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Mistoqsija għal waqt il-Ħin għall-Mistoqsijiet fil-kumitat 0018/2010
magħmula skont l-Artikolu 197 tar-Regoli ta' Proċedura
minn Bart Staes

Suġġett: L-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-OMĠs

1. Leġiżlazzjoni dwar il-“koeżistenza”: Fir-Rapport tagħha dwar il-koeżistenża ta’ 
uċuħ tar-raba’ modifikati ġenetikament mal-biedja konvenzjonali u organika (April 
2009), il-Kummissjoni tiddikjara li 15-il Stat Membru biss adotta leġiżlazzjoni 
speċifika dwar il-koeżistenza. Dan in-numru kiber sadanittant? Hemm Stati Membri 
li jikkultivaw l-OMĠs u ma għandhomx leġiżlazzjoni dwar il-koeżistenza? Spanja, li 
hi l-pajjiż fl-UE li għandha l-ogħla perċentwali ta’ kultivazzjoni tal-OMĠs fl-UE, 
implimentat il-leġiżlazzjoni dwar il-koeżistenza?

Id-Direttiva 2001/18 tgħid hekk: “Organiżmi ħajjin, kemm jekk jintefgħu fl-ambjent fi 
kwantitajiet żgħar jew kbar għal skopijiet sperimentali jew bħala prodotti 
kummerċjali, jistgħu jirriproduċu fl-ambjent u jaqsmu fruntieri nazzjonali u b'hekk 
jaffetwaw Stati Membri oħra. L-effetti ta’ dan ir-rilaxx fl-ambjent jistgħu jkunu 
rriversibli.” (Premessa 4) u “Huwa neċessarju li tassigura rintraċċjar fl-istadji kollha
tat-tpoġġija fis-suq ta' GMOs bħal jew fi prodotti awtorizzati skont parti Ċ ta' din id-
Direttiva.” (Premessa 42)
Fl-istess ħin, ħafna drabi r-Regolament 1829/2003 jsemmi d-dritt tal-konsumaturi u l-
bdiewa biex jagħmlu għażla infurmata. L-istess intqal fil-Kunsill dwar l-Ambjent ta’ 
Diċembru 2008 kif ukoll mill-Kummissarju Dalli f’bosta mid-diskorsi tiegħu rigward 
l-OMĠs.
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Fir-Rakkomandazzjoni tagħha dwar “linji gwida għall-iżvilupp ta' miżuri ta’ 
koeżistenza nazzjonali biex tiġi evitata l-preżenza mhux intenzjonata ta’ OMĠ f’uċuħ 
tar-raba’ konvenzjonali u organiċi” ta' Lulju 2010, il-Kummissjoni tiddikjara li 
“miżuri biex tiġi evitata l-preżenza mhux intenzjonata ta' OMĠ f'uċuħ tar-raba' 
konvenzjonali u organiċi għandhom jiġu stabbiliti fil-livell tal-Istat Membru”. F’dan l-
isfond: Il-Kummissjoni kif qed tippjana li timplimenta aħjar id-Direttiva 2001/18? Il-
Kummissjoni qed tqis li tistabbilixxi l-“miżuri ta’ koeżistenza” bħala legalment 
vinkolanti?

2. It-trasparenza: Fid-dawl tal-Artikolu 25.4 tad-Direttiva 2001/18 u s-sentenza tal-
Qorti tal-Ġustizzja ta’ Frar 2009 (il-Każ C-552/07) il-Kummissjoni tista’ tispjega 
kemm il-Stat Membru stabbilixxa reġistru pubbliku b’informazzjoni dettaljata
dwar fejn sar ir-rilaxx u liema Stati Membri għadhom ma għamlux dan? Il-
Kummissjoni għandha l-ħsieb li ttejjeb is-sitwazzjoni?

3. Il-Kontaminazzjoni: Fir-rapport tagħha dwar il-Koeżistenza tal-2009, il-
Kummissjoni tgħid hekk (il-Kapitolu 7.2): “Il-maġġoranza tal-Istati Membri fasslu l-
miżuri ta' koeżistenza b'ċertu manjiera li ma tippermettix li l-limiti tat-tikkettar għall-
OMĠ fl-ikel u l-għalf li huma ffissati għal 0.9 % jinqabżu”. Fl-istess ħin ir-
Regolament 1829/2003 jistipula li ikel modifikat ġenetikament għandu jkollu tikketta, 
ħlief l-ikel “li jkun fih materjal li fih, jikkonsisti fi jew hu prodott minn OMĠ fi 
proporzjon mhux ogħla minn 0,9 fil-mija ta' l-ingredjenti ta' l-ikel kkonsidrati 
individwalment jew ikel li jikkonsisti f'ingredjent wieħed, sakemm din il-preżenza 
tkun aċċidentali jew teknikament inevitabbli.” Il-miżuri ta’ koeżistenza li jimmiraw 
għal kontaminzzjoni ta’ 0.9% iwasslu għal kontaminazzjoni intenzjonali li ma tistax 
tibqa’ titqies bħala aċċidentali. 

Is-sitwazzjoni fl-Istati Membri marret għall-aħjar sadanittant? Il-Kummissjoni taqbel li 
sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tar-Regolament 1829/2003, il-miżuri ta’ koeżistenza 
għandhom jimmiraw lejn l-evitar tal-kontaminazzjoni? 


