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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1178/2007, mressqa mis-Sur Mark De Ath, ta’ nazzjonalità Ingliża, 
f’isem il-Forum Amenità, bi 80 firma, dwar id-Direttiva proposta tal-UE 
dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprotesta kontra d-diversi emendi mressqa mill-Kumitat għall-Ambjent tal-
Parlament Ewropew għal abbozz ta’ Direttiva li tistabbilixxi qafas għall-azzjoni mill-
Komunità biex jinkiseb użu sostenibbli tal-pestiċidi. Skont il-petizzjonant, l-emendi se 
jwasslu biex l-użu tal-pestiċidi fil-postijiet pubbliċi kollha jiġi projbit. Il-petizzjonant 
jargumenta li r-Renju Unit diġà għandu kontrolli statutorji stretti dwar l-użu tal-pestiċidi u jqis 
li l-pestiċidi għandhom rwol importanti fil-ħarsien tas-siti storiċi kontra l-ħaxix ħażin perenni 
b’għeruq fondi.

2. Ammissibiltà

Iddikjarat li ġie rċevut fis-7 ta’ April 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, irċevuta fis-17 ta’ Lulju 2008.

F’Lulju 2007, il-Kumitat għall-Ambjent tal-Parlament Ewropew adotta rapport dwar il-proposta 
għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-azzjoni mill-
Komunità biex jinkiseb użu sostenibbli mill-pestiċidi. F’dan ir-rapport, il-Kumitat għall-Ambjent 
adotta pożizzjoni favur il-projbizzjoni totali tal-użu tal-pestiċidi fiz-zoni kollha li jintużaw mill-
pubbliku ġenerali jew minn popolazzjonijiet sensittivi. 

L-għan tal-petizzjoni kien li jikkonvinċi lill-MEPs biex jivvutaw kontra din l-emenda waqt il-vot 
plenarju ta’ Ottubru 2007. Is-servizzi tal-Kummissjoni rċevew din il-petizzjoni f’Mejju 2008.
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Il-Kummissjoni hija konxja li projbizzjoni totali tal-użu tal-pestiċidi f’servizzi tista’ ma tkunx 
possibbli fil-każijiet kollha, minħabba li alternattivi vijabbli mhumiex disponibbli għas-
sitwazzjonijiet kolha.

Għalhekk, fil-proposta tagħha, il-Kummissjoni, pproponiet li jkun hemm projbizzjoni jew 
restrizzjoni fuq l-użu tal-pestiċidi biex fiz-zoni li jintużaw mill-pubbliku ġenerali jew minn 
popolazzjonijiet sensittivi jintuża l-minimu li jkun hemm bżonn u, fil-pożizzjoni tagħha dwar l-
emendi tal-PE dwar l-ewwel qari, il-Kummissjoni sabet li l-Emenda 75 ma kinetx aċċettabbli.

L-Emenda 75 ma ġietx aċċettata mill-Parlament Ewropew fil-vot plenarju tiegħu tat-23 ta’ 
Ottubru 2007. Lanqas projbizzjoni totali dwar l-użu tal-pestiċidi ma ġiet proposta mill-Kunsill 
fil-pożizzjoni komuni tiegħu. 
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