/34/KE, bil-
parteċipazzjoin pubblika tal-partijiet 
interessati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni hija importanti għall-aċċettazzjoni ta' standards IPM.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 284
Artikolu 13, paragrafu 8

8. L-istandards speċifiċi għall-wiċċ tar-raba’ 
għal Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta’ 
Ħsara msemmija fil-paragrafu 6 għandhom 
jiġu żviluppati skond il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 98/34/KE.

8. L-istandards speċifiċi għall-wiċċ tar-raba’ 
għal Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta’ 
Ħsara msemmija fil-paragrafu 6 għandhom 
jiġu żviluppati skond il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 98/34/KE. Il-
parteċipazzjoni pubblika ta' partijiet 
interessati hija inkoraġġuta.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni pubblika ta' partijiet interessati hija kwistjoni prinċipali għall-
implimentazzjoni tajba ta' l-IPM u tal-biedja organika.

Emenda mressqa minn Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Emenda 285
Artikolu 13, paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Ir-rekwiżiti minimi għall-iżvilupp ta' 
standards ġenerali u speċifiċi għall-uċuħ 
tar-raba' għall-Ġestjoni Integrata ta' 
Organiżmi ta' Ħsara huma definiti fl-
Anness IId.

Or. en

Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 286
Artikolu 13, paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Għall-iskop ta' introduzzjoni ta' metodi u 
prattiċi speċifiċi għall-ġestjoni integrata ta' 
organiżmi ta' ħsara u għall-assisstenza ta' l-
iżvilupp tal-biedja organika, l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu skema ta' ffinanzjar 
xierqa bbażata fuq l-intaxxar ta' prodotti tal-
pestiċidji.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sistemi ta' taxxa wrew li huma metodu tajjeb biex jitnaqqas l-użu tal-pestiċidji f'numru ta' 
Stati Membri ta' l-UE. Għandu jkun possibbli għall-Istati Membri li jagħżlu sistema li hija l-
aktar adattata għall-bżonnijiet tagħhom.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen 

Emenda 287
Artikolu 13, paragrafu 8 a (ġdid)

8a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
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miżuri neċessarji sabiex jippromwovu l-
biedja organika u jżidu l-artijiet għall-
biedja organika b'30% fi żmien 10 snin 
mis-sena bażi.
Is-sena bażi għandha tkun l-aħħar sena 
tal-kalendarju qabel id-dħul fis-seħħ tad-
Direttiva.

Or. en

Emenda mressqa minn Kathy Sinnott

Emenda 288
Aritkolu 13, Artikolu 8 a (ġdid)

8a. Ir-rekwiżiti minimi għall-iżvilupp ta' 
standards ġenerali u speċifiċi għall-uċuħ 
tar-raba' tal-Ġestjoni Integrata ta' 
Organiżmi ta' Ħsara huma elenkati fl-
Anness IId.

Or. en

Emenda mressqa minn Kathy Sinnott

Emenda 289
Artikolu 13, paragrafu 8 b (ġdid)

8b. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex jippromwovu l-
biedja organika u jżidu l-art tagħhom użata 
għall-biedja organika sabiex jilħqu l-miri li 
ġejjin: 
- 15% ta' l-art kollha kkoltivata użata 
għall-biedja organika fi żmien 5 snin mis-
sena bażi;
- 30% ta' l-art kollha kkoltivata użata 
għall-biedja organika fi żmien 10 snin mis-
sena bażi;
Is-sena bażi għandha tkun il-perjodu fl-
aħħar sena tal-kalendarju (Jannar sa 
Diċembru) qabel id-dħul fis-seħħ tad-
Direttiva.
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Or. en

Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 290
Artikolu 13, paragrafu 8 b (ġdid)

8b. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
kwalunkwe azzjoni meħtiġa sabiex tkun 
promossa l-biedja organika u jiżdied il-
proporzjoni ta' art mogħtija għall-biedja 
organika, bil-għan li jintlaħqu l-miri li 
ġejjin:
- 15% ta' l-art argikola tkun sottoposta 
għar-regoli li jigvernaw il-biedja organika 
fi żmien ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta' 
din id-Direttiva; 
- 30% ta' l-art argikola tkun sottoposta 
għar-regoli li jigvernaw il-biedja organika 
fi żmien għaxar snin mid-dħul fis-seħħ ta' 
din id-Direttiva;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni ta' biedja organika hija wkoll metodi ta' kif jitnaqqas l-użu tal-pestiċidji u r-
riskji assoċjati mas-saħħa tal-bniedem u ma' l-ambjent.

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 291
Artikolu 13, paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Ir-rekwiżiti applikabbli għal dawk li 
jirċievu paġamenti diretti skond l-Artikolu 
3 b'mod konġunt ma l-Anness III tar-
Regolament (KE) Nru 1782/200, jitqies li 
ġew milħuqa fir-rigward ta' l-użu ta' 
prodotti għall-protezzjoni tal-ħsad jekk 
ikun hemm provi li ingħata taħriġ u aktar 
taħriġ skond l-Artikolu 5 u 6 u t-tgħamir 
użat jikkonforma mar-rekwiżiti msemmijja 
fl-Artikolu 8.
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Or. nl

Ġustifikazzjoni

Kundizzjoni essenzjali minn qabel ghall-uzu korrett ta' prodotti ta' protezzjoni tal-hsad huwa 
gharfien rilevanti u tghamir li jahdem sew. Għalhekk jidher li huwa biżżejjed it-tressiq ta' 
evidenza bil-miktub dwar it-taħriġ u l-operat ta' tgħamir bil-għan li jkun hemm konformità 
reċiproka. Jekk ispezzjonijiet rigward regoli oħra (cross-checks) juru li hemm ksur, 
ovvjament japplikaw il-miżuri ta' kkastigar skond r-Regolament Nru 1782/2003.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio

Emenda 292
Artikolu 13, paragrafu 8 a (ġdid)

8a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex jippromwovu l-
biedja organika, inkluż permezz ta' appalt 
pubbliku, u jżidu l-art tagħhom użata 
għall-biedja organika sabiex jilħqu l-miri li 
ġejjin: 
- 15% ta' l-art kollha kkoltivata użata 
għall-biedja organika fi żmien 5 snin mis-
sena bażi;

- 30% ta' l-art kollha kkoltivata użata 
għall-biedja organika fi żmien 10 snin mis-
sena bażi;

Is-sena bażi għandha tkun il-perjodu fl-
aħħar sena tal-kalendarju (Jannar sa 
Diċembru) qabel id-dħul fis-seħħ tad-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda li tispjega ruħha waħedha u li tistipula għanijiet b'mod konsistenti ma' 
dispożizzjonijiet xierqa u appoġġ finanzjarju lill-IPM u lill-biedja organika.

Emenda mressqa minn Kathy Sinnott

Emenda 293
Artikolu 13, paragrafu 8 c (ġdid)
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8c. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
ffinanzjar xieraq għall-implimentazzjoni ta' 
standards ġenerali u speċifiċi għall-uċuħ 
tar-raba' tal-Ġestjoni Integrata ta' 
Organiżmi ta' Ħsara u jżidu l-art użata 
għall-biedja organika li għandha tiġi 
ffinanzjata b'levy fuq il-prodotti tal-
pestiċidji u bi strumenti finanzjarji oħra.

Or. en

Emenda mressqa minn Werner Langen

Emenda 294
Kapitolu V, titolu

Indikaturi, Rappurtar u Skambju ta’ Tagħrif Rappurtar u Skambju ta’ Tagħrif

Or. de

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni u kjarifika.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio +  Anne Ferreira

Emenda 295
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom ikunu implimentati miri u indikaturi ta' użu barra l-miri u l-indikaturi ta' riskju.
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Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 296
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 armonizzati. 
Sakemm ikunu adottati dawk l-indikaturi, l-
Istati Membri jistħgu jkomplu jużaw 
indikaturi nazzjonali eżistenti jew jadottaw 
indikaturi oħra xierqa, li għandhom ikunu 
konformi mar-rekwiżiti tad-Direttiva u 
jkunu relatati kemm mas-saħħa u kemm 
mar-riskji ta' l-użu tal-pestiċidji. Se tkun 
meħtieġa il-parteċipazzjoni pubblika fl-
iżvilupp ta' indikaturi nazzjonali, barra 
mill-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati 
rilevanti kollha. Dan jinkludi rekwiżit għal 
aċċess pubbliku sħiħ għall-informazzjoni 
biex tgħin il-parteċipazzjoni tal-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa konformi ma’ l-emeda ssuġġerita għall-Premessa 15. Kien iċċarat lill-Istati 
Membri li l-indikaturi nazzjonali huma relatati kemm mar-riskji tas-saħħa u kemm mar-riskji 
ta' l-ambjent mill-użu tal-pestiċidji. Trid tkun ċara għall-Istati Membri x’inhuma r-rekwiżiti 
għall-parteċipazzjoni pubblika fl-iżvilupp, fil-preparazzjoni, fit-tħaddim u fil-modifika ta' l-
indikaturi nazzjonali, biex ikun konformi ma’ l-ispirtu tad-Direttiva 2003/35/KE li tipprovdi 
għall-parteċipazzjoni pubblika.

