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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Strateġija Tematika dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi
(2007/2006(INI))

Il-Parlament Ewropew,

− wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni:  
"Strateġija Tematika dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi" (COM(2006)0372),

− wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-22 ta' Lulju 2002 dwar is-Sitt Programm Komunitarju ta' Azzjoni għall-Ambjent (is-sitt 
EAP)1,

− wara li kkunsidra l-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jintlaħaq użu sostenibbli tal-pestiċidi 
(COM(2006)0373),

− wara li kkunsidra l-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti (COM(2006)0388),

− wara li kkunsidra l-Artikolu 175 tat-Trattat KE,
− wara li kkunsidra l-Artikolu 6 tat-Trattat KE, li bis-saħħa tiegħu l-ħarsien ta' l-ambjent irid 

ikun integrat fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki tal-Komunità b'mod 
partikulari bil-ħsieb li jkun promoss l-iżvilupp sostenibbli,

− wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-23 ta’ Frar 2005 dwar il-livelli massimi tar-residwi tal-pestiċidi fi jew fuq l-ikel u l-
għalf li ġej mill-pjanti jew mill-annimali2,

− wara li kkunsidra d-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 
Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-
ilma3, id-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE  tat-3 ta' Novembru 1998 dwar il-kwalità ta' l-ilma 
maħsub għall-konsum mill-bniedem4, id-Direttiva tal-Kunsill 75/440/KEE tas-16 ta’ 
Ġunju 1975 dwar il-kwalità meħtieġa għall-ilma tal-wiċċ illi huwa maħsub għall-
produzzjoni ta’ l-ilma tax-xorb fl-Istati Membri5, u d-Direttiva 2006/118/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat- 12 ta' Diċembru 2006 dwar il-protezzjoni ta' l-ilma ta' taħt l-art 
kontra t-tniġġiż u d-deterjorament6,   

− wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-
Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-
Sustanzi Kimiċi7 u d-Direttiva 2006/121/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
temenda d-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-
regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u 

  
1 ĠU L 242, 10.9.2002, p. 1.
2 ĠU C 70, 28.10.2005, p. 1.

3 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.
4 ĠU L 330, 85.12.1998, p. 32.
5 ĠU L 194, 25.7.1975, p. 26.
6 * ĠU L 372, 27.12.2006, p. 19.
7 ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.
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l-ittikkettar ta' sustanzi perikolużi sabiex tadattaha għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 
dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' sustanzi 
kimiċi (REACH) u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi1, 

− wara li kkunsidra r-rapport ta' sinteżi tal-Kummissjoni Ewropea bit-titlu "Possibilitajiet 
għal Politika Ambjentali futura ta' l-UE dwar Prodotti għall-Ħarsien tal-Pjanti" (1997), 

− wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

− wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali (A6 0000/2007),

A. billi l-użu ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti fl-UE bejn l-1992 u l-2003 baqa' sinifikanti u 
ma naqasx; 

B. billi ammonti mhux mixtieqa ta' ċerti pestiċidi għadhom jinstabu fl-ambjent, b'mod 
partikulari fil-ħamrija u fl-ilma; billi residwi f'valuri li jaqbżu l-limitu regolamentarju 
għadhom jinstabu fil-prodotti agrikoli, 

C. billi għalkemm il-benefiċċji li joħorġu mill-użu tal-pestiċidi u l-irwol li dawn għandhom 
biex jiżguraw produzzjoni agrikola kompettitiva effiċjenti u sostenibbli fl-Ewropa ma 
jistgħux ikunu miċħuda, il-pubbliku ġenerali għandu jkun infurmat aħjar dwar ir-riskji 
possibbli għas-saħħa u l-ambjent u l-effetti ħżiena fuq perjodu ta' żmien twil marbuta ma' 
l-użu tagħhom;

D. billi sistema trasparenti għar-rappurtar u l-monitoraġġ ta' l-użu tal-pestiċidi u livelli ta' 
residwi fil-prodotti, inkluż l-iżvilupp ta’ indikaturi adegwati, hija nieqsa;

1. Jirrikonoxxi l-bżonn ta' qafas legali fil-qasam ta' l-użu tal-pestiċidi minħabba li l-
leġiżlazzjoni fis-seħħ tidher li mhix biżżejjed biex tilħaq il-minimizzazzjoni tal-perikli u 
r-riskji għas-saħħa u l-ambjent li ġejja mill-użu tal-pestiċidi;

