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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-
Direttiva 2001/18/KE fir-rigward tal-possibbiltà għall-Istati Membri li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni tal-OĠM fit-territorju tagħhom
(COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2010)0375),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0178/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-9 ta' Diċembru 
20101,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurtà ta' 
l-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A7-0000/2011),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta tagħha b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament - att li jemenda
Ċitazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 114 […] 
tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikulari l-Artikolu 192 tiegħu,

                                               
1 Għada ma ġietx ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kunsiderazzjoni min-naħa tal-Istati Membri ta’ fatturi li jikkonċernaw il-protezzjoni tal-
fawna u tal-flora, l-użu tal-art jew il-ġestjoni tat-territorju, li dwarhom għad għandhom 
kompetenzi importanti, tiġġustifika li dan ir-Regolament ikun ibbażat fuq l-Artikolu 192 tat-
Trattat.

Emenda 2

Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Skont dan is-sett ta' leġiżlazzjoni, l-
OMĠ għall-kultivazzjoni għandha 
ssirilhom valutazzjoni tar-riskju 
individwali qabel ma jiġu awtorizzati biex 
jitqiegħdu fis-suq tal-Unjoni. L-għan ta' din 
il-proċedura ta' awtorizzazzjoni hu li 
jiżgura livell għoli ta' ħarsien tal-ħajja u s-
saħħa tal-bniedem, is-saħħa u l-benessri 
tal-annimali, l-ambjent u l-interessi tal-
konsumatur, filwaqt li jiżgura l-
funzjonament effettiv tas-suq intern.

(2) Skont dan is-sett ta' leġiżlazzjoni, l-
OĠM għall-kultivazzjoni għandha 
ssirilhom valutazzjoni individwali tar-
riskju dirett u indirett, fuq medda twila 
jew qasira ta’ żmien, qabel ma jiġu 
awtorizzati biex jitqiegħdu fis-suq tal-
Unjoni. L-għan ta' din il-proċedura ta' 
awtorizzazzjoni hu li jiżgura livell għoli ta' 
ħarsien tal-ħajja u s-saħħa tal-bniedem, is-
saħħa u l-benessri tal-annimali, l-ambjent u 
l-interessi tal-konsumatur, filwaqt li jiżgura 
l-funzjonament effettiv tas-suq intern.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Meta titqies in-natura prijoritarja ta' applikazzjoni aħjar tad-Direttiva 2001/18, għandhom 
jitfakkru t-termini preċiżi b’rabta mal-esiġenzi leġiżlattivi eżistenti dwar l-evalwazzjoni tar-
riskji tal-OĠM għall-ambjent.

Emenda 3

Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni 
għandha qabel xejn tiżgura li l-esiġenzi 
ġuridiċi applikabbli għall-valutazzjoni tar-
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riskju tal-OĠM, hekk kif previsti fid-
Direttiva 2001/18/KE, u b’mod partikolari 
fl-Anness II ta’ din id-Direttiva, jiġu 
applikati kif xieraq, inkluż mill-aġenziji 
Ewropej inkarigati minn din il-
valutazzjoni, bi qbil mal-konklużjonijiet 
tal-Kunsill dwar l-Ambjent tal-4 ta’ 
Diċembru 2008. It-talbiet kollha tal-
Kunsill b'rabta mal-proċedura ta' 
għarfien espert u l-portata tal-valutazzjoni 
għandhom jiġu applikati biex tiġi żgurata 
l-implimentazzjoni tad-Direttiva 
2001/18/KE. L-applikazzjoni ta’ dawn l-
esiġenzi ġuridiċi hija neċessarja biex tiġi 
żgurata l-fiduċja indispensabbli fil-
valutazzjoni tar-riskju u fl-istituzzjonijiet 
inkarigati minn din il-valutazzjoni. B’mod 
partikolari, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li jiġu adottati linji gwida ġodda 
dwar il-valutazzjoni tar-riskju tal-OĠM. 
Dawn il-linji gwida m’għandhomx ikunu 
prinċipalment ibbażati fuq il-prinċipju tal-
ekwivalenza sostanzjali jew fuq il-kunċett 
ta’ valutazzjoni kumparattiva ta’ 
sikurezza, u għandhom jippermettu li l-
effetti fit-tul, diretti u indiretti, kif ukoll l-
inċertezzi xjentifiċi, ikunu identifikati biċ-
ċar. Il-Kummissjoni għandha wkoll 
tiżgura li l-proċeduri ta’ valutazzjoni 
jiggarantixxu l-parteċipazzjoni sħiħa tal-
Istati Membri, tal-entitajiet xjentifiċi 
kompetenti u ta’ partijiet interessati oħra, 
u li t-tibdil fl-użu tal-erbiċidi dovut għall-
pjanti ġenetikament immodifikati 
tollernati għall-erbiċidi jiġi valutat, billi 
jitqiesu l-politiki nazzjonali bil-għan li 
jitnaqqas l-użu tal-pestiċidi.

