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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari) 
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(Dan it-tip ta' proċedura jiddependi fuq il-bażi legali proposta mill-
Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward tal-adozzjoni tad-direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex 
jintlaħaq użu sostenibbli tal-pestiċidi
(06124/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill (6124/1/2008 – C6-0323/2008),

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari1 dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0373),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 62 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A6-0000/2008),

1. Japprova l-pożizzjoni komuni kif emendata;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-
kisba ta' użu sostenibbli tal-pestiċidi billi 
jitnaqqsu r-riskji u l-impatti ta' l-użu tal-
pestiċidi fuq is-saħħa tal-bniedem u l-
ambjent u jiġi promoss l-użu ta' Ġestjoni 
Integrata ta' Organiżmi ta' Ħsara u ta' 
approċċi jew tekniċi alternattivi.

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-
kisba ta' użu sostenibbli tal-pestiċidi billi, 
b'konformità mal-prinċipju ta' 
prekawzjoni jitnaqqsu r-riskji u l-impatti 
ta' l-użu tal-pestiċidi fuq is-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent u jiġi promoss u jiġi 
promoss l-użu ta' Ġestjoni Integrata ta' 
Organiżmi ta' Ħsara u ta' approċċi jew 
tekniċi alternattivi mhux kimiċi.

(Id-dħul mill-ġdid tal-Emenda 18 tal-ewwel qari)
                                               
1 Testi adottati, 23.10.2007, P6_TA(2007)0444.
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Or. de

Emenda 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

3. "konsulent" tfisser kwalunkwe persuna li 
tagħti pariri dwar il-ġestjoni ta' l-organiżmi 
ta' ħsara u l-użu sigur tal-pestiċidi, fil-
kuntest ta' kapaċità professjonali jew 
servizz kummerċjali, inklużi servizzi ta’ 
konsulenza privati minn min jaħdem għal 
rasu u servizzi ta' konsulenza pubbliċi, 
aġenti kummerċjali, produtturi ta’ l-ikel u 
bejjiegħa bl-imnut fejn applikabbli;

3. "konsulent" tfisser kwalunkwe persuna li 
kollha livell ta' taħriġ bażiku u aġġornat 
f'livell stabbilit mill-Istati Membri u li 
tagħti pariri dwar il-ġestjoni ta' l-organiżmi 
ta' ħsara u l-użu sigur tal-pestiċidi, fil-
kuntest ta' kapaċità professjonali jew 
servizz kummerċjali, inklużi servizzi ta’ 
konsulenza privati minn min jaħdem għal 
rasu u servizzi ta' konsulenza pubbliċi, 
aġenti kummerċjali, produtturi ta’ l-ikel u 
bejjiegħa bl-imnut fejn applikabbli;

Or. de

(Id-dħul mill-ġdid tal-Emenda 24 tal-ewwel qari)

Emenda 3

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – paragrafu 7 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

7a. "metodi mhux kimiċi għall-protezzjoni 
tal-pjanti u għall-ġestjoni ta' organiżmi 
ta' ħsara u tal-uċuħ tar-raba" tfisser l-
użu ta' tekniki għall-kontroll u l-ġestjoni 
ta' organiżmi ta' ħsara li ma jiddipendux 
fuq karatteristiċi kimiċi. Metodi mhux 
kimiċi għall-protezzjoni tal-pjanti u għall-
immaniġġjar tal-organiżmi ta' ħsara u tal-
uċuħ tar-raba' jinkludu r-rotazzjoni tal-
uċuħ tar-raba', il-kontroll fiżiku u 
mekkaniku u l-immaniġġjar ta' predaturi 
naturali.
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(Id-dħul mill-ġdid tal-Emenda 27 tal-ewwel qari)

Emenda 4

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafi 1 u 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(1) L-Istati Membri għandhom jadottaw 
Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali biex 
jiffissaw miri, miżuri u skedi ta' żmien biex 
inaqqsu r-riskji u l-impatti ta' l-użu tal-
pestiċidi fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-
ambjent u biex jinkoraġġixxu l-iżvilupp u 
l-introduzzjoni tal-ġestjoni integrata ta' 
organiżmi ta' ħsara u ta' approċċi jew 
tekniki alternattivi sabiex inaqqsu d-
dipendenza fuq l-użu tal-pestiċidi.

(1) L-Istati Membri għandhom jadottaw 
Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali biex 
jiffissaw miri, miżuri u skedi ta' żmien biex 
inaqqsu r-riskji u l-impatti ta' l-użu tal-
pestiċidi fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-
ambjent u biex jinkoraġġixxu l-iżvilupp u 
l-introduzzjoni tal-ġestjoni integrata ta' 
organiżmi ta' ħsara u ta' approċċi jew 
tekniki alternattivi sabiex inaqqsu d-
dipendenza fuq l-użu tal-pestiċidi.

