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Qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87411 (MON-87411-9) 
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Marzu 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 minn qamħirrum ġenetikament modifikat 
MON 87411 (MON-87411-9) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (D060243/03 – 2019/2552(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 
minn qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87411 (MON-87411-9) skont ir-
Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D060243/03),

– 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 fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-
Saħħa tal-Annimali msemmi fl-Artikolu 35 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, tal-
14 ta' Jannar 2019, 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) fil-31 ta' Mejju 2018, u ppubblikata fit-28 ta' Ġunju 20183,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu li joġġezzjonaw għall-

1 ĠU L 268, 18.10.2003, p. 1.
2 ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.
3 Opinjoni xjentifika dwar il-valutazzjoni tal-qamħirrum ġenetikament modifikat MON 

87411 għall-użu fl-ikel u l-għalf, l-importazzjoni u l-ipproċessar, skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1829/2003 (applikazzjoni EFSA-GMO-NL-2015-124), Ġurnal tal-
EFSA 2018; 16(6):5310, p. 29, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5310 

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5310


awtorizzazzjoni ta' organiżmi ġenetikament modifikati1,

– 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, fil-5 ta' Frar 2015, il-Monsanto Europe N.V. ippreżentat applikazzjoni, f'isem il-
Kumpanija Monsanto, l-Istati Uniti, 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 
MON 87411 ("l-applikazzjoni") lill-awtorità nazzjonali kompetenti tan-Netherlands, u 
billi l-applikazzjoni kienet tkopri wkoll it-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jikkonsistu minn 
qamħirrum ġenetikament modifikat (ĠM) MON 87411 għal użi oħra għajr għall-ikel u 
l-għalf, bħal kull qamħirrum ieħor, bl-eċċezzjoni tal-kultivazzjoni;

B. billi, fil-31 ta' Mejju 2018, l-EFSA adottat opinjoni favorevoli b'rabta ma' din l-
applikazzjoni;

C. billi l-qamħirrum ĠM MON 87411 ġie żviluppat biex joffri reżistenza għad-dudu tal-
għeruq tal-qamħirrum permezz ta' verżjoni modifikata tal-ġene Bt Cry3Bb1 u 
"expression cassette" ta' DvSnf7 dsRNA, u tolleranza għal erbiċidi li fihom il-glifosat;

1 – 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 ġenetikament 
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 mill-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-



D. billi, minħabba r-reżistenza tad-dudu tal-għeruq tal-qamħirrum għall-proteini Bt inkluża 
Cry3Bb1 f'xi reġjuni fejn jitkabbar fl-Istati Uniti, il-qamħirrum ĠM MON 87411 ġie 
ddisinjat biex jipproduċi wkoll RNA b'katina doppja ta' insettiċidi, dsRNA;

E. billi l-effett intenzjonat tad-dsRNA huwa li jiġi assorbit fl-imsaren tal-organiżmu fil-
mira, f'dan il-każ il-larva tad-dudu tal-għeruq tal-qamħirrum, billi jinterferixxi mar-
regolazzjoni tal-ġeni ta' proċessi bijoloġiċi essenzjali, u b'hekk joqtol id-dudu tal-
għeruq;

F. billi r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 503/20131 jistipula 
li meta jintużaw approċċi ta' silenzjar b'RNAi fi pjanti li huma ġenetikament disinjati, 
hija meħtieġa analiżi bijoinformatika sabiex jiġu identifikati l-ġeni li potenzjalment 
mhumiex fil-mira; billi, f'dan il-kuntest, analiżi bir-reqqa tirrikjedi li l-istruttura tad-
dsRNA tiġi mqabbla ma' reġjuni ġenomiċi f'organiżmi li jistgħu jiġu f'kuntatt mal-
molekuli, inklużi organiżmi mhux fil-mira;

G. billi, madankollu, l-EFSA llimitat il-kunsiderazzjonijiet u l-valutazzjoni tar-riskju 
tagħha għal effetti mhux fil-mira potenzjali fil-pjanti, mingħajr ma analizzat l-effetti fuq 
il-bnedmin u l-bhejjem u l-mikrobijomi tal-imsaren tagħhom li huma esposti għall-
qamħirrum permezz tal-katina alimentari u tal-għalf; billi valutazzjoni tal-opinjoni tal-
EFSA minn istitut indipendenti tiddeskrivi dan bħala eżempju perfett ta' strateġija 
"tħarisx u ma ssibx", inkompatibbli mar-regolament eżistenti2;

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). 