Or. fr

Justification

Ce nouveau considérant reprend les demandes principales du Conseil exprimées dans les 
conclusions du 4 décembre 2008, adoptées à l'unanimité. Elles concernent l'amélioration de 
la mise en œuvre de l'évaluation du risque telle que prévue par la Directive 2001/18/EC sur 
la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement. Afin de restaurer la confiance de 
l'opinion publique dans les processus d'évaluation, il ne saurait être question de laisser croire 
qu'une plus grande flexibilité serait accordée aux Etats membres en échange d'un 
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affaiblissement des exigences liées à l'évaluation du risque au niveau communautaire.

Emenda 4

Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Għaldaqstant, l-Istati Membri 
għandhom ikunu awtorizzati li jadottaw 
miżuri li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni tal-OMĠ kollha jew OMĠ
partikolari fit-territorju kollu tagħhom jew 
f'parti minnu, u rispettivament jemendaw 
dawk il-miżuri li huma jidhrilhom li huma 
xierqa, fl-istadji kollha tal-awtorizzazzjoni, 
tal-awtorizzazzjoni mill-ġdid jew tal-irtirar 
mis-suq tal-OMĠ ikkonċernati. Dan 
għandu japplika wkoll għall-varjetajiet 
modifikati ġenetikament ta' żrieragħ u 
materjal riproduttiv tal-pjanti li jitqiegħdu 
fis-suq skont il-leġiżlazzjoni rilevanti dwar 
it-tqegħid fis-suq ta' żrieragħ u materjal 
riproduttiv tal-pjanti u, b'mod partikolari, 
skont id-Direttivi 2002/53/KE u 
2002/55/KE. Il-miżuri għandhom jirreferu 
għall-kultivazzjoni tal-OMĠ biss u mhux 
għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa u l-importazzjoni 
ta' żrieragħ u materjal riproduttiv tal-pjanti 
modifikati ġenetikament, bħala prodotti 
jew fi prodotti oħrajn, u l-prodotti tal-ħsad 
tagħhom. Bl-istess mod, dawn ma 
għandhomx jaffettwaw il-kultivazzjoni ta' 
varjetajiet mhux ġenetikament modifikati 
ta' żrieragħ u materjal riproduttiv tal-pjanti 
li fihom jinstabu traċċi aċċidentali jew 
teknikament inevitabbli ta' OMĠ
awtorizzati tal-UE.

