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Qamħirrum ġenetikament modifikat 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) 
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-31 ta' Jannar 2019 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni 
ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li 
fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-qamħirrum ġenetikament modifikat 
5307 (SYN-Ø53Ø7-1), skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (D059689/02 – 2019/2522(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li 
tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti 
mill-qamħirrum ġenetikament modifikat 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat 
ġenetikament (D059689/02),

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament1, u b'mod 
partikolari l-Artikoli 7(3) u 19(3) tiegħu,

– wara li kkunsidra l-votazzjoni tat-3 ta' Diċembru 2018 fil-Kumitat Permanenti dwar il-
Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali msemmi fl-Artikolu 35 tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003, li matulha ma ngħatat ebda opinjoni,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 11 u 13 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-
setgħat ta' implimentazzjoni2,

– wara li kkunsidra l-opinjoni adottata mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel 
(EFSA) fis-16 ta' April 2015 u ppubblikata fil-5 ta' Mejju 20153, u d-dikjarazzjoni li 

1 ĠU L 268, 18.10.2003, p. 1.
2 ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.
3 Opinjoni Xjentifika dwar l-applikazzjoni (EFSA-GMO-DE-2011-95) għat-tqegħid fis-

suq tal-qamħirrum ġenetikament modifikat 5307 għall-użu tal-ikel u l-għalf, l-
importazzjoni u l-ipproċessar skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 minn Syngenta 
Crop Protection AG, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083


takkumpanja l-Opinjoni Xjentifika tal-EFSA dwar l-applikazzjoni (EFSA-GMO-DE-
2011-95) għat-tqegħid fis-suq ta' qamħirrum ġenetikament modifikat 5307 għall-użu tal-
ikel u l-għalf, l-importazzjoni u l-ipproċessar skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 
minn Syngenta Crop Protection AG li tqis studju addizzjonali dwar it-tossikoloġija, 
adottata mill-EFSA fis-7 ta' Marzu 2018 u ppubblikata fil-11 ta' April 20181,

– wara li kkunsidra l-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Frar 2017 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 182/2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-
Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (COM(2017)0085, 2017/0035(COD),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu li joġġezzjonaw l-awtorizzazzjoni 
ta' organiżmi ġenetikament modifikati2,

1 Dikjarazzjoni li tikkomplementa l-Opinjoni Xjentifika tal-EFSA dwar l-applikazzjoni 
(EFSA-GMO-DE-2011-95) għat-tqegħid fis-suq tal-qamħirrum ġenetikament 
modifikat 5307 għall-użu tal-ikel u l-għalf, l-importazzjoni u l-ipproċessar skont ir-
Regolament (KE) Nru 1829/2003 minn Syngenta Crop Protection AG filwaqt li jitqies 
l-istudju addizzjonali dwar it-tossikoloġija, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083 

2 – Riżoluzzjoni tas-16 ta' Jannar 2014 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar 
it-tqegħid fis-suq għall-kultivazzjoni, skont id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, ta' prodott tal-qamħirrum (Zea mays L., il-linja 1507) 
ġenetikament modifikat għar-reżistenza għal ċerti organiżmi ta' ħsara lepidopterani (ĠU 
C 482, 23.12.2016, p. 110).

 – Riżoluzzjoni tas-16 ta' Diċembru 2015 dwar id-deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2015/2279 tal-4 ta' Diċembru 2015 li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' 
prodotti li fihom il-qamħirrum ġenetikament modifikat NK603 × T25 (ĠU C 399, 
24.11.2017, p. 71). 

 – Riżoluzzjoni tat-3 ta' Frar 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu, 
jew li jkunu prodotti minn, fażola tas-sojja ġenetikament modifikata MON 87705 × 
MON 89788 (ĠU C 35, 31.1.2018, p. 19). 

 – Riżoluzzjoni tat-3 ta' Frar 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu, 
jew li jkunu prodotti minn, fażola tas-sojja modifikata ġenetikamenta 
MON 87708 × MON 89788 (ĠU C 35, 31.1.2018, p. 17). 