Emenda mressqa minn Werner Langen

Emenda 297
Artikolu 14, titolu u paragrafu 1

Indikaturi Skambju ta' informazzjoni
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 

Imħassar
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indikaturi xierqa oħra.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni u kjarifika.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio +  Anne Ferreira

Emenda 298
Artikolu 14, paragrafu 2, punt (a)

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

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

Or. fr

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 299
Artikolu 14, paragrafu 2, punt (c)

(c) l-identifikazzjoni ta’ sustanzi attivi ta’ 
prijorità jew uċuħ tar-raba' ta' prijorità jew 
prassi insostenibbli li jirrikjedu attenzjoni 
partikolari, jew prassi tajba li tista' tiġi 
stabbilita bħala eżempju sabiex jintlaħqu l-
għanijiet tad-Direttiva fir-rigward tat-
tnaqqis tar-riskju u d-dipendenza fuq il-
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti.

(c) l-identifikazzjoni ta’ sustanzi attivi ta’ 
prijorità jew uċuħ tar-raba' ta' prijorità jew 
prassi insostenibbli li jirrikjedu attenzjoni 
partikolari, jew prassi tajba li tista' tiġi 
stabbilita bħala eżempju sabiex jintlaħqu l-
għanijiet tad-Direttiva fir-rigward tal-
prevenzjoni tar-riskji għas-saħħa u għall-
ambjent, inklużi l-perikli, u dipendenza fuq
il-pestiċidji; il-promozzjoni u l-
inkoraġġiment ta' l-adozzjoni ta' alternattivi 
mhux kimiċi għall-protezzjoni tal-pjanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem, ir-riskji għandhom jitwaqqfu kompletament u mhux 
imnaqqsa biss. Dan huwa konformi ma' emendi preċedenti suġġeriti.
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Emenda mressqa minn Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Emenda 300
Artikolu 14, paragrafu 2, punt (c)

(c) l-identifikazzjoni ta’ sustanzi attivi ta’ 
prijorità jew uċuħ tar-raba' ta' prijorità jew 
prassi insostenibbli li jirrikjedu attenzjoni 
partikolari, jew prassi tajba li tista' tiġi 
stabbilita bħala eżempju sabiex jintlaħqu l-
għanijiet tad-Direttiva fir-rigward tat-tnaqqis 
tar-riskju u d-dipendenza fuq il-prodotti 
għall-protezzjoni tal-pjanti.

(c) l-identifikazzjoni ta’ sustanzi attivi ta’ 
prijorità jew uċuħ tar-raba' ta' prijorità jew 
prassi insostenibbli li jirrikjedu attenzjoni 
partikolari, jew prassi tajba li tista' tiġi 
stabbilita bħala eżempju sabiex jintlaħqu l-
għanijiet tad-Direttiva fit-tnaqqis tar-riskji 
għas-saħħa u għall-ambjent, inklużi l-
perikli, u dipendenza fuq il-pestiċidji; il-
promozzjoni u l-inkoraġġiment ta' l-
adozzjoni ta' alternattivi mhux kimiċi għall-
protezzjoni tal-pjanti.

Or. en

Emenda mressqa minn Glenis Willmott

Emenda 301
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 u lill-
Istati Membri l-oħra, u għandhom jagħmlu 
din l-informazzjoni disponibbli għall-
pubbliku.

Or. en

Emenda mressqa minn Caroline Lucas + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 

Roberto Musacchio 

Emenda 302
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 u lill-
Istati Membri l-oħra u lill-pubbliku.



AM\662795MT.doc 159/189 PE 388.389v01-00

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jikkonforma ma' emendi preċedenti suġġeriti rigward il-parteċipazzjoni pubblika u sħiħa 
tal-partijiet interessati. (Lucas) 

Ara l-ġustifikazzjoni ta' l-Artikolu 14, paragrafu 1 (Wijkman + Davies u oħrajn).

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio +  Anne Ferreira

Emenda 303
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 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 u tuża indikaturi fil-
livell Komunitarju, sabiex tagħmel stima 
tax-xejriet fir-riskji mill-użu tal-pestiċidi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom ikunu implimentati miri u indikaturi ta' użu barra l-miri u l-indikaturi ta' riskju.

Emenda mressqa minn Werner Langen

Emenda 304
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.

Imħassar

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni u kjarifika.

Emenda mressqa minn Anne Ferreira + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 

Roberto Musacchio

Emenda 305
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' 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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

ara l-ġustifikazzjoni ta' l-Artikolu 14(1), (Wijkman + Davies u oħrajn).

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 306
Artikolu 14, paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Il-ġbir tad-dejta ma jistax jimponi aktar 
rekwiżiti ta' dokumenti jew kwalunkwe 
rekwiżit mhux raġjonevoli fuq il-bdiewa 
Komunitarji u fuq il-produtturi ta' l-inbid, 
biex l-informazzjoni tkun disponibbli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-bdiewa u l-produtturi ta' l-inbid diġà huma marbuta b'obbligi vasti f'dak li jirrigwarda t-
tħejjija ta' dokumenti u rapporti. Jekk fil-futur ikun hemm regolazzjoni statistika rigward il-
prodotti tal-pjanti tajbin għas-saħħa, trid tingħata attenzjoni sabiex ikun żgurat li din ma 
timponix fuq il-bdiewa u fuq il-produtturi ta' l-inbid obbligi mhux raġjonevoli f'dak li 
jirrigwarda n-notifika u l-għotja ta' rapporti u ta' dokumenti oħra.
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Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 307
Artikolu 14, paragrafu 5 a (ġdid)

5a. L-Istati Membri għandhom 
jikkontrollaw il-progress tat-tnaqqis tad-
dipendenza fuq il-pestiċidji u tar-riskji tal-
ġbir ta' l-informazzjoni li ġejja:
- il-preżenza ta' sustanzi attivi wżati fl-uċuħ 
tar-raba' fi prodotti agrikoli u fl-ilma tal-
wiċċ, inklużi l-kanali għall-ilma f'żoni 
differenti ta' produzzjoni agrikola;
- il-preżenza ta' sustanzi attivi multipli fi 
prodotti agrikoli u f'ilmijiet tal-wiċċ;
- l-użu ta' sustanzi attivi f'proporzjon ta' 
kilogrammi f'kull ettaru għal ħsad 
individwali fuq bażi annwali u t-tnaqqis 
miksub minn sena għall-oħra;
- l-ammont ta' użu ta' Ġestjoni Integrata ta' 
Organiżmi ta' Ħsara u l-użu ta' metodi 
mhux kimiċi u prattiki fil-ħsad u l-progress 
miksub minn sena ghall-ohra.
L-Istati Membri għandhom jiġbru d-dejta li 
ġejja jekk din tkun disponibbli:
- dejta dwar l-inċidenza ta' sustanzi attivi 
fl-arja f'żoni differenti ta' produzzjoni 
agrikola;
- it-trattament frekwenti ta' sustanzi attivi 
għal uċuħ tar-raba' individwali u t-tnaqqis 
miksub minn sena għall-oħra.
L-Istati Membri għandhom jibagħatu l-
informazzjoni lill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni trid tkun fornita b'informazzjoni biex ikun ikkontrollat il-progress tal-pjanijiet 
ta' tnaqqis fl-użu Nazzjonali f'kull Stat Membru. Dan jippermetti l-iskambju ta' informazzjoni 
bejn l-Istati Membri u jippermetti lill-Kummissjoni sabiex tiżviluppa strumenti għal 
armonizzazzjoni aħjar tat-tnaqqis fl-użu ta' sustanzi attivi fl-Istati Membri. Din l-
informazzjoni tista' tiġi użata wkoll biex wieħed jitgħallem mill-aħjar prattiki, jissimula l-
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innovazzjoni u jgħin lill-bdiewa biex ikollha metodi ta' tkabbir aktar effiċjenti u prestazjoni 
ekonomika mtejba.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen

Emenda 308
Artikolu 15, titolu u paragrafi - 1 u - 2 (ġodda)

Iż-żamma ta' reġistri u rappurtar

-1. In-negozjanti fil-pestiċidji jżommu 
reġistri li juru l-irċevuti, il-bejgħ, il-
konsenja jew ir-rimi tal-pestiċidji kollha 
jew tat-tgħamir għall-applikazzjoni tal-
pestiċidiji għal perjodu ta' sentejn.
-2. L-operaturi kollha tal-pestiċidji 
għandhom iżommu reġistri li juru l-
applikazzjonijiet kollha tal-pestiċidji, meta 
saru l-applikazzjonijiet, u kwalukwe 
osservazzjonijiet magħmula fuq l-impatti 
ambjentali ta' dawk l-applikazzjonijiet. 
Dawn ir-reġistri għandhom ikunu miftuħa 
għall-ispezzjoni ta' l-awtorità kompetenti, 
fuq talba. L-awtorità kompetenti għandha 
tibgħat din l-informazzjoni lill-partijiet 
interessati bħar-residenti u l-persuni fit-
triq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-obbligi ta' żamma ta' reġistri diġà qiegħdin fis-seħħ għall-operaturi tal-pestiċidji li 
jikkonformaw ma' l-istandards EUREGAP jew IPM appoġġati mill-assoċjazzjonijiet u l-
koperattivi tal-bdiewa madwar l-Ewropa kollha.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 309
Artikolu 15

Il-Kummissjoni għandha tressaq 
regolarment lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport dwar il-progress fl-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, 

Kull tliet snin il-Kummissjoni għandha 
tressaq lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rapport dwar il-progress fl-implimentazzjoni 
ta' din id-Direttiva u evalwazzjoni tal-
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akkumpanjat fejn xieraq minn proposti għal 
emendi.

pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni, akkumpanjat 
fejn xieraq minn proposti għal emendi.