(7) Għaldaqstant, l-Istati Membri 
għandhom ikunu awtorizzati li jadottaw
miżuri li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni tal-OĠM kollha jew OĠM
partikolari fit-territorju kollu tagħhom jew 
f'parti minnu, u rispettivament jemendaw 
dawk il-miżuri li huma jidhrilhom li huma 
xierqa, fl-istadji kollha tal-awtorizzazzjoni, 
tal-awtorizzazzjoni mill-ġdid jew tal-irtirar 
mis-suq tal-OĠM ikkonċernati. Fil-fatt il-
kultivazzjoni hija marbuta mill-qrib mal-
ġestjoni tal-uċuħ tar-raba’ u mal-
protezzjoni tal-fawna u tal-flora, li b’rabta 
magħhom l-Istati Membri għandhom 
kompetenzi importanti. Il-possibilità li 
jiġu adottati dawn il-miżuri għandha 
tapplika wkoll għall-varjetajiet modifikati 
ġenetikament ta' żrieragħ u materjal 
riproduttiv tal-pjanti li jitqiegħdu fis-suq 
skont il-leġiżlazzjoni rilevanti dwar it-
tqegħid fis-suq ta' żrieragħ u materjal 
riproduttiv tal-pjanti u, b'mod partikolari, 
skont id-Direttivi 2002/53/KE u 
2002/55/KE. Il-miżuri għandhom jirreferu 
għall-kultivazzjoni tal-OĠM biss u mhux 
għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa u l-importazzjoni 
ta' żrieragħ u materjal riproduttiv tal-pjanti 
modifikati ġenetikament, bħala prodotti 
jew fi prodotti oħrajn, u l-prodotti tal-ħsad 
tagħhom. Bl-istess mod, dawn ma 
għandhomx jaffettwaw il-kultivazzjoni ta' 
varjetajiet mhux ġenetikament modifikati 
ta' żrieragħ u materjal riproduttiv tal-pjanti 
li fihom jinstabu traċċi aċċidentali jew 
teknikament inevitabbli ta' OĠM
awtorizzati tal-UE.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tiġġustifika l-użu tas-sussidjarjetà u ta’ rakkomandazzjonijiet dwar il-
kwistjoni tal-‘ko-eżistenza’ minħabba d-diversità tal-prattiki agrikoli bejn l-Istati Membri u fi 
ħdanhom. L-ekosistemi u ambjenti riċevituri għandhom diversità paragunabbli. Barra minn 
hekk, il-kultivazzjoni tal-OĠM tikkonċerna aspetti territorjali li b’rabta magħhom l-Istati 
Membri għandhom kompetenzi importanti.

Emenda 5

Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Skont il-qafas legali għall-
awtorizzazzjoni tal-OMĠ, il-livell ta' 
ħarsien tas-saħħa tal-bniedem/tal-annimali 
u tal-ambjent magħżul mill-UE ma jistax 
jiġi rivedut minn Stat Membru u din is-
sitwazzjoni ma tistax tinbidel. Madankollu 
l-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri li 
jirrestrinġu jew li jipprojbixxu l-
kultivazzjoni tal-OMĠ kollha jew OMĠ
partikolari fit-territorju kollu tagħhom jew 
f'parti minnu fuq bażi ta' raġunijiet marbuta 
mal-interess pubbliku għajr dawk diġà 
indirizzati mis-sett ta' regoli armonizzati 
tal-UE li diġà jipprevedu proċeduri biex 
jitqiesu r-riskji li OMĠ għall-
kultivazzjoni jista' jikkawża lis-saħħa u l-
ambjent. Barra minn dan, dawn il-miżuri 
għandhom ikunu konformi mat-Trattati, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-prinċipju 
tan-nuqqas ta' diskriminazzjoni bejn il-
prodotti nazzjonali u dawk mhux 
nazzjonali u l-Artikoli 34 u 36 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
kif ukoll mal-obbligi internazzjonali 
rilevanti tal-Unjoni, notevolment fil-
kuntest tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-
Kummerċ. 