 – Riżoluzzjoni tat-3 ta' Frar 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li 
huma prodotti mis-sojja ġenetikament modifikata FG72 (MST-FGØ72-2)(ĠU C 35, 
31.1.2018, p. 15). 

 – Riżoluzzjoni tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu, 
jew li jkunu prodotti milll-qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 × MIR162 × 
MIR604 × GA21, u qamħirrun ġenetikament modifikat li jgħaqqad tnejn jew tlieta mill-
events (ĠU C 86, 6.3.2018, p. 108). 

 – Riżoluzzjoni tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni dwar it-tqegħid fis-suq ta' qronfla mmodifikata ġenetikament (Dianthus 
caryophyllus L., linja SHD-27531-4) (ĠU C 86, 6.3.2018, p. 111). 

 – Riżoluzzjoni tas-6 ta' Ottubru 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni dwar it-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għall-introduzzjoni fis-suq għall-

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233


– wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi, fis-7 ta' April 2011, Syngenta Crop Protection AG ippreżentat applikazzjoni, 
permezz tal-kumpanija affiljata tagħha Syngenta Crop Protection NV/SA, bi qbil mal-
Artikoli 5 u 17 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, għat-tqegħid fis-suq ta' ikel, 
ingredjenti tal-ikel u għalf li fihom, jikkonsistu minn jew li huma prodotti minn 
qamħirrum ġenetikament modifikat (ĠM) 5307 ("l-applikazzjoni") lill-awtorità 
nazzjonali kompetenti tal-Ġermanja; billi l-applikazzjoni kopriet ukoll it-tqegħid fis-suq 
ta' prodotti li fihom jew li jikkonsistu mill-qamħirrum ĠM 5307 għal użi oħra apparti l-
ikel u l-għalf, ħlief għall-kultivazzjoni.

B. billi l-qamħirrum ĠM 5307 jipproduċi proteina insettiċida ġdida, eCry3.1Ab, li hija 
tossika għal ċerti ħanfus u bumunqar u li hija derivata minn fużjoni u arranġament mill-
ġdid ta' tossini li jokkorru b'mod naturali f'batterji tal-ħamrija magħrufa bħala Bacillus 
thuringiensis (Bt); billi l-qamħirrum ĠM 5307 jesprimi wkoll il-Protein 
Phosphommanose Isomerase (PMI), li tintuża bħala markatur tal-għażla;

C. billi, fl-opinjoni tagħha tal-2015, l-EFSA kkonkludiet li ma setgħetx tlesti l-valutazzjoni 
tagħha tar-riskji tal-ikel/tal-għalf minħabba nuqqasijiet fl-istudju dwar it-tossiċità ta' 
28 jum mogħti mill-applikant, speċjalment minħabba li s-settijiet tad-data kienu minn 
żewġ esperimenti separati u minħabba li ntuża għadd insuffiċjenti ta' annimali1;

kultivazzjoni ta' żerriegħa ta' qamħirrum ġenetikament modifikat MON 810 (ĠU C 215, 
19.6.2018, p. 76). 

 – Riżoluzzjoni tas-6 ta' Ottubru 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni li tawtorizza l-introduzzjoni fis-suq ta' prodotti ta' qamħirrum 
ġenetikament modifikat MON 810 (ĠU C 215, 19.6.2018, p. 80). 

 – Riżoluzzjoni tas-6 ta' Ottubru 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni dwar l-introduzzjoni fis-suq għall-kultivazzjoni ta' żerriegħa ta' 
qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 (ĠU C 215, 19.6.2018, p. 70). 

 – Riżoluzzjoni tas-6 ta' Ottubru 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni dwar l-introduzzjoni fis-suq għall-kultivazzjoni ta' żerriegħa ta' 
qamħirrum ġenetikament modifikat 1507 (ĠU C 215, 19.6.2018, p. 73).