2. Jilqa' l-Istrateġija Tematika dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi li tidentifika n-
nuqqasijiet tal-leġiżlazzjoni attwali u tipproponi li tirregola l-fażi ta' l-użu biex "jimtela l-
vojt" bejn it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti fuq naħa waħda u t-tmiem 
taċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom fuq l-oħra;  

3. Jinnota li l-Istrateġija Tematika dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi tkopri biss il-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti, li huma biss parti mill-pestiċidi , u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex 
testendi l-ambitu ta' l-Istrateġija Tematika biex jinkludi l-bijoċidi malajr kemm jista' jkun;

4. Iqis li hu essenzjali li tittejjeb l-imġiba ta' l-utenti tal-pestiċidi sabiex ikun evitat l-użu 
ħażin, l-użu żejjed u l-inċidenti ta' avvelenament; jilqa' l-ħolqien ta' sistema ta' taħriġ u 
edukazzjoni għall-utenti professjonali tal-pestiċidi, li għaliha l-Kummissjoni għandha 
tfassal linji gwida li jqisu d-differenzi li jeżistu bejn ir-reġjunijiet Ewropej varji; 

5. Jenfasizza li l-minimizzazzjoni tal-perikli u r-riskji għas-saħħa u l-ambjent mill-użu tal-
pestiċidi ma tistax tintlaħaq b'mod effettiv mingħajr djalogu kostruttiv u bini ta’ kapaċità, 

  
1 ĠU L 396, 30.12.2006, p. 850.
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inklużi stimoli finanzjarji, ma' pajjiżi terzi;

6. Jenfasizza l-importanza ta' l-irwol tal-midja biex il-pubbliku ġenerali jkun infurmat dwar 
kwistjonijiet ta' pestiċidi;

7. Jilqa' l-miżuri magħżula mill-Kummissjoni; jenfasizza li l-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali 
ta' l-Istati Membri huma elementi ewlenin fil-proċess kollu;

8. Madankollu jiddispjaċih li l-Kummissjoni għażlet li teskludi kriterji kwantitattivi u 
kwalitattivi fil-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali, u b'hekk naqqset il-livell ta' ambizzjoni 
tagħhom; 

9. Jenfasizza li mingħajr miri kwantitattivi ta' tnaqqis mill-użu fil-Pjanijiet ta' Azzjoni 
Nazzjonali,  l-idea ta' "tnaqqis tal-perikli, ir-riskji u d-dipendenza fuq il-pestiċidi" hija 
definita b'mod mhux preċiż u ambigwu, u mhix ser twassal lill-Istati Membri biex 
inaqqsu l-ammont ta' pestiċidi użati; 

10. Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni għandha tgħaqqad it-tneħħija ta' perikli, riskji u 
dipendenza fuq il-pestiċidi ma' kriterji kwantitattivi fil-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali, u 
tqis l-esperjenza pożittiva ta' xi Stati Membri li diġà qed jużaw miri kwantitattivi ta' 
tnaqqis mill-użu, li uriet li l-użu tal-pestiċidi jista' jitnaqqas mingħajr spejjeż sinifikanti 
għall-bdiewa;   

11. Jaqbel li l-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali għandhom ikunu adattati għall-kundizzjonijiet 
speċifiċi ta' kull Stat Membru;

12. Jilqa' d-dikjarazzjoni mill-Kummissjoni li r-riżultat l-aktar importanti mistenni mill-
Istrateġija Tematika huwa t-tnaqqis ta' l-impatti negattivi ta' l-użu tal-pestiċidi fuq is-
saħħa tal-bniedem;

13. Jiddispajċih li, għalkemm il-pestiċidi huma konnessi ma' effetti immunoloġiċi, effetti li 
jtellfu l-endokrina, mard newrotossiku u l-kanċer1, is-saħħa tissemma biss b'mod 
marġinali fl-Istrateġija Tematika;

14. Jirrimarka li l-feti, it-tfal żgħar, it-tfal kif ukoll in-nisa tqal, l-anzjani u dawk li għandhom 
problemi mediċi diġà eżistenti huma aktar vulnerabbli u aktar esposti għall-pestiċidi, 
speċjalment għall-effetti kumulattivi ta' tipi differenti ta' pestiċidi, milli huma l-adulti; 