(8) Skont il-qafas legali għall-
awtorizzazzjoni tal-OĠM , il-livell ta' 
ħarsien tas-saħħa tal-bniedem/tal-annimali 
u tal-ambjent magħżul mill-Unjoni ma 
jistax jiġi rivedut minn Stat Membru u din 
is-sitwazzjoni ma tistax tinbidel. 
Madankollu l-Istati Membri jistgħu 
jadottaw miżuri li jirrestrinġu jew li 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni tal-OĠM
kollha jew OĠM partikolari fit-territorju 
kollu tagħhom jew f'parti minnu fuq bażi 
ta' raġunijiet marbuta mal-interess pubbliku 
kumplimentari għal, jew differenti minn
dawk diġà ivvalutati skont ir-regoli
armonizzati tal-Unjoni. Ir-raġunijiet 
imsemmija mill-Istati Membri jistgħu 
jinkludu l-kunsiderazzjoni ta’ 
konsegwenzi ambjentali kumplimentari 
għal dawk diġà koperti mill-valutazzjoni 
tar-riskju prevista mill-Parti C tad-
Direttiva 2001/18/KE, u għalhekk jistgħu 
jinkludu, mill-inqas parzjalment, il-
kunsiderazzjoni ta’ data xjentifika 
marbuta mal-konsegwenzi ambjentali 
ċentrali, lokali jew reġjonali dwar l-
ambjenti riċevituri. Dawn ir-raġunijiet 
jistgħu wkoll jiddependu minn fatturi 
mhux direttament marbuta mal-
valutazzjoni tar-riskju, iżda mal-ġestjoni 
tar-riskju jew politiki nazzjonali oħra. Ir-
raġunijiet imsemmija mill-Istati Membri 
jistgħu jinkludu wkoll, fost l-oħrajn, ir-
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riskju li tidher reżistenza fil-ħaxix ħażin 
jew f’organiżmi mmirati, jew il-potenzjal 
ta’ tixrid tal-pjanta. Dawn ir-raġunijiet 
jistgħu jinkludu wkoll kunsiderazzjonijiet 
soċjoekonomiċi bħall-fattibilità prattika u 
l-ispiża tal-miżuri previsti fl-Artikolu 26 
tad-Direttiva 2001/18/KE biex tiġi evitata 
l-preżenza inċidentali ta’ OĠM fi prodotti 
oħra, il-frammentazzjoni tat-territorju, 
tibdil fil-prattiki agrikoli marbuta mal-
iskemi ta’ proprjetà intellettwali, jew 
objettivi ta’ politika soċjali bħall-
preservazzjoni tad-diversità jew l-
ispeċifiċità ta’ prattiki agrikoli. Barra 
minn dan, dawn il-miżuri għandhom ikunu 
konformi mat-Trattati, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-prinċipju tan-nuqqas ta' 
diskriminazzjoni bejn il-prodotti nazzjonali 
u dawk mhux nazzjonali u l-Artikoli 34 u 
36 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, kif ukoll mal-obbligi 
internazzjonali rilevanti tal-Unjoni, 
notevolment fil-kuntest tal-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tal-impatt nazzjonali, reġjonali jew lokali tal-kultivazzjoni ta’ OĠM wieħed 
jew iktar b’karatteristiċi simili dejjem tkun teħtieġ, mill-inqas parzjalment, data xjentifika, u 
tikkonċerna aspetti ambjentali li jista’ jkun li jkunu diġà ġew ivvalutati fil-livell Komunitarju. 
Il-kunsiderazzjoni tar-raġunijiet ambjentali hija koerenti, iżda hija wkoll dik li tagħti lill-Istati 
Membri l-iktar garanziji ġuridiċi solidi biex dawn jadottaw miżuri nazzjonali.

Emenda 6

Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fuq il-bażi tal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, l-iskop ta' dan ir-Regolament 
mhuwiex li jarmonizza l-kundizzjonijiet 
tal-kultivazzjoni fl-Istati Membri iżda li 
jagħti l-libertà lill-Istati Membri li jużaw 

