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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

Il-proposta tla-Kummissjoni li qed tiġi eżaminata għandha l-objettiv prinċipali li fid-
Direttiva 2001/110, l-hekk imsejħa "d-Direttiva dwar l-għasel", tikkjarifika li d-dakra hija 
kostitwent naturali tal-għasel u mhux ingredjent tiegħu. Il-Kummissjoni qed tirreaġixxi għal 
deċiżjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QtĠ-UE) fil-Kawża "Bablok" (il-
Kawża C–442/09), li ddeċidiet li d-dakra hija ingredjent tal-għasel skont id-definizzjoni fl-
Artikolu 6(4)(a) tad-Direttiva 200/13/EC. It-tieni element ewlieni tal-proposta tal-
Kummissjoni huwa li din tissostitwixxi l-proċedura antika tal-"komitoloġija" ta’ din id-
Direttiva permezz tal-atti delegati msemmija fl-Artikolu 290 tat-TFUE.

Hemm differenza bejn l-opinjoni tal-Kummissjoni u dik tal-QtĠ-UE. Il-Kummissjoni 
targumenta li d-dakra hija preżenti b'mod naturali fl-għasel, għaliex din tidħol fid-doqqajs 
permezz tal-azzjoni tan-naħal u tibqa’ preżenti fl-għasel irrispettivament mill-azzjoni tal-
bniedem. Il-Qorti twarrab l-enfasi fuq il-fatt li meta xehda naħal jiġu ċentrifugati biex 
jinġabar l-għasel,  dan jista' jikkawża l-estrazzjoni tal-kontenut mhux biss taċ-ċelluli tal-
għasel, iżda wkoll taċ-ċelluli ġirien intiżi għall-ħażna tad-dakra.  Konsegwentement, il-
kwantità tad-dakra misjuba fl-għasel hija, fil-biċċa l-kibra tal-każi, miżjuda mill-dawk li 
jrabbu n-naħal matul il-proċess ta' estrazzjoni.

Id-Deċiżjoni tal-Qorti qajmet mistoqsijiet fundamentali dwar il-koeżistenza tal-
kultivazzjonjiet ġenetikament modifikati u tal-apikoltura. Il-Qorti ddeċidiet li l-għasel li jkun 
fih id-dakra modifikata ġenetikament (MĠ) għandu jirċievi awtorizzazzjoni f’konformità mal-
Artikolu 4(2) tar-Regolament 1829/2003 sabiex jitqiegħed fis-suq.  Din il-konklużjoni 
tapplika irrispettivament mill-fatt li d-dakra hija definita bħala ingredjent jew komponent.

Il-pożizzjoni tar-rapporteur

Ir-rapporteur taqbel mal-proposta tal-Kummissjoni li d-dakra titqies bħalal kostitwent naturali 
tal-għasel.

L-effetti fuq is-settur tal-apikoltura

Ir-rapporteur tqis li hu neċessarju li tingħata attenzjoni għall-effetti diretti u indiretti fuq is-
settur tal-apikoltura fl-adozzjoni jew le tal-proposta.

L-għasel huwa meqjus bħala prodott naturali nutrittiv. Għal din ir-raġuni , jekk l-għasel jista' 
potenzjalment jiġi ttikkettjat bħala prodott li fih id-dakra MĠ bħala ingredjent, dan jaffettwa 
b'mod ċar ir-reputazzjoni tal-għasel bħala prodott naturali. Bil-fatt li d-dakra tissejjaħ 
ingredjent, il-konsumaturi jistgħu jaħsbu li d-dakra hija prodott differenti li jiżdied mal-
għasel, filwaqt li dan mhuwiex il-każ.  

Il-klassifikazzjoni tad-dakra bħala ingredjent iżżid b'mod konsiderevoli l-ispejjeż tat-ittestjar 
li jsiru biex tinkiseb l-informazzjoni neċessarja għall-ittikkettar. L-impatt tal-ispejjeż jista' 
jkun sinifikanti u jaqbeż l-ispejjeż reali tal-produzzjoni għal kull doqqajs, u dan se jkun 
differenti għal dawk li jrabbu bħala dilettanti u għal dawk professjonali, li jipproduċu 
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kwantitajiet kbar ta' għasel, u minħabba l-effetti kbar, dawn jistgħu faċilment jappoġġjaw il-
piż, b'tali mod li din il-bidla se tinħass l-ikar minn dawk li jrabbu u jipproduċu fuq skala 
żgħira.  Huwa possibbli li xi wħud minn dawk li jrabbu n-naħal li huma dilettanti jwaqqfu l-
attività tagħhom bħala konsegwenza ta’ dan.