L-Istati Membri għandhom jħejju rapport 
lill-Kummissjoni kull sena dwar il-pjanijiet 
tagħhom ta' azzjoni nazzjonali.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tkun indikata skeda speċifika għall-irrappurtar mill-Kummissjoni u fl-
istess ħin tistipula f'liema periodi l-Istati Membri għandhom jirrapurtaw lill-Kummissijoni.

Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 310
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.

Kull ħames snin il-Kummissjoni għandha 
tressaq lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rapport dwar il-progress fl-implimentazzjoni 
ta' din id-Direttiva u fil-pjanijiet nazzjonali 
ta' azzjoni, akkumpanjat fejn xieraq minn 
proposti għal emendi.

Kull tliet snin l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni b'rapport dwar 
l-implimentazzjoni tal-programmi ta' 
azzjoni nazzjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Rapport regolari dwar il-progess magħmul fl-implimentazzjoni tar-regoli huwa ta' 
importanza kbira fl-iżgurar li din il-leġiżlazzjoni proposta tkun suċċess.  Għandhu jippermetti 
l-iskambju ta' esperienza fost l-Istati Membri u li l-pjanijiet nazzjonali jkunu evalwati mill-
Kummissjoni, u fejn meħtieġ għandu jipprovdi opportunità ta' proposta ta' emendi li jistgħu 
jkunu meħtieġa.

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 311
Artikolu 15

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

inqas 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Perjodu ta' mill-anqas ħames snin jagħti lill-kull leġislatura tal-parlament l-opportunità li 
tevalwa l-progress.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 312
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.

Kull tliet snin il-Kummissjoni għandha 
tressaq lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport dwar il-progress fl-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u 
evalwazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali ta' 
azzjoni, akkumpanjat fejn xieraq minn 
proposti għal emendi. L-Istati Membri 
għandhom jirrevedu l-pjanijiet tagħhom ta' 
azzjoni nazzjonali mill-anqas darba kull 
sentejn, u għandhom jagħmlu rapport kull 
sena lill-Kummissjoni dwar il-pjanijiet 
tagħhom ta' azzjoni nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jiġu kkunsidrati r-riskji u l-impatti potenzjalment ħżiena ta' l-użu tal-pestiċidji, kemm 
gravi u kroniki u r-rikonoxximent mill-Kummissjoni li hemm nuqqasijiet fil-qafas legali 
eżistenti u li l-fażi ta' użu attwali ma ġietx indirizzata biżżejjed, allura l-Istati Membri 
għandhom bżonn jirrevedu l-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali mill-anqas darba kull sentejn u 
jikkomunikaw ir-riżultati lill-Kummissjoni kull sena biex ikun hemm kontroll tal-bdil u l-
iżvilupp.
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Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio

Emenda 313
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.

Kull tliet snin il-Kummissjoni għandha 
tressaq lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport dwar il-progress fl-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u 
evalwazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali ta' 
azzjoni, akkumpanjat fejn xieraq minn 
proposti għal emendi.

L-Istati Membri għandhom iħejju rapport 
lill-Kummissjoni kull sena dwar il-pjanijiet 
tagħhom ta' azzjoni nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rappurtar regolari dwar il-progress fl-implimentazzjoni huwa importanti għas-suċċess. Dan 
jippermetti l-iskambju ta' esperjenzi bejn l-Istati Membri, l-evalwazzjoni ta' pjanijiet ta' 
azzjoni nazzjonali mill-Kummissjoni u l-implimentazzjoni ta' emendi jekk meħtieġa.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Emenda 314
Artikolu 15

Ir-Rappurtar Iż-żamma ta' reġistri u rappurtar

1. In-negozjanti fil-pestiċidji jżommu 
reġistri li juru l-irċevuti, il-bejgħ, il-
konsenja jew ir-rimi tal-pestiċidji kollha 
jew tat-tgħamir għall-applikazzjoni tal-
pestiċidiji għal perjodu ta' sentejn.
2. L-operaturi kollha tal-pestiċidji 
għandhom iżommu reġistri li juru l-
applikazzjonijiet kollha tal-pestiċidji, meta 
saru l-applikazzjonijiet, u kwalukwe
osservazzjonijiet magħmula fuq l-impatti 
ambjentali ta' dawk l-applikazzjonijiet. 
Dawn ir-reġistri għandhom ikunu miftuħa 
għall-ispezzjoni ta' l-awtorità kompetenti, 
fuq talba.
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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.

3. Kull tliet snin il-Kummissjoni għandha 
tressaq lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport dwar il-progress fl-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u 
evalwazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali ta' 
azzjoni, akkumpanjat fejn xieraq minn 
proposti għal emendi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-obbligi ta' żamma ta' reġistri diġà qiegħdin fis-seħħ għall-operaturi tal-pestiċidji li 
jikkonformaw ma' l-istandards EUREGAP jew IPM appoġġati mill-assoċjazzjonijiet u l-
koperattivi tal-bdiewa madwar l-Ewropa kollha.

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 315
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.

Kull tliet snin il-Kummissjoni għandha 
tressaq lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rapport dwar il-progress fl-implimentazzjoni 
ta' din id-Direttiva u evalwazzjoni tal-
programmi nazzjonali ta' azzjoni, 
akkumpanjat fejn xieraq minn proposti għal 
emendi.

Kull sena l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni b'rapport dwar 
il-programmi ta' azzjoni nazzjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Rapport regolari dwar il-progress magħmul fl-implimentazzjoni tar-regoli huwa essenzjali
għas-suċċess għaliex jippermetti l-iskambju ta' esperjenzi fost l-Istati Membri. Barra minn 
hekk, il-programmi nazzjonali iridu jkunu evalwati mill-Kummissjoni u jrid ikun hemm 
opportunità għat-tressiq ta' emendi.

Emenda mressqa minn Werner Langen

Emenda 316
Artikolu 15
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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.

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew għandhom jirċievu rapporti kull ħames snin, għalhekk il-
ħtieġa ta' din id-dispożizzjoni.

Emenda mressqa minn Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Emenda 317
Artikolu 15 a (ġdid)

Artikolu 15a
Iż-żamma tar-rekords

Utenti professjonali ta' prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti għandhom iżommu 
rekords ta' l-użu tal-pestiċidji għall-anqas 
għal 10 snin wara it-tmiem ta' l-użu.
Għandhom iqiegħdu l-informazzjoni 
rilevanti li tinsab f’dawn ir-rekords għad-
dispożizzjoni ta’ l-awtorità kompetenti meta 
jintalbu jagħmlu dan. Għandhom ukoll 
iżommu din l-informazzjoni disponibbli 
għall-ġirien  u għar-residenti, għall-
bejjiegħa bl-imnut  jew għall-industrija ta’ 
l-ilma tax-xorb li jitolbu aċċess għaliha. L-
informazzjoni dwar l-applikazzjonijiet 
kollha għall-pestiċidji fuq prodott agrikolu 
partikolari għandu jingħata lill-bejjiegħa 
bl-imnut u lil dawk bl-ingrossa f'forma ta' 
passaport tal-pestiċida.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bejjiegħa bl-imnut u dawk bl-ingrossa talbu informazzjoni komprensiva dwar il-pestiċidi 
applikati għal prodott partikulari sabiex ikunu jistgħu jimplimentaw aħjar ir-rekwiżiti ta' 
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traċċabilità u biex itejbu l-analiżi tar-residwi tal-pestiċida fl-iskemi dwar il-kwalità tagħhom. 
Fuq talba tal-konsumaturi l-produtturi primarji għandhom ikunu obbligati jipprovdu d-dejta 
li għandhom skond ir-rekwiżiti tar-regolament preżenti .

Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 318
Artikolu 15a (ġdid)

Artikolu 15a
Skambju ta' informazzjoni u ta' l-aħjar 

prattiċi
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
pjattaforma għall-iskambju ta' 
informazzjoni u l-aħjar prattika fil-qasam 
ta' l-użu sostenibbli tal-pestiċidi u l-
immaniġġjar integrat ta’ organiżmi ta’ 
ħsara.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Komponent importanti tal-promozzjoni ta' l-użu sostenibbli tal-pestiċidi u ta' l-immaniġġjar 
integrat ta’ organiżmi ta’ ħsara huwa l-iskambju ta' informazzjoni u l-aħjar prattika bejn l-
Istati Membri u partijiet oħra interessati. Dan ifisser li r-rota ma tridx kull darba tiġi 
maħluqa mill-ġdid. Inizjattivi eżistenti (bħal ma huma l-Inizjattiva Ewropea għall-Iżvilupp 
Sostenibbli fl-Agrikoltura) jistgħu jiġu inklużi.