H. billi l-valutazzjoni tikkonkludi li għar-raġuni msemmija hawn fuq, fost raġunijiet oħra, 
il-valutazzjoni tar-riskju tal-EFSA dwar il-karatteristiċi molekulari mhijiex konklużiva 
u mhijiex biżżejjed biex turi s-sikurezza tal-ikel u tal-għalf;

I. billi l-istudju ta' tossiċità ta' 90 jum sottomess mill-applikant wera tnaqqis fil-piż li 
huwa statistikament sinifikanti fl-għalf tal-firien li ngħataw il-qamħirrum ĠM 
MON 87411; billi, filwaqt li din is-sejba ġiet miċħuda mill-EFSA minħabba li ma kinitx 
akkumpanjata minn sinjali kliniċi ta' testijiet relatati mad-dieta u bidliet istopatoloġiċi 
fil-passaġġ diġestiv, huwa plawsibbli li d-dsRNA prodott fil-qamħirrum ĠM 
MON 87411 jista' jinteraġixxi mal-mikrobijoma tal-imsaren direttament mingħajr 
assorbiment dirett mill-imsaren, u li dan jista' jispjega s-sejbiet minn studji dwar l-għalf 
tal-annimali li juru differenzi fil-piż mingħajr effetti patoloġiċi; billi dan missu ġie 
investigat aktar mill-EFSA;

Nuqqas ta' valutazzjoni u kontrolli ta' erbiċidi komplementari u r-residwi tagħhom

J. billi l-applikazzjoni ta' erbiċidi komplementari, f'dan il-każ il-glifosat, hija parti minn 
prattika agrikola regolari fil-kultivazzjoni ta' pjanti reżistenti għall-erbiċidi u għalhekk 
jista' jkun mistenni li dawn se jkunu esposti għal dożi kemm ogħla kif ukoll ripetuti, li 
mhux biss iwasslu għal ammont akbar ta' residwi fil-ħsad, u għaldaqstant fil-prodott 

 – 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, 
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 
modifikat 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) 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. 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, 



importat, iżda jistgħu wkoll jinfluwenzaw il-kompożizzjoni tal-pjanta ġenetikament 
modifikata u l-karatteristiċi agronomiċi tagħha;

K. billi għad hemm dubji dwar il-karċinoġeniċità tal-glifosat; billi, f'Novembru 2015, l-
EFSA kkonkludiet li l-glifosat x'aktarx mhuwiex karċinoġeniku, filwaqt li, 
f'Marzu 2017, l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) ikkonkludiet li ebda 
klassifikazzjoni ma kienet ġustifikata; billi, għall-kuntrarju, fl-2015 l-Aġenzija 
Internazzjonali għar-Riċerka dwar il-Kanċer tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa 
kklassifikat il-glifosat bħala probabbilment karċinoġeniku għall-bnedmin;

L. billi, b'mod ġenerali, skont il-Bord tal-EFSA dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-
Pjanti u r-Residwi tagħhom, ma jistgħux jinġibdu konklużjonijiet dwar is-sikurezza ta' 
residwi mill-bexx ta' għelejjel ġenetikament modifikati b'formazzjonijiet ta' glifosat1; 
billi l-addittivi u t-taħlitiet tagħhom użati f'formulazzjonijiet kummerċjali tal-glifosat 
għall-bexx jistgħu juru tossiċità ogħla minn ingredjenti attivi waħedhom2;

M. billi l-Unjoni diġà neħħiet mis-suq addittiv tal-glifosat magħruf bħala "POE-
tallowamine" minħabba tħassib dwar it-tossiċità tiegħu; billi addittivi u taħlitiet 
problematiċi jistgħu, madankollu, xorta jkunu permessi fil-pajjiżi fejn dan il-qamħirrum 
ĠM huwa kkultivat (bħalissa fl-Arġentina, fil-Brażil, fil-Kanada u fl-Istati Uniti);

N. billi informazzjoni dwar il-livelli ta' residwi ta' erbiċidi u l-metaboliti tagħhom hija 

jew li huma prodotti mill-qamħirrum ġenetikament modifikat 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 × 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). 

 – 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' 



essenzjali għal valutazzjoni tar-riskju bir-reqqa ta' pjanti ĠM tolleranti għall-erbiċidi; 
billi r-residwi mill-bexx bl-erbiċidi huma kkunsidrati barra mill-mandat tal-Bord tal-
EFSA dwar Organiżmi Ġenetikament Modifikati; billi l-impatt tal-bexx tal-qamħirrum 
ĠM MON 87411 bl-erbiċidi ma ġiex ivvalutat;

O. billi, bħala parti mill-programm ta' kontroll pluriennali kkoordinat tal-Unjoni għall-
2019, l-2020 u l-2021, l-Istati Membri mhumiex obbligati jkejlu r-residwi tal-glifosat 
fuq kwalunkwe importazzjoni ta' qamħirrum sabiex jiċċekkjaw il-konformità mal-livelli 
massimi ta' residwi (MRLs)1; billi ma jistax jiġi ggarantit li r-residwi tal-glifosat fuq il-
qamħirrum ĠM MON 87411 se jikkonformaw mal-MRLs tal-Unjoni;

Nuqqas ta' leġittimità demokratika

P. billi l-votazzjoni fl-14 ta' Jannar 2019 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, u dan ifisser li l-awtorizzazzjoni ma kinitx appoġġjata minn 
maġġoranza kwalifikata tal-Istati Membri;

Q. 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-

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).