Min-naħa l-oħra, l-ispejjeż tal-produzzjoni li żdiedu minħabba r-rekwiżiti addizzjonali tal-
ittestjar iwasslu għal żieda fil-prezzijiet bl-imnut.

Barra minn hekk, id-deċiżjoni tal-proposta tal-Kummissjoni ma tikkontestax il-konklużjoni 
tal-QtĠ-UE.  Wara l-emendar tad-Direttiva 2001/110/KE, l-għasel li jkun fih il-trab tad-dakra 
MĠ se jibqa' fil-klassifikazzjoni skont l-Artikolu 3(1)(c) ta' dan ir-Regolament, bħala "ikel 
prodott minn OMĠ". Dan ifisser li l-kwantità tad-dakra MĠ a wtorizzat għall-applikazzjoni 
tal-livell minimu ta' tikkettar ta' 0.9 % jeħtieġ li tiġi kkalkulata mill-ġdid bħala perċentwal tal-
ammont totali tal-prodott b'ingredjent uniku li jikkostitwixxi l-għasel, minflok bħala 
perċentwal tat-trab tad-dakra totali.

Mhux wisq probabbli li l-preżenza tad-dakra MĠ taqbeż il-limitu massimu permissibbli fl-
għasel. Fil-prattika, il-valuri huma fil-gamma ta' 0.005 sa 0.05 % (l-ingredjenti kollha mħallta, 
inkluża d-dakra) fl-għasel.  F’każ estrem meta l-ammont totali ta' materjal li ma jinħallx fl-
ilma jkun dakra u d-dakra tkun  ġenwina ta’ oriġini MĠ, dan jirrappreżenta bejn 0.005–
0.05 % tal-piż totali tal-għasel. Fl-aħħar ta’ Mejju 2013 ma kien hemm l-ebda metodu għall-
kwantifikazzjoni tad-dakra MĠ fid-dakra totali MĠ.

Il-limitu ta' 0.9 % japplika għall-ikel u l-produtturi organiċi. F'dan is-sens, se jinħoloq 
trattament inugwali bejn dawk li jrabbuhom u l-produtturi organiċi u dan jista’ jikkawża 
tensjoni bejn is-setturi.

Id-dibattitu dwar il-koeżistenza

Ir-rapporteur tixtieq tenfasizza li d-dibattitu dwar l-emendar tad-Direttiva dwar l-għasel 
m'għandux jiġi mfixkel mad-dibattitu dwar il-koeżistenza. Fl-2012 , ħames Stati Membri tal-
UE (Spanja, il-Portugall, ir-Repubblika Ċeka, ir-Rumanija u s-Slovakkja) ikkultivaw b’mod 
kummerċjali l-OMĠ, fil-parti l-kbira tagħhom fil-forma ta' qamħirrun MON 810 reżistenti 
għall-insetti. L-OMĠ mhux awtorizzati u l-ingredjenti miksuba minnhom, mhumiex permessi 
fis-suq, għalhekk ir-Regolament dwar l-ittikkettar tal-OMĠ ma japplikax.

Din l-inċertezza dwar il-preżenza ta' oqsma ta’ OMĠ u l-impatti li jirriżultaw tidher li hi fil-
qalba tad-diskussjoni dwar l-impatti ambjentali b'mod ġenerali, madankollu dan l-impatt 
mhux direttament relatata mal-proposta tal-Kummissjoni għal-direttiva dwar l-għasel, imma 
pjuttost ir-riżultat tal-fatt li ħafna pajjiżi għadhom ma implimentawx b’mod korrett id-
Direttiva 2001/18/KE dwar it-tixrid intenzjonat ta’ organiżmi ġenetikament modifikati fl-
ambjent.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
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Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, jinkorpora l-emendi li 
ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda mill-Parlament

(1a)  Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi 
jiddefinixxi “ingredient” bħala kull 
sustanza jew prodott, inklużi l-
aromatizzanti, l-addittivi tal-ikel u l-enzini 
tal-ikel, u kull kostitwent ta’ xi ingredjent 
kompost, użat fil-manifattura jew fit-
tħejjija ta’ ikel u li jkun għadu hemm fil-
prodott lest, anke jekk f'forma mibdula. 
Din id-definizzjoni timplika użu 
intenzjonat ta' sustanza fil-manifattura 
jew il-preparazzjoni tal-ikel. Meta jitqies 
il-karattru naturali tal-għasel, u b'mod 
partikolari l-oriġini naturali tal-preżenza 
ta' kostitwenti partikolari għall-għasel, 
inkluż it-trab tad-dakra, hu meħtieġ li 
jkun iċċarat li t-trab tad-dakra u 
kwalunkwe kostitwent ieħor partikolari 
għall-għasel m'għandux ikun ikkunsidrat 
bħala 'ingredjent' tal-għasel fis-sens tar-
Regolament (UE) Nru 1169/2011.
______________
1 ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda mill-Parlament