Emenda mressqa minn Werner Langen

Emenda 319
Artikolu 19

Nefqa Database
Sabiex ikun appoġġat l-istabbiliment ta’ 
politika armonizzata u sistemi armonizzati 
fil-qafas ta’ l-użu sostenibbli tal-pestiċidi, il-
Kummissjoni tista’ tiffinanzja:

Sabiex ikun garantit l-istabbiliment ta’ 
politika armonizzata u sistemi armonizzati 
fil-qasam ta’ l-użu sostenibbli tal-pestiċidi, 
madwar is-suq intern Ewropew, il-
Kummissjoni tista’ tiffinanzja:

(a) l-iżvilupp ta’ sistema armonizzata 
inkluża database għall-ġbir u l-ħżin tat-
tagħrif kollu marbut ma’ l-indikaturi tar-
riskju tal-pestiċidi, u biex tagħmel dan it-

(a) l-iżvilupp ta’ sistema armonizzata 
inkluża database għall-ġbir u l-ħżin tat-
tagħrif kollu rigward il-pestiċidji, u biex 
tagħmel dan it-tagħrif disponibbli lill-
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tagħrif disponibbli lill-awtoritajiet 
kompetenti, partijiet interessati oħrajn u l-
pubbliku ġenerali.

awtoritajiet kompetenti, u partijiet interessati 
oħra.

(b) it-twettiq ta’ l-istudji neċessarji għall-
preparazzjoni u l-iżvilupp ta’ leġiżlazzjoni, 
inkluż l-adattament ta’ l-Annessi ta’ din id-
Direttiva għall-progress tekniku
(c) l-iżvilupp ta’ gwida u l-aħjar prassi biex 
jiffaċilitaw l-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-simplifikazzjoni, peress li l-implimentazzjoni tar-regolamenti u l-linji gwida diġà saret fl-
Istati Membri u jridu jittieħdu passi sabiex jiżguraw li l-Istati Membri jirrevedu dawk id-
dispożizzjonijiet.

Emenda mressqa minn Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Anne Ferreira

Emenda 320
Artikolu 19, punt (a)

(a) l-iżvilupp ta’ sistema armonizzata 
inkluża database għall-ġbir u l-ħżin tat-
tagħrif kollu marbut ma’ l-indikaturi tar-
riskju tal-pestiċidi, u biex tagħmel dan it-
tagħrif disponibbli lill-awtoritajiet 
kompetenti, partijiet interessati oħrajn u l-
pubbliku ġenerali.

(a) l-iżvilupp ta’ sistema armonizzata 
inkluża database għall-ġbir u l-ħżin tat-
tagħrif kollu marbut ma’ l-indikaturi tar-
riskju tal-pestiċidi u ta' l-użu, u biex 
tagħmel dan it-tagħrif disponibbli lill-
awtoritajiet kompetenti, partijiet interessati 
oħrajn u l-pubbliku ġenerali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta' l-Artikolu 14(2)(a), (Ferreira).

Emenda mressqa minn Werner Langen

Emenda 321
Artikolu 20

1. L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ 1. L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ 
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il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jimxu ma' din id-Direttiva sa mhux 
aktar tard mid-[data tad-dħul fis-seħħ + 
sentejn]. Dawn għandhom jikkomunikaw 
minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk 
id-dispożizzjonijiet u jippreżentaw tabella 
ta’ korrelazzjoni ta’ bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jimxu ma' din id-Direttiva sa mhux 
aktar tard mid-[data tad-dħul fis-seħħ + 5 
snin]. Dawn għandhom jikkomunikaw 
minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk 
id-dispożizzjonijiet u jippreżentaw tabella 
ta’ korrelazzjoni ta’ bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-
dispożizzjonijiet, dawn għandu jkollhom 
referenza għal din id-Direttiva jew 
għandhom ikunu akkumpanjati b’tali 
referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni 
uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir 
din ir-referenza.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-
dispożizzjonijiet, dawn għandu jkollhom 
referenza għal din id-Direttiva jew 
għandhom ikunu akkumpanjati b’tali 
referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni 
uffiċjali tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Peress li fl-Istati Membri diġà jeżistu miżuri ta' implimentazzjoni, l-iskadenza għall-
konformità għandha tkun ta' ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ. Sadanittant, ir-
regolament preċedenti jiġġarantixxi l-użu xieraq tal-pestiċidji.

Emenda mressqa minn Caroline Lucas

Emenda 322
Artikolu 20, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ 
il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jimxu ma' din id-Direttiva sa l-aktar 
tard sentejn mid-dħul fis-seħħ tiegħu. Dawn 
għandhom jikkomunikaw minnufih lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawk id-
dispożizzjonijiet u jippreżentaw tabella ta’ 
korrelazzjoni ta’ bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ 
il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jimxu ma' din id-Direttiva sa data tad-
dħul fis-seħħ + 1 snin]. Dawn għandhom 
jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-
test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet u 
jippreżentaw tabella ta’ korrelazzjoni ta’ 
bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed iqis ir-riskji u l-impatti serji, kroniċi u  ħżiena fuq is-saħħa ta’ l-użu tal-pestiċidi 
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u r-rikonoxximent mill-Kummissjoni li hemm nuqqasijiet fil-qafas legali eżistenti u li l-fażi ta’ 
l-użu attwali ma ġietx indirizzata b’mod suffiċjenti, imbagħad l-Istati Membri għandhom 
idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex 
ikun hemm konformità ma' din id-Direttiva  f’perjodu ta’ żmien inqas minn 2 snin wara d-
dħul fis-seħħ tagħha..

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Emenda 323
Anness I, punt 1

1. il-leġiżlazzjoni rilevanti kollha rigward il-
pestiċidi u l-użu tagħhom

1. il-leġiżlazzjoni kollha rigward il-pestiċidji 
u l-użu tagħhom, it-tikketti tal-pestiċidji u s-
sistema ta' ttikkettar, it-terminoloġija dwar 
il-pestiċidji, is-sikurezza tal-pestiċidji, it-
tossiċità u t-tossiċità ekoloġika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Titjib fil-programmi ta' taħriġ.

Emenda mressqa minn Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Caroline Lucas

Emenda 324
Anness I, punt 2 (a)

– a) riskji lill-bnedmin (operaturi, 
residenti, persuni fil-qrib, persuni li jidħlu 
f’żoni ttrattati u dawk li jmissu jew jieklu l-
oġġetti ttrattati) u kif dawn jiggravaw 
b’fatturi bħat-tipjip

a) riskji lill-bnedmin (operaturi, residenti, 
persuni fil-qrib, persuni li jidħlu f’żoni 
ttrattati u dawk li jmissu jew jieklu l-oġġetti 
ttrattati) u l-effetti kollha ta' l-espożizzjoni 
potenzjalment ħżiena, serji u kroniċi fuq tul 
ta' żmien u kif dawn jiggravaw b’fatturi 
bħat-tipjip

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-utenti tal-pestiċidji għandhom ikunu kompletament konxji tar-riskji u l-potenzjal kbir u 
kroniku ta' impatti ħżiena fuq tul ta' żmien mill-użu tal-pestiċidji. (Chris Davies, Dan 
Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio)
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Kull min juża l-pestiċidji għandu jkunu kompletament konxju tar-riskji u l-potenzjal kbir u 
kroniku ta' impatti ħżiena fuq tul ta' żmien mill-użu tal-pestiċidji (Caroline Lucas)

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Emenda 325
Anness I, punt 2 (a)

– a) riskji lill-bnedmin (operaturi, 
residenti, persuni fil-qrib, persuni li jidħlu 
f’żoni ttrattati u dawk li jmissu jew jieklu l-
oġġetti ttrattati) u kif dawn jiggravaw 
b’fatturi bħat-tipjip

a) riskji lill-bnedmin (operaturi, residenti, 
persuni fil-qrib, persuni li jidħlu f’żoni 
ttrattati u dawk li jmissu jew jieklu l-oġġetti 
ttrattati) u kif dawn jiggravaw b’fatturi bħat-
tipjip, l-ikel jew in-nuqqas ta' tgħamir 
protettiv xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu I, paragrafu 1.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Emenda 326
Anness I, punt 2 (b)

– b) sintomi ta’ avvelenament bil-
pestiċidi u miżuri ta’ l-ewwel għajnuna

b) sintomi ta’ avvelenament bil-pestiċidi u 
miżuri ta’ l-ewwel għajnuna u sintomi ta' 
effetti kroniċi fuq is-saħħa

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu I, paragrafu 1.