Meta jfasslu u jirrevedu l-Pjanijiet ta’ 
Azzjoni Nazzjonali tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu kont kif jixraq 
ta' l-impatti soċjali, ekonomiċi, ambjentali 
u tas-saħħa tal-miżuri previsti. L-Istati 
Membri għandhom jiddeskrivu, fil-
Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali tagħhom, 
kif huma ser jimplimentaw il-miżuri 
skondl-Artikoli 5 sa 14 sabiex jiksbu l-
objettivi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
ta' dan il-paragrafu.

Meta jfasslu u jirrevedu l-Pjanijiet ta’ 
Azzjoni Nazzjonali tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu kont kif jixraq 
ta' l-impatti soċjali, ekonomiċi, ambjentali 
u tas-saħħa tal-miżuri previsti. L-Istati 
Membri għandhom jiddeskrivu, fil-
Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali tagħhom, 
kif huma ser jimplimentaw il-miżuri 
skondl-Artikoli 5 sa 14 sabiex jiksbu l-
objettivi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
ta' dan il-paragrafu. Il-pjanijiet ta' azzjoni 
nazzjonali għandhom jikkunsidraw 
pjanijiet fuq il-bażi ta' dispożizzjonijiet 
legali Komunitarji oħra dwar l-użu ta' 
pestiċidi, bħal miżuri ppjanati skond id-
Direttiva 2000/60/KE.

(2) Mhux aktar tard minn..., l-Istati 
Membri għandhom jikkomunikaw il-
pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra.

(2) Mhux aktar tard minn..., l-Istati 
Membri għandhom jikkomunikaw il-
pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra.

Il-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali 
għandhom jiġu riveduti ta' l-inqas kull 
ħames snin  u kwalunkwe bidla sostanzjali 
fil-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali għandha 

Il-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali 
għandhom jiġu riveduti ta' l-inqas kull tliet
snin  u kwalunkwe bidla sostanzjali fil-
Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali għandha 
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tiġi rrappurtata lill-Kummissjoni mingħajr 
dewmien żejjed.

tiġi rrappurtata lill-Kummissjoni mingħajr 
dewmien żejjed.

Or. de

(Id-dħul mill-ġdid tal-Emendi 38 u 42 tal-ewwel qari)

Emenda 5

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-utenti professjonali, id-distributuri u l-
konsulenti kollha jkollhom aċċess għal 
taħriġ xieraq. Dan għandu jikkonsisti 
kemm minn taħriġ inizjali kif ukoll minn 
taħriġ addizzjonali biex jinkiseb l-għarfien 
u jiġi aġġornat kif xieraq. 

(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-utenti professjonali, id-distributuri u l-
konsulenti kollha jkollhom aċċess għal 
taħriġ xieraq u organizzat b'mod 
indipendenti. Dan għandu jikkonsisti 
kemm minn taħriġ inizjali kif ukoll minn 
taħriġ addizzjonali biex jinkiseb l-għarfien 
u jiġi aġġornat kif xieraq. Għal dan il-
għan se jkunu stipulati rekwiżiti minimi li 
jorbtu madwar l-UE kollha.  

Or. de

(Id-dħul mill-ġdid tal-Emenda 48 tal-ewwel qari)

Emenda 6

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 6 – paragrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mill-inqas dawk id-distributuri li jbigħu l-
pestiċidi lil utenti professjonali, għandhom
biżżejjed persunal fl-impjieg tagħhom li 
jkollhom iċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 
5(2). Tali persuni għandhom ikunu 
disponibbli f'ħin il-bejgħ biex jipprovdu 
informazzjoni adegwata lill-klijenti 
rigward l-użu tal-pestiċidi u l-

(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-distributuri jkollhom biżżejjed persunal 
fl-impjieg tagħhom li jkollhom iċ-ċertifikat 
imsemmi fl-Artikolu 5(2). Tali persuni 
għandhom ikunu disponibbli f'ħin il-bejgħ 
biex jipprovdu informazzjoni adegwata lill-
klijenti rigward l-użu tal-pestiċidi u l-
istruzzjonijiet għas-sigurtà tas-saħħa tal-
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istruzzjonijiet għas-sigurtà tas-saħħa tal-
bnieden u l-ambjent.

bnieden u l-ambjent.

Or. de

(Id-dħul mill-ġdid ta’ parti mill-Emenda 54 tal-ewwel qari)

Emenda 7

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 7

Pozizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri 
biex jinfurmaw lill-pubbliku ġenerali u 
biex jippromwovu u jiffaċilitaw is-
sensibilizzazzjoni u d-disponibbiltà ta' 
informazzjoni preċiża u bilanċjata relatata 
mal-pestiċidi għall-pubbliku ġenerali, 
b'mod partikolari rigward ir-riskji għas-
saħħa tal-bniedem, l-organiżmu mhux fil-
mira u l-ambjent u l-użu ta' alternattivi 
mhux kimiċi.