15. Iqis li hu essenzjali li ssir aktar riċerka fl-effetti fuq is-saħħa ta' l-użu al-pestiċidi;

16. Jilqa' b'sodisfazzjoni l-hekk imsejjaħ "prinċipju ta' sostituzzjoni" li permezz tiegħu s-
sustanzi aktar perikolużi jitneħħew mis-suq fejn jeżistu alternattivi aktar sikuri, u 
jenfasizza l-bżonn li jintużaw alternattivi mhux kimiċi; 

17. Jemmen li l-għażla ta' zoni b'użu ta' pestiċidi mnaqqas jew imneħħi għal kollox u ħarsien 
imtejjeb ta' l-ambjent akwatiku mill-inkwinament mill-pestiċidi huma meħtieġa sabiex 
tkun evitata espożizzjoni mhix mixtieqa; iqis li għandhom ikunu stabbiliti "zoni ta’ 

  
1 Strateġija Ewropea ambjentali u sanitarja (COM(2003)0338, p.5 
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lqugħ" ta' wisa' adegwat li jqisu l-kundizzjonijiet ġeografiċi u tat-temp differenti; 

18. Jinnota t-tniġġis ta'  l-ilma ta'  taħt l-art u ta' l-ilmijiet tal-wiċċ Ewropej mill-pestiċidi;
jirrimarka li l-purifikazzjoni ta' l-ilma, iżda, issir fil-biċċa l-kbira biss għall-konsum mill-
bniedem, waqt li l-bqija ta' l-ilma mniġġes jidħol fil-ġisem tal-bniedem mill-flora u mill-
fawna, u jwassal għal spejjeż għoljin ta' trattament;  

19. Jirrikonoxxi li l-projbizzjoni fuq il-bexx mill-ajru hija inevitabbli; iqis, madankollu, li l-
bexx jista' jintuża fejn jirrapreżenta vantaġġi ċari għall-ambjent jew fejn m'hemmx 
alternattivi vijabbli, iżda fl-istess ħin għandu jkun obbligatorju li l-pubbliku ġenerali jkun 
mgħarraf dwar il-ħin tal-bexx, l-ammonti u t-tip ta' pestiċida; 

20. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi r-residwi massimi fl-iktar livell baxx 
possibbli sakemm ma jistax ikun ippruvat li anke l-aħjar tekniċi u metodi disponibbli ma 
jistgħux jevitaw residwi sa inqas minn ċertu livell; f'dan ir-rigward jistieden lill-Istati 
Membri biex itejjbu l-monitoraġġ tal-konċentrazzjoni ta' pestiċidi fi prodotti ta' l-ikel u 
mezzi ambjentali; 

21. Jilqa' l-istedina proposta lill-Istati Membri biex ineħħu dispożizzjonijiet li jippermettu 
lill-Istati Membri biex japplikaw rati ta' VAT imnaqqsa għall-pestiċidi; 

22. Jinsisti li l-Kummissjoni tipproponi definizzjonijiet ċari u kriterji minimi għall-ġestjoni 
integrata ta' l-organiżmi ta' ħsara (IPM); 

23. Jirrikonoxxi li diversi preokupazzjonijiet dwar l-ambjent kienu integrati fir-regolamenti 
varji li flimkien jagħmlu l-Politika Komuni għall-Agrikultura, u b'hekk jagħmlu l-metodi 
ta' produzzjoni agrikola aktar favur l-ambjent; 

24. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jippromwovu metodi tal-kultivazzjoni bi ftit użu tal-
pestiċidi u agrikoltura organika, u biex jiżguraw li l-utenti professjonali tal-pestiċidi  
jersqu lejn użu aktar favur l-ambjent tal-prodotti disponibbli kollha għall-protezzjoni ta' l-
uċuħ, u jagħtu prijorità lill-alternattivi mhux kimiċi, lin-newba ta' l-uċuħ u lit-tnaqqija  
aktar milli lill-użu sistematiku tal-pestiċidi; 