 – Riżoluzzjoni tas-6 ta' Ottubru 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni li tawtorizza l-introduzzjoni fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu 
jikkonsistu, jew ikunu prodotti minn qoton ġenetikament modifikat 281-24-236 × 3006-
210-23 × MON 88913 (ĠU C 215, 19.6.2018, p. 83). 

 Riżoluzzjoni tal-5 ta' April 2017 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu, 
jew li jkunu prodotti mill-qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 × 59122 × MIR604 
× 1507 × GA21, u qamħirrun ġenetikament modifikat li jgħaqqad tnejn, tlieta jew 
erbgħa mill-events Bt11, 59122, MIR604, 1507 u GA21, skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf ġenetikament 
modifikat (ĠU C 298, 23.8.2018, p. 34). 

 – Riżoluzzjoni tas-17 ta' Mejju 2017 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, 



D. billi l-applikant aktar tard ipprovda studju ġdid dwar it-tossiċità ta' 28 jum; billi, 
madankollu, it-tieni studju ma ssodisfax ir-rekwiżiti kollha tal-linji gwida tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) dwar studji ta' 
tossiċità orali ta' doża ripetuta ta' 28 jum f'rodituri1, kif talbet l-EFSA;

E. billi, fid-dikjarazzjoni tagħha tal-2018, l-EFSA adottat opinjoni favorevoli fir-rigward 
ta' din l-applikazzjoni;

F. billi, minkejja l-fatt li l-proteini Cry (tossini Bt) ġew rikonoxxuti bħala li għandhom 
proprjetajiet aġġuvanti, li jfisser li jistgħu jsaħħu l-proprjetajiet allerġeniċi ta' oġġetti 
oħra tal-ikel, dan ma ġiex analizzat mill-EFSA; billi dan huwa problematiku, peress li t-
tossini Bt jistgħu jitħalltu ma' allerġeni fl-ikel u fl-għalf bħall-fażola tas-sojja;

G. billi fl-istudju dwar it-tossiċità ta' 28 jum li aċċettat l-EFSA, ġiet ittestjata biss il-
proteina iżolata; billi, madankollu, intwera li t-tossiċità ta' tossini Bt tista' tissaħħaħ 
permezz ta' interazzjonijiet ma' komposti oħra bħall-enżimi tal-pjanti, tossini Bt oħrajn 
u residwi mill-bexx tal-erbiċidi; billi l-ittestjar tat-tossina Bt waħedha u f'forma iżolata 
ma jippermettix, għaldaqstant, li wieħed jasal għal xi konklużjonijiet dwar l-impatt 
tagħha fuq is-saħħa wara li tiġi kkonsmata2;

H. billi l-EFSA nnutat li "l-applikant identifika similaritajiet rilevanti bejn is-sekwenza tal-
amino aċidi ta' eCry3.1Ab u l-parasporins, li jistgħu jaġixxu bħala proteini ċitotossiċi 
fuq iċ-ċelloli tal-mammiferi"3; billi l-EFSA ma investigatx aktar minn dan;

I. billi, matul il-perjodu ta' konsultazzjoni ta' tliet xhur, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 

jew li huma prodotti mill-qamħirrum ġenetikament modifikat DAS-40278-9, skont ir-
Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel 
u għalf modifikat ġenetikament (ĠU C 307, 30.8.2018, p. 71). 

 – Riżoluzzjoni tas-17 ta' Mejju 2017 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu 
jikkonsistu, jew ikunu prodotti minn qoton ġenetikament modifikat GHB119 (BCS-
GHØØ5-8) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (ĠU C 307, 30.8.2018, p. 67). 

 – Riżoluzzjoni tat-13 ta' Settembru 2017 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, 
jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata 
DAS-68416-4, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (ĠU C 337, 20.9.2018, p. 54). 

 – Riżoluzzjoni tal-4 ta' Ottubru 2017 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, 
jew li huma prodotti mill-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata FG72 × A5547-127, 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
ikel u għalf modifikat ġenetikament (ĠU C 346, 27.9.2018, p. 55). 