L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri 
biex jinfurmaw lill-pubbliku ġenerali u 
biex jippromwovu u jiffaċilitaw is-
sensibilizzazzjoni u d-disponibbiltà ta' 
informazzjoni preċiża u bilanċjata relatata 
mal-pestiċidi għall-pubbliku ġenerali, 
b'mod partikolari rigward l-użu u r-riskji 
għas-saħħa tal-bniedem, l-organiżmu mhux 
fil-mira u l-ambjent u l-użu ta' alternattivi 
mhux kimiċi.

L-Istati Membri għandhom jintroduċu 
sistemi obbligatorji biex tinġabar 
informazzjoni rigward inċidenti ta’ 
avvelenament akut u kroniku mill-
pestiċidi, speċjalment fost utenti tal-
pestiċidi, ħaddiema u residenti.

Or. de

(Id-dħul mill-ġdid ta’ Emenda 5, paragrafu 2 tal-ewwel qari)

Emenda 8

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 12 – paragrafu 1 – introduzzjoni

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(1) L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-

(1) Bħala parti mill-pjanijiet nazzjonali ta' 
azzjoni, l-Istati Membri għandhom 
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operazzjonijiet li ġejjin minn utenti 
professjonali u fejn applikabbli minn 
distributuri ma jipperikolawx is-saħħa tal-
bnedmin jew l-ambjent:

jadottaw il-miżuri meħtieġa fuq il-bażi ta' 
evalwazzjonijiet tar-riskju rilevanti biex 
jiżguraw li l-operazzjonijiet li ġejjin minn 
utenti professjonali u fejn applikabbli minn 
distributuri ma jipperikolawx is-saħħa tal-
bniedem jew l-ambjent:

Or. de

(Id-dħul mill-ġdid tal-Emenda 78, paragrafu 1 tal-ewwel qari)

Emenda 9

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 14 – paragrafu 4 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

4a. Il-ġbir tad-data m'għandux joħloq 
sitwazzjoni fejn il-bdiewa u l-produtturi 
tal-inbid tal-Komunità jitgħabbew 
b'obbligi żejda ta' dokumentazzjoni u 
obbligi ta' applikazzjoni li ma jkunux 
xierqa.

Or. de

(Id-dħul mill-ġdid tal-Emenda 99 tal-ewwel qari)

Emenda 10

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 16 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 16 a
Skambju ta' informazzjoni u tal-aħjar 

prattika
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
pjattaforma għall-iskambju ta' 
informazzjoni u l-aħjar prattika fil-qasam 
tal-użu sostenibbli tal-pestiċidi u l-ġestjoni 
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integrata tal-organiżmi ta’ ħsara.

Or. de

(Id-dħul mill-ġdid tal-Emenda 102 tal-ewwel qari)

Emenda 11

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Anness I – paragrafu 3

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

3. Kunċetti dwar strateġiji u tekniki 
integrati għall-ġestjoni ta' organiżmi ta' 
ħsara, strateġiji u tekniki integrati għall-
ġestjoni ta' l-uċuħ tar-raba', il-prinċipji tal-
biedja organika, l-informazzjoni dwar il-
prinċipji ġenerali u l-linji gwida speċifiċi 
għall-uċuħ tar-raba' jew is-settur għall-
ġestjoni integrata ta' organiżmi ta' ħsara.

3. Kunċetti dwar strateġiji u tekniki 
integrati għall-ġestjoni ta' organiżmi ta' 
ħsara, strateġiji u tekniki integrati għall-
ġestjoni ta' l-uċuħ tar-raba', il-prinċipji tal-
biedja organika, il-metodi bioloġiċi għall-
ġlieda kontra l-organiżmi ta' ħsara, l-
informazzjoni dwar il-prinċipji ġenerali u l-
linji gwida speċifiċi għall-uċuħ tar-raba' 
jew is-settur għall-ġestjoni integrata ta' 
organiżmi ta' ħsara.

Or. de

(Id-dħul mill-ġdid ta’ parti mill-Emenda 111 tal-ewwel qari)

Emenda 12

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Anness I – paragrafu 5 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

5a. Metodi bbażati fuq ir-riskju li jqisu l-
varjazzjonijiet lokali tal-ġbir tal-ilma tax-
xita bħall-klima, il-ħamrija u tipi ta' uċuħ 
tar-raba', u l-art imżerżqa. 

Or. de

(Id-dħul mill-ġdid ta’ parti mill-Emenda 119 tal-ewwel qari)
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