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Suġġett: Il-linji gwida l-ġodda dwar l-evalwazzjoni tar-riskji sanitarji tal-OĠM

Wieħed mill-punti prinċipali tad-dibattitu dwar l-organiżmi ġenetikament modifikati (OĠM) 
jirrigwarda l-evalwazzjoni tar-riskji tagħhom fuq is-saħħa u l-ambjent. Fir-rigward tal-
evalwazzjoni sanitarja, id-Direttiva 2001/18 tistipola b’mod partikolari li l-effetti kroniċi, l-
effetti fuq perjodu twil ta’ żmien, diretti u indiretti, kif ukoll l-effetti kumulattivi għandhom 
jiġu evalwati. Ladarba dawn l-eżiġenzi regolamentari ma ġewx irrispettati fil-qafas tal-
evalwazzjonijiet imwettqa mill-EFSA (Awtorità Ewropea għas-Sikurezza Alimentari), il-
Kunsill tal-ministri tal-Ambjent sejjaħ għall-unanimità, f’Diċembru 2008, fir-rigward tat-
tisħiħ tal-evalwazzjoni tar-riskji tal-OĠM, liema sejħa reġgħet saret matul l-aħħar laqgħa tal-
Kunsill tal-14 ta’ Ottubru 2010. Il-Kummissjoni fl-2010 adottat proposta bl-għan li tippreċiża 
d-dejta li l-impriżi għandhom jipprovdu lill-EFSA għall-evalwazzjoni sanitarja (Abbozz ta’ 
Regolament tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tar-regoli fir-rigward tal-
applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta’ ikel u għalf ġenetikament modifikat f’konformità 
mar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemenda r-
Regolamenti Nru (KE) 641/2004 u (KE) Nru 1981/2006). Din il-proposta allegatament 
għandha tiġi adottata permezz ta’ proċedura ta’ komitoloġija qabel tmiem is-sena.

Parti mill-komunità xjentifika kif ukoll bosta Stati Membri jqisu li dawn il-linji gwida ġodda 
ma jikkostitwixxux tisħiħ tal-evalwazzjoni, iżda għall-kuntrarju jdgħajfu l-eżiġenzi eżistenti, 
li diġà huma meqjusa bħala insuffiċjenti.
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Pereżempju, il-linji gwida riveduti jipproponu li ma jsirux rikjesti b’mod sistematiku għal 
studji dwar l-alimentazzjoni fuq il-firien. L-istudji li saru s’issa, ta’ spiss meqjusa bħala 
kunfidenzjali u li jitwettqu wara ċerti proċessi, jindikaw għaldaqstant xi effetti bijoloġiċi 
statistikament sinifikattivi fuq il-firien li jkunu kkunsmaw xi OĠM, anki jekk dawn l-istudji 
jitwettqu fuq grupp ta’ firien dgħajjef wisq meta mqabbel mal-gruppi ta’ kontroll użati, u 
huma meqjusa qosra wisq (90 jum) biex jinkisbu riżultati li jippermettu evalwazzjoni tal-
effetti kroniċi tal-OĠM. L-OĠM huma pjanti li jipproduċu tossini insettiċidi jew li fihom 
residwi ta’ erbiċida. Il-pestiċidi jiġu evalwati fuq perjodu ta’ sentejn, filwaqt li l-OĠM jiġu 
evalwati biss fuq perjodu ta’ 90 jum. 
Ladarba hija konxja mill-fatt li miljuni ta’ annimali se jikkonsmaw OĠM, sejra l-
Kummissjoni żżid in-numru ta’ firien studjati u hija se testendi l-perjodu ta’ studju għal 
24 xahar, l-istess bħal dak għall-pestiċidi? Qiegħda taħseb il-Kummissjoni wkoll biex 
tordna li jsiru xi testijiet ta’ tossikoloġija tar-riproduzzjoni u testijiet 
interġenerazzjonali fuq l-OĠM?

Dawn il-linji gwida lanqas mhuma affidabbli, statistikament, għall-analiżi tat-tossiċità. Huma 
ma jirrikjedux verifika tal-qawwa tat-testijiet statistiċi għajr meta l-metodu tal-analiżi 
tossikoloġika użat juri l-eżistenza ta’ riżultati foloz pożittivi, u ma jirrikjedux dan għal dawk li 
jistgħu jkunu suspettati li jagħtu riżultati foloz negattivi; l-ipproċessar tad-dejta anormali 
lanqas ma jiġi preċiżat. 

Barra minn hekk, wieħed jinnota dgħufija ġenerali fil-mod ta’ kif inhu miktub it-test, biex 
b’hekk dan isir inqas vinkolanti fir-rigward ta’ min jagħmel it-talba, u libertà assoluta 
mogħtija lill-kumpanija għad-definizzjoni tal-objettivi ta’ protezzjoni li għandhom jintlaħqu, 
id-definizzjoni ta’ ħsara jew l-aċċettazzjoni tar-riskju, filwaqt li dawn l-elementi jirriżultaw 
minn deċiżjoni tal-leġiżlatur.

Dawn in-nuqqasijiet u dgħufijiet enfasizzati minn dawn il-linji gwida riveduti jmorru kontra l-
konklużjonijiet tal-Kunsill tal-2008 li jitolbu tisħiħ tal-għarfien espert, u kontra l-eżiġenzi tad-
Direttiva 2001/18. Huma ma jippermettux li jintużaw riżultati li wieħed jiddubita mill-
affidabilità tagħhom. Huwa inaċċettabbli li dan it-test jiġi adottat kif inhu mingħajr ma jkun 
soġġett għal dibattitu dettaljat, fi trasparenza totali.

Tista’ l-Kummissjoni tispjega l-punti fejn hija tqis li dawn il-linji gwida ġodda 
jissodisfaw l-eżiġenzi tal-Kunsill u li dawn jikkostitwixxu tisħiħ tal-evalwazzjoni tar-
riskju sanitarju tal-OĠM, u mhux dgħufija tal-eżiġenzi fir-rigward tal-kumpaniji li 
jpoġġu l-OĠM fis-suq?

Sabiex tissodisfa kompletament l-irwol tagħha ta’ amministratriċi tar-riskju, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li l-evalwazzjoni tar-riskju sseħħ kif suppost. B’mod partikolari, hija għandha 
tiżgura li l-inċertezzi xjentifiċi jiġu rikonoxxuti u msemmija fl-opinjonijiet tal-EFSA, hekk kif 
tistipola d-Direttiva 2001/18. Għalfejn il-Kummissjoni ma ħaditx ħsieb tara li l-eżiġenzi 
tad-Direttiva 2001/18 fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-effetti fuq perjodu twil ta’ żmien 
tal-OĠM ġew applikati? Għalfejn il-Kummissjoni qatt ma interrogat lill-EFSA dwar il-
fatt li din tal-aħħar qatt ma identifikat xi nuqqas ta’ ċertezza xjentifika (minbarra f’każ 
wieħed), li madankollu huma numerużi f’dan il-każ? Il-Kummissjoni, kif tħares lejn l-
irwol tagħha ta’ amministratriċi tar-riskju u lejn l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ 
prekawzjoni għall-każ tal-OĠM? Finalment, x’tipproponi l-Kummissjoni biex 
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tiggarantixxi proċess ta’ għarfien espert affidabbli, imparzjali, trasparenti u li ma 
jinkludix kunflitti ta’ interess dwar l-OĠM?