 – Riżoluzzjoni tal-31 ta' Jannar 2019 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/327/UE fir-rigward 
tat-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għall-introduzzjoni fis-suq tal-għalf li fih jew li jikkonsisti 
minn żrieragħ tal-lift modifikati ġenetikament Ms8, Rf3 u Ms8 × Rf3 skont ir-
Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Testi adottati, 
P8_TA(2019)0057).



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 suppost jikkostitwixxi 
l-eċċezzjoni għall-proċedura kollha, sar in-norma għat-teħid ta' deċiżjonijiet dwar l-
awtorizzazzjoni ta' ikel u għalf ġenetikament modifikat; billi l-President Juncker 
ddeplora diversi drabi din il-prattika bħala waħda li mhijiex demokratika1;

R. billi, fit-28 ta' Ottubru 2015, il-Parlament ċaħad fl-ewwel qari2 l-proposta leġiżlattiva 
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 l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni mhuwiex konsistenti 
mad-dritt tal-Unjoni billi mhuwiex kompatibbli mal-għan tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003 li, skont il-prinċipji ġenerali stabbiliti fir-Regolament (KE) 
Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill3, huwa li jipprovdi l-bażi biex, fir-

 – Riżoluzzjoni 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 (Testi adottati P8_TA(2019)0058).

 – Riżoluzzjoni 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 minn qamħirrum ġenetikament modifikata MON 87403 (MON-
874Ø3-1) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (Testi adottati P8_TA(2019)0059).

 – Riżoluzzjoni tal-31 ta' Jannar 2019 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 GHB614 × 
LLCotton25 × MON 15985 skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (Testi adottati P8_TA(2019)0060).

 
1 Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 503/2013 tat-

3 ta' April 2013 dwar applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni ta' ikel u għalf 



rigward ta' ikel u għalf ġenetikament modifikati, jiżgura livell għoli ta' protezzjoni 
għall-ħajja u s-saħħa tal-bniedem, is-saħħa u l-benesseri tal-annimali, u l-interessi tal-
ambjent u tal-konsumaturi, filwaqt li jiżgura l-funzjonament effettiv tas-suq intern;

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

4. Jistieden lill-Kummissjoni ma tawtorizza ebda pjanta ĠM tolleranti għall-erbiċidi 
mingħajr valutazzjoni sħiħa tar-residwi minn bexx b'erbiċidi, metaboliti komplementari 
u formulazzjonijiet kummerċjali kif applikati fil-pajjiżi ta' kultivazzjoni;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tintegra bis-sħiħ il-valutazzjoni tar-riskju tal-applikazzjoni 
tal-erbiċidi komplementari u r-residwi tagħhom fil-valutazzjoni tar-riskju tal-pjanti 
ġenetikament modifikati tolleranti għall-erbiċidi, irrispettivament minn jekk il-pjanta 
ġenetikament modifikata tkunx maħsuba għall-kultivazzjoni fl-Unjoni jew għall-
importazzjoni fl-Unjoni għall-użu fl-ikel u l-għalf;

6. 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;

7. Jitlob lill-Kummissjoni tissospendi kwalunkwe deċiżjoni ta' implimentazzjoni rigward l-
applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni ta' organiżmi ġenetikament modifikati (OĠM) 
sakemm il-proċedura ta' awtorizzazzjoni tkun ġiet riveduta b'tali mod li tindirizza n-
nuqqasijiet tal-proċedura attwali, li jirriżulta li mhijiex adegwata;

8. Jistieden lill-Kummissjoni tirtira l-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 għall-użu fl-ikel u l-għalf;

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

ġenetikament modifikat skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u li jemendaw ir-Regolamenti (KE) Nru 641/2004 u (KE) 
Nru 1981/2006 (ĠU L 157, 8.6.2013, p. 1).

2 
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20Mon

87411.pdf 
1 EFSA conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance glyphosate (Konklużjoni tal-EFSA dwar l-evalwazzjoni bejn il-pari tal-
valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi tas-sustanza attiva glifosat), Ġurnal tal-EFSA 
2015;13 (11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf

2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
 
1 ĠU L 92, 10.4.2018, p. 6.
1 Ara, pereżempju, id-Dikjarazzjoni Inawgurali fis-sessjoni plenarja tal-Parlament 

Ewropew inkluża fil-linji gwida politiċi għall-Kummissjoni Ewropea li jmiss 
(Strasburgu, il-15 ta' Lulju 2014), jew id-diskors dwar l-Istat tal-Unjoni 2016 
(Strasburgu, l-14 ta' Settembru 2016).

2 ĠU C 355, 20.10.2017, p. 165.
3 ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.
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