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 327
Anness I, punt 2 (c)

c) riskji għal pjanti mhux fil-mira, insetti li c) riskji għal pjanti mhux fil-mira, insetti li 
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jagħmlu l-ġid, il-flora u l-fawna selvaġġa, il-
bijodiversità u l-ambjent in ġenerali

jagħmlu l-ġid, il-flora u l-fawna selvaġġa, il-
bijodiversità u l-ambjent in ġenerali, 
b'attenzjoni speċjali għall-effetti ħżiena ta' 
l-użu tal-pestiċidji fl-agrikoltura, eżempju 
it-telf ta' għedewwa naturali u t-tnaqqis ta' 
fertilizzazzjoni bil-polline mill-insetti

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-pestiċidji għandu ħafna spejjeż esterni fil-biedja, għalhekk l-għarfien riċenti ta' l-
effetti ħżiena għandu jkun inkluż fil-programmi ta' taħriġ.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 328
Anness I, punt 3

3. kunċetti dwar strateġiji u metodi għall-
ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara, 
strateġiji u metodi għall-ġestjoni integrata 
ta’ l-uċuħ tar-raba’ u prinċipji tal-biedja 
organika; informazzjoni dwar standards 
ġenerali u speċifiċi għall-wiċċ tar-raba' 
kkonċernat dwar il-ġestjoni integrata ta’ 
organiżmi ta’ ħsara

3. kunċetti dwar strateġiji u metodi għall-
ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara, l-
applikazzjoni razzjonali ta' kombinazzjoni 
ta' miżuri bijoloġiċi, kimiċi, kulturali jew 
ta' tnissil ta' xtieli u prinċipji ta' biedja 
organika; informazzjoni dwar standards 
ġenerali u speċifiċi għall-wiċċ tar-raba' u 
inkorraġiment biex ikunu użati meżżi 
naturali ta' kontroll ta' organiżmi li 
jagħmlu l-ħsara;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-programm ta' taħriġ għandu jinkludi materjal dwar prattiċi ta' biedja tajba skond id-
Direttiva 91/414/KEE (definizzjoni ta' 'kontroll integrat') u r-regolament tat-23 ta' Frar 2005 
dwar il-livelli ta' residwu massimi ta' pestiċidji fi jew fuq ikel u għalf li joriġina mill-pjanti u 
mill-annimali u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE. 

Emenda mressqa minn Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Caroline Lucas

Emenda 329
Anness I, punt 3

3. kunċetti dwar strateġiji u metodi għall-
ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara, 

3. kunċetti dwar strateġiji u metodi għall-
ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara, 
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strateġiji u metodi għall-ġestjoni integrata 
ta’ l-uċuħ tar-raba’ u prinċipji tal-biedja 
organika; informazzjoni dwar standards 
ġenerali u speċifiċi għall-wiċċ tar-raba' 
kkonċernat dwar il-ġestjoni integrata ta’ 
organiżmi ta’ ħsara

strateġiji u metodi għall-ġestjoni integrata 
ta’ l-uċuħ tar-raba’ u prinċipji tal-biedja 
organika; informazzjoni dwar standards 
ġenerali u speċifiċi, metodi u prattiċi ta' 
alternattivi mhux kimiċi għall-protezzjoni 
tal-pjanti u l-ġestjoni ta' organiżmi ta' 
ħsara u ta' l-uċuħ tar-raba'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi użu ta’ pestiċidi huwa speċifikament għal raġunijiet “kosmetiċi”, li mhumiex relatati ma 
ebda organiżmi li jagħmlu ħsara jew mard speċifiku u għaldaqstant mhuwiex għall-ġestjoni 
ta’ l-organiżmi li jagħmlu ħsara jew għall-protezzjoni tal-pjanti. Meta wieħed jikkunsidra r-
riskji rikonoxxuti u l-impatti gravi u kroniċi fuq is-saħħa tal-bniedem, kif dettaljat aktar fl-
Evalwazzjoni ta' Impatt ta' l-Istrateġija Tematika, jeħtieġ li l-Istati Membri jippromwovu u 
jinkoraġġixxu adozzjoni wiesgħa ta' alternattivi mhux kimiċi għall-protezzjoni tal-pjanti u tal-
ġestjoni ta' organiżmi ta' ħsara u tal-ħsad. 

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Emenda 330
Anness I, punt 3

3. kunċetti dwar strateġiji u metodi għall-
ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara, 
strateġiji u metodi għall-ġestjoni integrata 
ta’ l-uċuħ tar-raba’ u prinċipji tal-biedja 
organika; informazzjoni dwar standards 
ġenerali u speċifiċi għall-wiċċ tar-raba' 
kkonċernat dwar il-ġestjoni integrata ta’ 
organiżmi ta’ ħsara

3. kunċetti dwar strateġiji u metodi għall-
ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara, 
strateġiji u metodi għall-ġestjoni integrata 
ta’ l-uċuħ tar-raba’ u prinċipji tal-biedja 
organika u protezzjoni mhux kimika ta' l-
uċuħ tar-raba', partikularment metodi ta' 
prevenzjoni u metodi ta' kontroll 
bijoloġiku; informazzjoni dwar standards 
ġenerali u speċifiċi għall-wiċċ tar-raba' 
kkonċernat dwar il-ġestjoni integrata ta’ 
organiżmi ta’ ħsara

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu I, paragrafu 1.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
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Sinnott

Emenda 331
Anness I, punt 4

4. inizjazzjoni għal evalwazzjoni 
komparattiva fil-livell ta’ l-utent biex l-
utenti professjoni jiġu megħjuna jagħmlu l-
iktar għażla xierqa minn fost il-prodotti 
kollha awtorizzati għal problema speċifika 
ta’ organiżmu ta’ ħsara f’sitwazzjoni 
speċifika.

4. bidu ta' evalwazzjoni komparattiva fil-
livell ta’ l-utent biex l-utenti professjonisti
jiġu megħjuna jagħmlu l-iktar għażla xierqa 
minn fost il-prodotti kollha awtorizzati għal 
problema speċifika ta’ organiżmu ta’ ħsara 
f’sitwazzjoni speċifika, billi jagħżlu l-
prodott l-anqas perikoluż għas-saħħa tal-
bniedem u ta' l-ambjent 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Anness I, paragrafu 1...

Emenda mressqa minn Caroline Lucas, Jill Evans

Emenda 332
Anness 1, punt 5

5. miżuri biex jitnaqqsu kemm jista’ jkun ir-
riskji lill-bnedmin, lil speċijiet mhux fil-mira 
u lill-ambjent: prassi ta’ ħidma sikura għall-
ħżin, it-tqandil u t-taħlit tal-pestiċidi, u r-
rimi ta’ imballaġġ vojt, materjal ieħor 
ikkontaminat u pestiċidi li jibqa' (inklużi t-
taħlitiet li jibqgħu fit-tank) kemm f’għamla 
ta’ konċentrat kif ukoll f’għamla dilwita; 
mod rakkomandat għall-kontroll ta’ l-
esponiment ta’ l-operatur (tagħmir għall-
protezzjoni personali)

5. miżuri biex jitnaqqsu kemm jista’ jkun ir-
riskji lill-bnedmin, lil speċijiet mhux fil-mira 
u lill-ambjent: prassi ta’ ħidma sikura għall-
ħżin, it-tqandil u t-taħlit tal-pestiċidi, u r-
rimi ta’ imballaġġ vojt, materjal ieħor 
ikkontaminat u pestiċidi li jibqa' (inklużi t-
taħlitiet li jibqgħu fit-tank) kemm f’għamla 
ta’ konċentrat kif ukoll f’għamla dilwita; 
mod rakkomandat għall-kontroll ta’ l-
esponiment ta’ l-operatur (tagħmir għall-
protezzjoni personali); tagħrif dwar il-
fatturi potenzjali kollha ta' l-espożizzjoni 
inkluża l-espożizzjoni fit-tul għall-pestiċidji 
fl-arja, l-espożizzjoni għall-fwar wara l-
applikazzjoni, l-attivazzjoni mill-ġdid, ix-
xita, il-pestiċidji trasportati minn 
applikazzjonijiet fuq barra u mqassma mill-
ġdid f'arja fuq ġewwa, l-espożizzjoni għal 
taħlitiet, residwi ta' pestiċidji traportati fuq 
trab tal-polline jew ta' l-uċuħ tar-raba' 
(eżempju waqt il-ħsad), it-tifrix ta' ħamrija 
kkontaminata u trasportazzjoni fuq distanzi 
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twal

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull min juża l-pestiċidji għandu jkun kompletament konxjun tal-fatturi potenzjali ta' l-
espożizzjoni u r-riskji relatati mhux biss għas-saħħa tagħhom biss, imma għas-saħħa ta' 
oħrajn li jistgħu jkunu esposti, partikularment ir-residenti u l-komunitajiet li jgħixu fil-
lokalità ta' għelieqi mbexxa.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Emenda 333
Anness 1, punt 6

6. proċeduri biex it-tagħmir għall-
applikazzjoni jitlesta għat-tħaddim, inkluż l-
ikkalibrar tiegħu, u għat-tħaddim tiegħu 
b'riskji minimi għall-utenti, bnedmin oħra, 
speċijiet ta' annimali u pjanti mhux fil-mira, 
il-bijodiversità u l-ambjent.