25. Jisiteden lill-Istati Membri biex jiżguraw il-ħażna u l-maniġġar sikuri tal-pestiċidi, u li 
pestiċidi li ma ntużawx u li skadew u l-materjal ta' l-imballaġġ vojt jinġabru b'mod 
kontrollat u li l-pestiċidi li ma għandhomx jintużaw ikunu ttrattati skond ir-regoli dwar l-
iskart perikoluż;

26. Jirrikonoxxi li t-tagħmir ta' l-applikazzjoni tal-pestiċidi miżmum tajjeb huwa essenzjali 
biex jitnaqqsu l-impatti negattivi tal-pestiċidi fuq is-saħħa u l-ambjent, u jenfasizza li t-
tagħmir ta' l-applikazzjoni għandu jkun iċċekkjat regolarment; 

27. Jenfasizza li l-effetti ħżiena tal-pestiċidi huma magħrufa sew, waqt li l-effetti ħżiena ta' 
organiżmi modifikati ġenetikament għadhom ma ntwerewx kif xieraq; għaldaqstant 
jistieden aktar riċerka dwar il-possibilità li l-pestiċidi jkunu mibdula mill-organiżmi 
modifikati ġenetikament; 

28. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tfassal strateġija tematika bħala qafas għal-leġiżlazzjoni 
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eżistenti u futura; jissuġġerixxi li tkun proposta taħlita ta' strumenti li jistgħu jkunu 
infurzati li ma jkunux kuntradittorji iżda kumplimentari għal xulxin;

29. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

F'Lulju 2006, il-Kummissjoni ressqet l-Istrateġija Tematika dwar l-Użu Sostenibbli tal-
Pestiċidi quddiem il-Kunsill u l-Parlament Ewropew flimkien ma' Proposta għal direttiva li 
tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jintlaħaq użu sostenibbli tal-pestiċidi u 
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li għandha x’taqsam mat-
tqegħid fis-suq ta’ prodotti ta’ protezzjoni għall-pjanti. 

L-objettiv ta' l-istrateġija huwa li jitnaqqsu r-riskji u l-impatti negattivi fuq is-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent mill-użu tal-pestiċidi. L-istrateġija ħarġet mis-Sitt Programm 
Komunitarju ta' Azzjoni għall-Ambjent, (adottat f'Lulju 2002) li jistieden biex il-pestiċidi 
jintużaw b'mod sostenibbli u sabiex jimminimizzaw l-impatti negattivi għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent. 

Irid jiġi rikonoxxut li l-aktar għan importanti ta' din il-politika huwa l-ħarsien tas-saħħa u ta' l-
ambjent.  Saru ħafna sforzi biex ikunu minimizzati r-riskji marbuta ma' l-użu tal-pestiċidi iżda 
ammonti mhux mixtieqa għadhom jinstabu fil-ħamrija u fl-ilma.  Il-pestiċidi huma preżenti fl-
ambjenti kollha, 44% tal-frott ittestjat huwa mniġġes bil-pestiċidi, 5.5% iktar mill-livell 
massimu ta' residwi.  Huwa pjuttost diżappuntanti li wieħed jara li s-suġġett huwa ttrattat fil-
biċċa l-kbira mill-Ministeri għall-Agrikoltura fl-Istati Membri b'biss ftit involviment mill-
Ministeri għall-Ambjent. 

Il-bżonn ta' leġiżlazzjoni effettiva fil-qasam ta' l-użu tal-pestiċidi għad hemm qbil dwaru.  L-
Istrateġija Tematika "timla' l-vojt" bejn iż-żewġ fażijiet li diġà huma rregolati - il-fażi tat-
tqegħid fis-suq ta' prodotti u t-tmiem taċ-ċiklu tal-ħajja (limiti massimi ta' residwi u 
leġiżlazzjoni dwar l-iskart). L-Istrateġija Tematika tirregola l-fażi ta' l-użu.

Waqt li tirrikonoxxi li l-użu tal-pestiċidi huwa neċessarju għall-produttività agrikola, ir-
rapporteur tagħkom hija ta' l-opinjoni li hemm metodi oħra kif jitnaqqas l-użu tal-pestiċidi 
mingħajr ma' titnaqqas il-produttività tal-qasam agrikolu. L-agrikoltura organika, in-newba ta' 
l-uċuħ, it-tnaqqija jew is-sostituzzjoni jew is-sostituzjoni parzjali tal-pestiċidi mill-GMOs 
jistgħu jkunu alternattivi.