(4) L-Annessi tad-Direttiva 2001/110/KE 
fihom xi elementi tekniċi li għandu mnejn 

imħassar
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ikollhom jiġu addattati jew aġġornati biex 
iqisu l-iżviluppi fl-istandards 
internazzjonali rilevanti. Din id-Direttiva 
ma tikkonferixxix setgħat xierqa lill-
Kummissjoni biex fil-pront taddatta jew 
taġġorna dawn l-Annessi biex iqisu l-
iżviluppi fl-istandards internazzjonali. 
Għalhekk, għall-implimentazzjoni 
konsistenti tad-Direttiva 2001/110/KE, is-
setgħa li taddatta jew taġġorna l-Annessi 
ta' din id-Direttiva biex iqisu mhux biss il-
progress tekniku, iżda wkoll l-iżviluppi fl-
istandards internazzjonali, għandha wkoll 
tiġi kkonferita lill-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

L-Annessi fihom elementi essenzjali tad-Direttiva u għaldaqstant ma jidħlux fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-atti ddelegati.

Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda mill-Parlament

(6) Għalhekk, biex jitqies il-progress 
tekniku u, fejn ikun rilevanti, l-iżviluppi 
fl-istandards internazzjonali, is-setgħa tal-
adozzjoni ta' atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat għandu jkun iddelegat lill-
Kummissjoni biex taddatta jew taġġorna l-
karatteristiċi tekniċi marbutin mad-
deskrizzjonijiet u d-definizzjonijiet tal-
prodotti fl-Annessi tad-Direttiva 
2001/110/KE.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-Annessi fihom elementi essenzjali tad-Direttiva u għaldaqstant ma jidħlux fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-atti ddelegati.
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Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2001/110/KE
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda mill-Parlament

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 6a biex temenda l-karatteristiċi 
tekniċi marbuta mal-ismijiet, mad-
deskrizzjonijiet u mad-definizzjonijiet tal-
prodotti fl-Anness I u mal-kriterji tal-
kompożizzjoni għall-għasel fl-Anness II, 
biex jitqiesu l-progress tekniku, u fejn 
ikun rilevanti, l-iżviluppi fl-istandards 
internazzjonali rilevanti.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-Annessi fihom elementi essenzjali tad-Direttiva u għaldaqstant ma jidħlux fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-atti ddelegati.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2001/110/KE
Artikolu 6a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda mill-Parlament

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti ddelegati 
msemmija fl-Artikoli 4 u 6 għandha tiġi 
kkonferita lill-Kummissjoni għal perjodu 
ta' żmien indeterminat li jibda minn (...). 
(L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet għandu 
jimla d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Att 
ta’ emenda).

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti ddelegati 
msemmija fl-Artikolu 4 għandha tiġi 
konferita fuq il-Kummissjoni għal perjodu 
ta' ħames snin li jibda minn (…). (L-
Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet għandu 
jimla d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Att 
ta’ emenda). Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ 
setgħa mhux aktar tard minn disa’ xhur 
qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ ħames 
snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi 
estiża awtomatikament għal perijodu ta’  
żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament 
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Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal 
tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet 
xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.

Ġustifikazzjoni

L-Annessi fihom elementi essenzjali tad-Direttiva u għaldaqstant ma jidħlux fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-atti ddelegati.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2001/110/KE
Artikolu 6a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda mill-Parlament

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 4 u 6 tista' tiġi revokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ 
revoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha 
tidħol fis-seħħ fil-ġurnata wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex
taffettwa l-validità tal-atti ddelegati li 
huma diġà fis-seħħ.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 4 tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 
tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' 
setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din 
għandha ssir effettiva fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fih. M'għandhiex 
taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att 
delegat li jkun diġà fis-seħħ.

Ġustifikazzjoni

L-Annessi fihom elementi essenzjali tad-Direttiva u għaldaqstant ma jidħlux fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-atti ddelegati.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda mill-Parlament

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
disposizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex ikunu konformi mal-punt (1) tal-

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
disposizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex ikunu konformi mal-punt (1) tal-
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Artikolu 1 sa [data]. Huma jikkomunikaw 
minnufih it-test ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Artikolu 1 sa mhux aktar tard minn 12-
il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
din id-Direttiva. Huma jikkomunikaw 
minnufih it-test ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.
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