6. proċeduri biex it-tagħmir għall-
applikazzjoni jitlesta għat-tħaddim, inkluż l-
ikkalibrar tiegħu, u għat-tħaddim tiegħu 
b'riskji minimi għall-utenti, bnedmin oħra, 
speċijiet ta' annimali u pjanti mhux fil-mira, 
il-bijodiversità, l-ambjent u r-riżorsi ta' l-
ilma

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li tissaħħaħ ir-referenza speċifika għall-protezzjoni tar-riżorsi ta' l-ilma. Huwa 
meħtieġ ukoll li jkun żgurat li l-azzjonijiet jittieħdu fil-każ ta' avvenimenti meteoroloġiċi 
estremi u l-iskular  potenzjali tal-pestiċidji fl-ilma. It-temp għandu influenza sinifikattiva fuq 
il-livelli ta' kontaminazzjoni. Ħamrija mxarrba toffri riskji għola ta' skular ta'  pestiċidji.  
Maltempati intensi jistgħu sinifikattivament iżidu r-riskji ta' skular kemm mill-irziezet u kemm 
mill-għelieqi.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Emenda 334
Anness I, punt 7

7. l-użu ta’ tagħmir għall-applikazzjoni u l-
manutenzjoni tiegħu, u metodi speċifiċi ta’ 
bexx (eż. bexx b’volum żgħir, żnienen li ma 
jferrxux ħafna) kif ukoll l-għanijiet tal-
kontroll tekniku tal-bexxiexa fl-użu u l-modi 

7. l-użu ta’ tagħmir għall-applikazzjoni u l-
manutenzjoni tiegħu, u metodi speċifiċi ta’ 
bexx biex jitnaqqsu l-użu tal-pestiċidji, l-
iskular u r-riskji (eż. bexx b’volum żgħir, 
żnienen li ma jferrxux ħafna) kif ukoll l-
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kif tittejjeb il-kwalità tal-bexx għanijiet tal-kontroll tekniku tal-bexxiexa fl-
użu u l-modi kif tittejjeb il-kwalità tal-bexx

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Anness I, paragrafu 1...

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Emenda 335
Anness I, punt 8

azzjoni ta’ emerġenza biex tipproteġi s-
saħħa tal-bniedem u l-ambjent f’każ ta' tixrid 
u kontaminazzjoni aċċidentali

8. azzjoni ta’ emerġenza biex tipproteġi s-
saħħa tal-bniedem, l-ambjent u r-riżorsi ta' 
l-ilma f’każ ta' tixrid aċċidentali, 
kontaminazzjoni u kundizzjonijiet 
meteoroloġiċi estremi li jirriżultaw f'riskji 
ta' skular tal-pestiċidji

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li tissaħħaħ ir-referenza speċifika għall-protezzjoni tar-riżorsi ta' l-ilma. Huwa 
meħtieġ ukoll li jkun żgurat li l-azzjonijiet jittieħdu fil-każ ta' avvenimenti meteoroloġiċi 
estremi u l-iskular  potenzjali tal-pestiċidji fl-ilma. It-temp għandu influenza sinifikattiva fuq 
il-livelli ta' kontaminazzjoni. Ħamrija mxarrba toffri riskji għola ta' skular ta'  pestiċidji.  
Maltempati intensi jistgħu sinifikattivament iżidu r-riskji ta' skular kemm mill-irziezet u kemm 
mill-għelieqi.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Emenda 336
Anness I, punt 10 a (ġdid)

10a. il-kategoriji speċifiċi li fihom operatur 
tal-pestiċidji jista' jkun liċenzjat, li jistħgu 
jinkludu:
• a) kontroll agrikolu ta' organi¿mi 
ta' ħsara
• b) kontroll ta' organi¿mi ta' ħsara 
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tal-foresta
• c) trattament ta¿-¿rieragħ
• d) kontroll ta' l-organi¿mi akwatiċi 
ta' ħsara
• e) kontroll ta' organi¿mi ta' ħsara 
fil-jedd ta' mogħdija
• f) kontroll ta' organi¿mi ta' ħsara 
fis-saħħa pubblika
• g) kontroll ta' l-organi¿mi ta' ħsara 
tar-regolamentazzjoni ta' annimali 
gerriema

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Anness I, paragrafu 1.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Emenda 337
Anness I, punt 10 a (ġdid)

10a. kura speċjali f'żoni protetti stabbiliti 
taħt l-Artikoli 6 u 7 tad-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Ilma

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara l-protezzjoni speċjali tad-WFD ta' l-ilmijiet tal-wiċċ, l-ilma taħt l-art u l-konservazzjoni 
ta' l-ambjenti naturali u ta' l-ispeċi li jiddependu direttament fuq l-ilma kif ukoll fuq l-ilma 
tax-xorb hemm bżonn ta' protezzjoni u kura speċifika. Huwa importanti li dan jiġi identifikat 
taħt il-programmi ta' taħriġ sabiex l-utenti proffesjonali, id-distributuri u l-konsulenti jkunu 
konxji ta' dawn il-ħtiġijiet.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Emenda 338
Anness I, punt 10 (b) (ġdid)

10b. metodi bbażati fuq ir-riskju li 
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jikkunsidraw il-varjazzjonijiet lokali tal-
ġbir ta' l-ilma tax-xita bħall-klima, il-
ħamrija u tipi ta' uċuħ tar-raba', l-artijiet 
għan-niżla

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programmi għandhom jinkludu wkoll għarfien li qed jiżviluppa dwar l-evalwazzjoni tar-
riskju li jikkunusidraw il-kundizzjonijiet lokali bħala parti mill-aħjar prattiċi.

Emenda mressqa minn Werner Langen

Emenda 339
Anness II

Dan l-anness ġie mħassar

Or. de

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Emenda 340
Anness II a (ġdid)

Anness IIa
Elementi minimi tar-rapport dwar l-isfond 

nazzjonali 
Parti A: Elementi li għandhom jiġu inklużi 
fl-istudji  tal-bidu dwar it-tnaqqis fl-użu 
nazzjonali tal-pestiċidji
Deskrizzjoni tal-kundizzjonijiet attwali:
• Informazzjoni magħrufa dwar il-
produzzjoni, l-importazzjoni, l-
esportazzjoni, il-bejgħ u d-distribuzzjoni 
tal-pestiċidji;
• It-tendenzi kurrenti tal-konsum tal-
pestiċidji (ammonti globali ta' ingredjenti 
attivi wżati; ammonti speċifiċi ta' pestiċidji 
wżati f'applikazzjonijiet speċifiċi fuq l-uċuħ 
tar-raba' prinċipali kollha u f'użi mhux 
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agrikoli, partikularment fi spazji pubbliċi; 
il-kalkolu ta' l-indiċi tal-frekwenza tat-
trattamenti);
• Deskrizzjoni ta' l-impatti ta' tendenzi 
kurrenti fl-użu tal-pestiċidji fuq l-ambjent, 
fuq il-katina ta' l-ikel u fuq is-saħħa tal-
bniedem, bbażata fuq dejta miġbura 
permezz ta' progarmmi ta' monitoraġġ 
eżistenti.
• Ħarsa ġenerali lejn il-leġiżlazzjoni 
kurrenti u l-isturmenti tal-politika u l-
effettività tagħhom;
•L-evalwazzjoni tal-ħtieġa tal-pestiċidji;
• Lakuni identifikati f'kwalunkwe mill-
informazzjoni hawn fuq. 
Xenarji għat-tnaqqis tal-pestiċidji:
• 30% u 50% tnaqqis fl-użu mkejjel bl-
indiċi tal-frekwenza tat-trattamenti.
Evalwazzjoni tal-konsegwenzi ta' l-
implimentazzjoni ta' xenarji varji:
• L-effetti fuq l-ambjent (inklużi l-konsum 
ta' l-enerġija, il-gassijiet serra);
• L-effetti fuq is-saħħa pubblika (il-
ħaddiema, ir-residenti, il-persuni preżenti, 
ir-residwi fuq l-ikel);
• L-effetti fuq il-produzzjoni agrikola;
• L-ispejjeż u l-benefiċċji ekonomiċi (inkluż 
it-tnaqqis fl-ispejjeż moħbija) tax-xenarji 
varji.
L-identifikazzjoni u l-evalwazzjoni ta' l-
elementi meħtieġa biex jintlaħqu x-xenarji:
• L-impatt ta' l-elementi speċifikati fid-
Direttiva fil-kisba ta' tnaqqis fl-użu;
• Hemm il-ħtieġa ta' dejta xjentifika 
addizzjonali u l-metodu ta' kif għandha 
tinġabar, eżempju aktar kapaċità ta' 
monitoraġġ, faċilitajiet ta' riċerka;
• Hemm il-ħtieġa ta' aktar kapaċità fl-
implimentazzjoni tat-tnaqqis fl-użu tal-
pestiċidji, eżempju servizzi ta' estensjoni 
agrikola, spetturi għall-kontroll ta' l-użu; 
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• Għejun possibbli ta' ffinanzjar, inklużi l-
levies, għall-implimentazzjoni ta' xenarji 
varji.
Konklużjonijiet
• Miri ta' tanqqis fl-użu tal-pestiċidji li 
jistħgu jintlaħqu għal uċuħ tar-raba' 
speċifiċi u situwazzjonijiet ta' kontroll 
mhux agrikolu ta' organiżmi ta' ħsara kif 
ukoll b'mod nazzjonali, li bħala minimu 
jilħqu l-miri obbligatorji ta' tnaqqis 
stipulati fl-Artikolu 6 u li jimmira li biż-
żmien jikseb aktar tnaqqis fl-użu.
Parti B: Elementi li għandhom jiġu inklużi 
fi studji susseggwenti fit-tnaqqis fl-użu 
nazzjonali tal-pestiċidji
• L-evalwazzjoni ta' l-esperjenzi tat-tliet 
snin preċedenti li jikkonċernaw l-
implimentazzjoni tal-programm ta' tnaqqis 
tal-pestiċidji.
• Elementi oħra bħal ta' hawn fuq.
L-istipular ta' miri ġodda għall-perjodu li 
ġej.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Anness il-ġdid huwa meħtieġ bħala dokument ta' gwida għall-Istati Membri fl-abbozzar 
ta' rapport nazzjonali ta' sfond u sabiex jiżguraw omogeneità bejn ir-rapporti ta' l-Istati 
membri u l-evalwazzjoni tas-sitwazzjoni għall-UE kollha mill-Kummissjoni Ewropea.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Emenda 341
Anness II b (ġdid)