Ir-rapporteur tagħkom ma tridx tibdel il-pestiċidi mal-GMOs immedjatament. Il-kwistjoni hi 
li l-effetti mhux mixtieqa tal-kimiċi-pestiċidi fuq is-saħħa tal-bniedem huma magħrufa sew.
Min-naħa l-oħra l-effetti tal-GMOs fuq is-saħħa tal-bniedem għadhom ma kinux mistħarrġa. 
Għalhekk, jista' jkun vitali li ssir iktar riċerka. 

Minħabba li t-titlu ta' l-"Istrateġija Tematika dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi" jista' jkun 
qarrieq minħabba l-fatt li jkopri biss prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, li huma biss parti mill-
grupp tal-pestiċidi. Għaldaqstant, l-ambitu ta' l-Istrateġija Tematika għandu jkun estiż sabiex
jinkludi l-bijoċidi malajr kemm jista' jkun. 

Huwa aċettat minn ħafna li l-għarfien kurrenti dwar il-pestiċidi u l-użu tagħhom mhux 
biżżejjed. Għalhekk ir-rapporteur tagħkom tilqa' b'sodisfazzjon il-ħolqien ta' programmi ta' 
taħriġ ta' l-utenti professjonali tal-pestiċidi biex jiġi żgurat li dawk li jużaw il-pestiċidi jkunu 
mgħarrfa sewwa dwar ir-riskji marbuta ma' dan l-użu. 
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Il-pedament tal-proċess kollu hija l-introduzzjoni tal-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali (NAPs). 
Huwa, madankollu, ta' ħasra li l-Kummissjoni għażlet li teskludi l-kriterji kwantitattivi fl-
NAPs  u kkonċentrat biss fuq "it-tneħħija ta' perikli, riskji u dipendenza fuq il-pestiċidi".   
Dan huwa terminu vag li mhux ser jagħmel pressjoni fuq l-Istati Membri biex inaqqsu l-
ammont ta' pestiċidi jew li jibdlu l-pestiċidi iktar perikolużi ma' oħrajn anqas perikolużi. L-
NAPs iridu jkunu konkreti u jispeċifikaw bl-iktar indikatur xieraq kif il-perikli, ir-riskji u d-
dipendenza fuq il-pestiċidi se jitnaqqsu. Għalhekk ir-rapporteur tagħkom hija tal-fehma li l-
Kummissjoni għandha tgħaqqad it-tneħħija ta' perikli, riskji u dipendenza fuq il-pestiċidi ma' 
kriterji kwantitattivi fil-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali. F'dan ir-rigward tista' tittieħed bħala 
eżempju l-esperjenza pożittiva tad-Danimarka bl-użu ta' l-indiċi tal-frekwenza ta' l-
applikazzjoni.

Huwa diżappuntanti ħafna li għalkemm il-Kummissjoni rrikonoxxiet it-tnaqqis ta' l-impatti 
negattivi tal-pestiċidi fuq is-saħħa tal-bniedem bħala l-għan ewlieni ta' l-istrateġija, ma 
jinstabx artikolu wieħed fl-istrateġija li jittratta speċifikament din il-kwistjoni u li s-saħħa hija 
ttrattata biss b'mod marġinali. L-Istrateġija Tematika tonqos milli tindirizza li l-pestiċidi 
huma l-kawża ta' diversi difetti immunoloġiċi, mard newrotossiku u anke l-kanċer. Tonqos 
milli tirrikonoxxi li n-nisa tqal, it-tfal u l-feti huma l-aktar grupp vulnerabbli. 

Ir-rapporteur tagħkom, iżda, tilqa' diversi miżuri li introduċiet il-Kummissjoni, tappoġġja l-
prinċipju ta' sostituzzjoni, il-projbizzjoni fuq il-bexx mill-ajru, il-projbizzjoni fuq rati tal-VAT 
imnaqqsa, aktar protezzjoni ta' l-ambjent akwatiku, l-għażla ta' zoni b'użu ta' pestiċidi 
mnaqqas jew imneħħi għal kollox. Madankollu, għandhom ikunu stabbiliti "zoni ta’ lqugħ" 
sabiex iħarsu lill-pubbliku ġenerali mill-espożizzjoni. 