 – Riżoluzzjoni tal-4 ta' Ottubru 2017 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, 
jew li huma prodotti mill-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata DAS-44406-6, skont 
ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel 
u għalf modifikat ġenetikament (ĠU C 346, 27.9.2018, p. 60). 

 – Riżoluzzjoni tal-24 ta' Ottubru 2017 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni dwar it-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għall-introduzzjoni fis-suq ta' 
prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-qamħirrum ġenetikament 



Membri ressqu bosta kummenti kritiċi1;

J. billi, skont awtorità kompetenti waħda2, il-livelli ta' espressjoni ta' eCry3.1Ab fil-qlub 
tal-qamħirrum ĠM 5307 jaqbżu l-livell massimu ta' residwu permess b'mod 
awtomatiku, li huwa ta' 0,01 mg/kg kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill3;

K. billi l-votazzjoni fit-3 ta' Diċembru 2018 tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina 
Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali msemmi fl-Artikolu 35 tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003 ma tat l-ebda opinjoni, li jfisser li l-awtorizzazzjoni ma kinitx 
appoġġjata minn maġġoranza kwalifikata tal-Istati Membri;

L. billi, kemm fil-memorandum ta' spjegazzjoni tagħha għall-proposta leġiżlattiva 
ppreżentata fit-22 ta' April 2015 li temenda r-Regolament (KE) Nru 1829/2003 fir-
rigward tal-possibbiltà għall-Istati Membri li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-użu ta' ikel u 
għalf modifikat ġenetikament fit-territorju tagħhom kif ukoll fil-memorandum ta' 
spjegazzjoni dwar il-proposta leġiżlattiva ppreżentata fl-14 ta' Frar 2017 li temenda r-
Regolament (UE) Nru 182/2011, il-Kummissjoni ddeplorat il-fatt li, sa mid-dħul fis-
seħħ tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, id-deċiżjonijiet ta' awtorizzazzjoni ġew 
adottati mill-Kummissjoni mingħajr l-appoġġ tal-opinjoni tal-Kumitat tal-Istati Membri 
u li r-ritorn tad-dossier lill-Kummissjoni għad-deċiżjoni finali, li hi verament l-
eċċezzjoni għall-proċedura kollha, saret in-norma għat-teħid ta' deċiżjonijiet dwar l-
awtorizzazzjoni ta' ikel u għalf ġenetikament modifikat; billi l-President Juncker diversi 
drabi ddeplora din il-prattika bħala waħda li mhijiex demokratika4;

M. billi, fit-28 ta' Ottubru 2015, il-Parlament ċaħad fl-ewwel qari5 l-proposta leġiżlattiva 

modifikat 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (OJ C 346, 
27.9.2018, p. 122). 

 – Riżoluzzjoni tal-24 ta' Ottubru 2017 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, 
jew li huma prodotti mill-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata 305423 × 40-3-2 
(DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (ĠU C 346, 
27.9.2018, p. 127).

 – Riżoluzzjoni tal-24 ta' Ottubru 2017 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, 
jew li huma prodotti mill-kolza ġenetikament modifikata MON 88302 x Ms8 x Rf3 
(MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-
883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) u MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
ikel u għalf ġenetikament modifikat (ĠU C 346, 27.9.2018, p. 133).

 – Riżoluzzjoni tal-1 ta' Marzu 2018 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni dwar it-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għall-introduzzjoni fis-suq ta' prodotti li 
fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-qamħirrum ġenetikament 
modifikat 59122 (DAS-59122-7) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (Testi 
adottati, P8_TA(2018)0051). 