Anness IIb
Elementi minimi fil-pjanijiet ta' azzjoni 

nazzjonali għat-tnaqqis tar-riskji u ta' l-użu 
tal-pestiċidji

Miri kwalitattivi u kwantitattivi:
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• Miri temporanji għat-tnaqqis tar-riskji u 
ta' l-użu mkejjlin bl-indiċi tal-frekwenza 
tat-trattamenti;
• Għanijiet għal gruppi speċifiċi fil-mira 
jew użi, eżempju awtoritajiet pubbliċi, 
bdiewa, trasportazzjoni tal-jedd ta' 
mogħdija;
• Miri għat-tnaqqis ta' l-użu f'żoni sensittivi 
għall-pestiċidji;
• Miri għat-tneħħija progressiva tal-
pestiċidji u tar-residwi tagħhom mill-ilma 
taħt l-art u minn mezzi ambjentali oħra;
Miri għal uċuħ tar-raba' problematiċi 
u/jew reġjuni. 
Kontrolli fuq l-użi:
• Miżuri sabiex tkun żgurata l-
implimentazzjoni ta' prattiki ta' Ġestjoni 
Integarata ta' Organiżmi ta' Ħsara; 
• Kontrolli bħall-projbizzjonijiet fuq l-
applikazzjonijiet għal pestiċidji viċin bjar 
prinċipali ta' ilma għax-xorb jew f'żoni 
sensittivi għall-pestiċidji, bħal siti naturali 
u żoni 'buffer';
•  Kontrolli inkluża projbizzjoni fuq l-
applikazzjonijiet għal pestiċidji f'żoni ta' 
riskju għoli ta' espożizzjoni, eżempju 
skejjel, parkijiet u spazji pubbliċi oħra, 
ġniebi tat-toroq etc.
Riċerika u estensjoni:
• Riċerka f'alternattivi mhux kimiċi għall-
pestiċidji;
• Programmi ta' dimostrazzjoni dwar kif 
titnaqqas il-frekwenza ta' l-applikazzjoni 
permez ta' l-użu ta' metodi u sistemi mhux 
kimiċi għall-kontroll ta' organiżmi ta' 
ħsara;
• It-taħriġ ta' konsulenti agrikoli f'metodi u 
sistemi mhux kimiċi ta' kontroll ta' 
organiżmi ta' ħsara;
• Riċerka fi tnaqqis possibbli fl-użu permezz 
ta' l-applikazzjoni ta' tgħamir metodi u 
tekniki ta' sprej aħjar. 
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Informazzjoni, edukazzjoni u taħriġ:
• L-edukazzjoni ta' l-operaturi kollha tal-
pestiċidji dwar il-perikli għas-saħħa mill-
użu tal-pestiċidji kif ukoll dwar metodi u 
sistemi ta' kontroll mhux kimiku ta' 
organiżmi ta' ħsara;
• Linji gwida għall-operaturi ta' pestiċidji, 
eżempju dwar il-ħażna u l-immaniġġjar tal-
pestiċidji.
Tgħamir għall-applikazzjoni tal-pestiċidji:
• Ispezzjoni tat-tgaħmir li qed jintuża.
Strumenti finanzjarji:
• Appoġġ finanzjarju għall-
implimentazzjoni ta'standards u prattiki ta' 
Ġestjoni Integrata ta' Organiżmi ta' Ħsara; 
• Appoġġ finanzjarju għal miżuri oħra 
għat-tnaqqis ta' l-użu tal-pestiċidji;
• Applikazzjoni akbar ta' mekkaniżmi ta' 
konformità reċiproka.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-anness il-ġdida huwa meħtieġ bħala dokument ta' gwida għall-Istati Membri għall-
implimentazzjoni ta' Pjanijiet Nazzjonali ta' Azzjoni u sabiex tkun żgurata l-omoġeneità bejn 
l-Istati Membri.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Emenda 342
Anness II c (ġdid)

Anness IIc 

Elementi għal kriterji ta' Ġestjoni Integrata 
ta' Oganiżmi ta'Ħsara speċifiċi għall-uċuħ 

tar-raba'
Il-Ġestjoni Integrata ta' Organiżmi ta' 
Ħsara bħala minimu tinkludi l-kriterji li 
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ġejjin:
(a) Il-prevenzjoni u/jew it-trażżin ta' 
organiżmi ta' ħsara għandha tintlaħaq jew 
tiġi appoġġjata fost għażliet oħra, 
speċjalment:
• l-użu ta' l-aħjar rotazzjoni ta' l-uċuħ tar-
raba' li tikseb popolazzjoni ibbilanċjata ta' 
organiżmi tal-ħamrija u tmantni l-ħamrija 
b'saħħitha, sabiex ikun evitat it-tifrix ta' 
organiżmi ta' ħsara fil-ħamrija u sabiex 
jitneħħa l-użu ta' sustanzi kimiċi li 
jiffumigaw u kimiċi oħra tal-ħamrija;
•  il-bini ta' struttura tal-ħamrija li tista' 
ssostni uċuħ tar-raba' b'saħħithom, 
eżempju bl-istimolu ta' persentaġġ ta' 
materja organika, b'limitu fuq il-fond tal-
ħart, bil-prevenzjoni tat-tgħawwir, bl-
applikazzjoni ta' l-aħjar sekwenza ta' l-
uċuħ tar-raba''
• l-użu ta' tekniki xierqa ta' koltivazzjoni, 
eżempju t-teknina ta' l-użu ta' ħammiela 
mhux friska, iż-żargħa ta' tamal u 
densitajiet, in-nuqqas ta' żagħra, l-aħjar 
distanza bejn il-pjanti, il-konservazzjoni 
tal-ħamrija, mżuri ta' iġene, iż-żbir;
• l-użu ta' l-aħjar varjetajiet imnisslin bil-
koltivazzjoni li huma resistenti/tolleranti u 
żrieragħ u materjal tat-tħawwil  
approvati/ċċertifikati;
• l-użu ta' fertilizzazzjoni bbażata fuq 
informazzjoni rigward in-nutrijenti diġà 
preżenti fil-ħamrija u fl-istruttura tal-
ħamrija, prattiċi ta' kisi bl-ixkomp u 
irrigazzjoni/drenaġġ li jinaqqsu r-riskju ta' 
organiżmi ta' ħsara u mard. L-użu ta' ilma 
ta' taħt l-art għall-irrigazzjoni għandu jkun 
evitat; 
• il-prevenzjoni tat-tixrid ta' organiżmi ta' 
ħsara fil-makkinarju u fit-tagħmir;
• il-protezzjoni u t-titjib ta' organiżmi 
importanti ta' benefiċċju, bħall-utilizazzjoni 
ta' infrastrutturi ekoloġiċi ġewwa u barra 
siti ta' produzzjoni, persentaġġ minimu ta' 
l-għelieqi kollha għandhom jitwarbu, it-
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tħawwil ta' speċi ta' pjanti li jattiraw l-
għedewwa naturali ta' l-organiżmi ta' 
ħsara.
(b) Organiżmi ta' ħsara għandhom ikunu 
kkontrollati b'metodi u b'għodda xierqa. 
Tali għodod għandhom jinkludu twissijiet 
xjentifikament tajba, tbassir u sistmemi ta' 
djanjosi minn kmieni, fejn possibbli, kif 
ukoll konsulenti kwalifikati 
professjonalment, bħal dawk provduti mill-
istat u mis-servizzi privati.
(c) Fuq il-bażi tar-riżultati tal-kontroll, l-
utenti professjonali għandu jiddeċiedi jekk 
u meta japplika l-miżur ta' protezzjoni tal-
pjanti. Valuri massimi b'saħħithom u tajbin 
xjentifikament huma komponenti essenzjali 
għat-teħid ta' deċiżjonijiet. Fejn ikun 
possibbli, fil-każ ta' organiżmi ta' ħsara 
għandhom jitqiesu l-livelli massimi stipulati 
għar-reġjun qabel ma jsir trattament.
(d) Metodi bijoloġiċi, fisiċi, mekkaniċi u 
metodi oħrajn mhux kimiċi għandhom 
ikunu preferuti fuq metodi kimiċi, kull 
meta dan ikun possibbli. Rigward il-ħaxix 
ħażin, għandha tkun preferuta t-tnaqqija 
mekkanika jew metodi oħra mhux kimiċi 
bħall-użu tas-sħana. Għandu jkun hemm 
eċċezzjonijiet fil-każ ta' kundizzjonijiet 
ħżiena tat-temp fuq żmie twil li jagħmel it-
tnaqqija mekkanika impossibbli.
(e) Il-protezzjoni tal-pjanti applikata 
għandha tkun speċifika kemm jista' jkun 
għall-iskop u għandu jkollha l-anqas effetti 
kollaterali possibbli fuq is-saħħa tal-
bniedem u fuq l-ambejnt, bħall-estratti tal-
pjanti u tas-sigar, sustanzi minerali għall-
prevenzjoni ta' trobbija ta' faqqiegħ.  
(f) L-utenti professjonali għandu jżomm l-
użu ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti 
u ta' forom oħra ta' intervenzjoni fil-livelli 
meħtieġa, eżempju billi jnaqqas id-dożi, 
inaqqas l-applikazzjoni, dan meta wieħed 
jikkunsidra li l-livell ta' riskju fil-
veġetazzjoni huwa aċċettabbli u ma jżidx ir-
riskju jiġu żviluppati reżistenzi 
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f'popolazzjonijiet ta' organiżmi ta' ħsara. 
(g) Fejn ir-risku ta' reżistenza kontra 
miżura għall-protezzjoni tal-pjanti huwa 
magħruf u fejn il-livell ta' organiżmi ta' 
ħsara jitlob applikazzjoni ripetuta ta' 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fuq l-
uċuħ, għandhom ikunu applikati strateġiji 
kontra r-reżistenza sabiex tinżamm l-
effettività tal-prodotti. Dan jista' jinkludi l-
użu ta' prodotti multipli għall-protezzjoni 
tal-pjanti b'metodi differenti ta' azzjoni.
(h) L-utenti professjonali għandhom 
iżommu reġistri tal-prodotti kollha wżati 
għall-protezzjoni tal-pjanti, għal kull 
għalqa. Skond ir-reġistri dwar l-użu ta' 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u dwar 
il-kontroll ta' organiżmi ta' ħsara, l-utent 
professjonali għandu jivverifika s-suċċess 
tal-miżuri applikati għall-protezzjoni tal-
pjanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni tal IPM.

Emenda mressqa minn Kathy Sinnott

Emenda 343
Anness II d (ġdid)

Anness IId
Rekwiżiti minimi għal standards ta' 

Ġestjoni Integrata ta' Organiżmi ta' Ħsara 
skond l-uċuħ tar-raba'

Fl-iżvilupp ta' standards ta' Ġestjoni 
Integrata ta' Organiżmi ta' Ħsara għal 
uċuħ tar-raba' speċifiċi, għandhom jitqiesu 
l-għaxar elementi prinċipali li ġejjin:
1. Metodi ta' bini ta' struttura tal-ħamrija li 
sservi bħala sistema ta' buffer għall-biedja, 
eżempju l-istomolu ta' persentaġġ ta' 
materja organika, it-tpoġġija ta' limitu fuq 
il-fond tal-ħart, il-prevenzjoni tat-tgħawwir, 
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is-sekwenza ta' l-uċuħ tar-raba', etc.
2. Frekwenza tan-newba ta' l-uċuħ tar-
raba' li bil-għan li tikseb popolazzjoni 
ibbilanċjata ta' organiżmi tal-ħamrija u 
tmantni l-ħamrija b'saħħitha, sabiex ikun 
evitat it-tifrix ta' organiżmi ta' ħsara fil-
ħamrija u sabiex jitneħħa l-użu ta' sustanzi 
kimiċi li jiffumigaw u kimiċi oħra tal-
ħamrija.
3. L-użu ta' l-aħjar varjetajiet ta' uċuħ li 
jifilħu għall-organiżmi ta' ħsara. Għal kull 
wiċċ tar-raba', il-kombinazzjoni ta' wċuħ u 
organiżmi ta' ħsara li jagħti lok għall-għola 
użu ta' pestiċidji għad irid ikun 
iddeterminat, u l-aħjar varjetà reżistenti 
magħżula għal dik il-kombinazzjoni ta' 
organiżmi ta' ħsara u ta' wċuħ.
4. L-aħjar użu ta' distanza bejn il-pjanti 
għal kull wiċċ u tekniki oħra ta' ġestjoni ta' 
wċuħ għall-prevenzjoni ta' faqqiegħ u 
organiżmi oħra ta' ħsara; għall-kontroll ta' 
mard fungali, kull sistema disponibbli 
inkluż it-tbassir tat-temp u t-tgħamir għas-
sejba ta' mard tal-weraq.
5. Il-forniment ta' lqugħ xieraq għall-
għedewwa naturali ta' l-organiżmi ta' 
ħsara, eżempju persentaġġ minimu ta' 
għelieqi mwarrba għat-tkabbir ta' pjanti 
mhux uċuħ tar-raba', inklużi pjanti li 
jattiraw l-għedewwa naturali ta' l-
organiżmi ta' ħsara. Il-kontroll bijoloġiku 
fl-użu ta' għedewwa naturali ta' organiżmi 
ta' ħsara (mkabbra industrijalment), bħala 
miżura transitorja, partikularment għall-
organiżmi ta' ħsra fis-serer.
6. L-aħjar immaniġġjar tan-nutrijenti biex 
titnaqqas is-suxxettibilità li jitrabbew 
organiżmi u mard, ibbażat fuq 
informazzjoni rigward in-nutrijenti diġà 
preżenti fl-istruttura tal-ħamrija.
7. Fil-prinċipju, it-tnaqqija mekkanika biss 
jew metodi oħra mhux kimiċi biss, bħall-
użu tas-sħana, b'eċċezzjonijiet permessi 
biss fil-każ ta' maltemp fuq perjodu ta' 
żmien twil, fejn jista' jiġi applikat erbiċda.
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8. Fil-każ li jippersistu problemi ta' ġestjoni 
ta' problemi ta' organiżmi ta' ħsara wara l-
applikazzjoni ta' elementi  1 sa 7, l-użu ta' 
pestiċidji li jagħmlu anqas ħsara lill-
ambjent bħal estratti tal-pjanti u tas-siġar 
kif ukoll sustanzi oħra kontra l-organiżmi 
ta' ħsara, bħal sustanzi minerali għall-
prevenzjoni ta' tkabbir fungali.
9. L-applikazzjoni tal-pestiċidji
(a) biss jekk l-użu ta' l-elementi 1 sa 8 ma 
joħloqx sitwazzjoni fejn il-wiċċ tar-raba' 
huwa protett b'mod xieraq,
(b) biss fuq il-bażi ta' informazzjoni dwar 
il-preżenza ta' organiżmi (tiftix, sensuri, 
servizzi online) li jippruvaw li hemm il-
ħtieġa ta' l-applikazzjoni tal-pestiċidji, u
(c) biss bl-użu ta' pestiċidji magħżula (li ma 
jagħmlux ħsara lill-organiżmi ta' 
benefiċċju) fuq perjodu ta' żmien limitat.
10. Dħul minimu ta' riżorsi oħra materjali, 
eżempju l-użu ta' enerġija fossila tinżamm 
f'livell minimu u ma jsirx użu ta' materjali 
bħall-kompost, fjuri selvaġġi u basal.
Is-sistema ta' Ġestjoni Integrata ta' 
Organiżmi ta' Ħsara għandha tiġi 
implimentata skond dawn ir-rekwiżiti:
- Ġestjoni Integrata ta' Organiżmi ta' 
Ħsara fl-irziezet bil-għan li tnaqqas l-użu 
tal-pestiċidji,
- konformità mar-regolamenti kollha 
eżistenti fuq il-livell ta' l-UE u dak 
nazzjonali rigward l-użu ta' pestiċidji, 
- reġistru fuq il-livell ta' l-irziezet ta' l-użi 
kollha tal-pestiċidji, għalqa b'għalqa,
- reġistru fuq il-livell ta' l-irziezet tal-miżuri 
kollha meħuda għall-prevenzjoni u t-
tnaqqis ta' l-iskular tal-pestiċidji fl-
ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li fl-Ewropa  hemm varjetà wiesgħa ta' definizzjonijiet u standards ta' l-IPM, huwa 
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neċessarju sett minimu ta' elementi meħtieġa bħala dokument gwida għall-Istati Membri biex 
tkun żgurata l-omoġeneità.
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