 – Riżoluzzjoni tal-1 ta' Marzu 2018 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu, jew li 
huma prodotti mill-qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87427 × MON 89034 × 



tat-22 ta' April 2015 li temenda r-Regolament (KE) Nru 1829/2003 u talab lill-
Kummissjoni tirtiraha u tressaq proposta ġdida;

1. Iqis li l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni jisboq is-setgħat ta' 
implimentazzjoni previsti fir-Regolament (KE) Nru 1829/2003;

2. Iqis li d-deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni mhijiex konsistenti mad-dritt 
tal-Unjoni billi mhijiex kompatibbli mal-għan tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 li, 
skont il-prinċipji ġenerali stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 178/20021, huwa li 

NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) u qamħirrum 
ġenetikament modifikat li jikkombina tnejn mill-eventi MON 87427, MON 89034 u 
NK603 u li tħassar id-Deċiżjoni 2010/420/UE (Testi adottati, P8_TA(2018)0052). 

 – Riżoluzzjoni tat-3 ta' Mejju 2018 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni dwar it-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għall-introduzzjoni fis-suq ta' ikel u 
għalf li huma prodotti mill-pitrava zokkrija ġenetikament modifikata H7-1 (KM-
ØØØH71-4) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (Testi adottati, P8_TA(2018)0197).



jipprovdi l-bażi biex, fir-rigward ta' ikel u għalf ġenetikament modifikati, jiżgura livell 
għoli ta' protezzjoni għall-ħajja u s-saħħa tal-bniedem, is-saħħa u l-benessri tal-

 – Riżoluzzjoni tat-30 ta' Mejju 2018 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni dwar it-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għall-introduzzjoni fis-suq ta' 
prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-qamħirrum ġenetikament 
modifikat GA21 (MON-ØØØ21-9) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf ġenetikament modifikat, (Testi 
adottati, P8_TA(2018)0221).

 – Riżoluzzjoni tat-30 ta' Mejju 2018 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu 
jikkonsistu, jew li jkunu prodotti mill-qamħirrum ġenetikament modifikat 1507 × 59122 
× MON 810 × NK603, u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina tnejn jew 
tlieta mill-eventi uniċi 1507, 59122, MON 810 u NK603, u li tħassar id-
Deċiżjonijiet 2009/815/KE, 2010/428/UE u 2010/432/UE skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003 tal-Parlament u tal-Kunsill dwar ikel u għalf ġenetikament modifikat 
(Testi adottati, P8_TA(2018)0222).

 – Riżoluzzjoni tal-24 ta' Ottubru 2018 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni (UE) 2015/2279 dwar it-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għall-introduzzjoni 
fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-qamħirrum 
ġenetikament modifikat NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Testi 
adottati, P8_TA(2018)0416).

 – Riżoluzzjoni tal-24 ta' Ottubru 2018 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu, jew li 
huma prodotti mill-qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87427 × MON 89034 × 
1507 × MON 88017 × 59122, u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina tnejn, 
tlieta jew erbgħa mill-eventi uniċi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 u 
59122, u tħassir tad-Deċiżjoni 2011/366/UE (Testi adottati, P8_TA(2018)0417).
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annimali, u l-interessi ambjentali u tal-konsumaturi, filwaqt li jiżgura l-funzjonament 
effikaċi tas-suq intern;

3. Jitlob lill-Kummissjoni tirtira l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tagħha;

4. Itenni l-impenn tiegħu li javvanza l-ħidma fuq il-proposta tal-Kummissjoni li temenda r-
Regolament (UE) Nru 182/2011; jistieden lill-Kunsill imexxi 'l quddiem il-ħidma tiegħu 
fir-rigward ta' dik il-proposta tal-Kummissjoni bħala kwistjoni ta' urġenza;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tissospendi kwalunkwe deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
rigward l-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni ta' OĠM sa ma tiġi riveduta l-
proċedura ta' awtorizzazzjoni b'tali mod li tindirizza n-nuqqasijiet tal-proċedura attwali, 
li wriet li mhix adegwata;

6. Jistieden lill-Kummissjoni tirtira proposti għall-awtorizzazzjonijiet tal-OĠM jekk ma 
tingħata l-ebda opinjoni mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa 
tal-Annimali, kemm għall-kultivazzjoni kif ukoll għal użu bħala ikel u għalf;

7. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.