(9) Fuq il-bażi tal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, l-iskop ta' dan ir-Regolament 
mhuwiex li jarmonizza l-kundizzjonijiet 
tal-kultivazzjoni fl-Istati Membri iżda li 
jagħti l-libertà lill-Istati Membri li jużaw 
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raġunijiet oħra għajr il-valutazzjoni
xjentifika tar-riskji lis-saħħa u l-ambjent 
biex jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' OMĠ
fit-territorju tagħhom Barra minn hekk, 
wieħed mill-iskopijiet tad-
Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tat-22 ta' Ġunju 1998 li 
tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta’ 
informazzjoni fil-qasam tal-istandards u 
tar-regolamenti tekniċi, li l-Kummissjoni 
tista' tqis l-adozzjoni ta' atti li jorbtu fil-
livell tal-UE, ma jkunx moqdi min-notifika 
sistematika tal-miżuri tal-Istati Membri 
skont dik id-Direttiva. Barra minn dan, 
minħabba li miżuri li l-Istati Membri 
jistgħu jadottaw skont dan ir-Regolament 
ma jistgħux ikollhom bħala suġġett it-
tqegħid fis-suq ta' OMĠ u, għaldaqstant, 
ma jimmodifikax il-kundizzjonijiet tat-
tqegħid fis-suq ta' OMĠ awtorizzati skont 
il-leġiżlazzjoni eżistenti, il-proċedura ta' 
notifika skont id-Direttiva 98/34/KE ma 
tidhirx li hija l-aħjar mezz ta' informazzjoni 
għall-Kummissjoni Għaldaqstant, b'deroga,
id-Direttiva 98/34/KE ma għandhiex tkun 
applikabbli. Sistema ta' notifika aktar faċli 
tal-miżuri nazzjonali qabel l-adozzjoni 
tagħhom tidher għodda aktar proporzjonata 
għall-Kummissjoni biex tkun konxja minn 
dawn il-miżuri. Il-miżuri li l-Istati Membri 
biħsiebhom jadottaw, għandhom 
għaldaqstant jiġu kkomunikati flimkien 
mar-raġunijiet tagħhom lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri xahar qabel l-adozzjoni 
tagħhom għal finijiet ta' informazzjoni.

raġunijiet kumplimentari jew differenti 
minn dawk tal-valutazzjoni xjentifika tar-
riskji lis-saħħa u l-ambjent biex 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' OĠM fit-
territorju tagħhom Barra minn hekk, 
wieħed mill-iskopijiet tad-
Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tat-22 ta' Ġunju 1998 li 
tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta’ 
informazzjoni fil-qasam tal-istandards u 
tar-regolamenti tekniċi, li l-Kummissjoni 
tista' tqis l-adozzjoni ta' atti li jorbtu fil-
livell tal-Unjoni, ma jkunx moqdi min-
notifika sistematika tal-miżuri tal-Istati 
Membri skont dik id-Direttiva. Barra minn 
dan, minħabba li miżuri li l-Istati Membri 
jistgħu jadottaw skont dan ir-Regolament 
ma jistgħux ikollhom bħala suġġett it-
tqegħid fis-suq ta' OĠM u, għaldaqstant, 
ma jimmodifikax il-kundizzjonijiet tat-
tqegħid fis-suq ta' OĠM awtorizzati skont 
il-leġiżlazzjoni eżistenti, il-proċedura ta' 
notifika skont id-Direttiva 98/34/KE ma 
tidhirx li hija l-aħjar mezz ta' informazzjoni 
għall-Kummissjoni Għaldaqstant, b'deroga, 
id-Direttiva 98/34/KE ma għandhiex tkun 
applikabbli. Sistema ta' notifika aktar faċli 
tal-miżuri nazzjonali qabel l-adozzjoni
tagħhom tidher għodda aktar proporzjonata 
għall-Kummissjoni biex tkun konxja minn 
dawn il-miżuri. Il-miżuri li l-Istati Membri 
biħsiebhom jadottaw, għandhom 
għaldaqstant jiġu kkomunikati flimkien 
mar-raġunijiet tagħhom lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri xahar qabel l-adozzjoni 
tagħhom għal finijiet ta' informazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni Komunitarja tar-riskju ma tistax teżamina l-impatt ta’ OĠM fl-ekosistemi jew 
ambjenti riċevituri kollha kkonċernati. Barra minn hekk,  ċerti aspetti ambjentali jew 
agriambjentali mhumiex eżaminati matul il-valutazzjoni Komunitarja. L-Istati Membri 
għandhom għalhekk jitħallew isemmu raġunijiet ambjentali, mingħajr ma dawn ir-raġunijiet 
jipperikolaw neċessarjament il-valutazzjoni li ssir fil-livell Komunitarju, li mhux dejjem tista’ 
tkun eżawrjenti.
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Emenda 7

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 (ġdid)
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 26 a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Direttiva 2001/18/KE għandha tiġi 
emendata kif ġej:
-1) fl-Artikolu 26(a), paragrafu 1 huwa 
mibdul bit-test li ġej:
"1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jevitaw il-preżenza 
mhux mixtieqa ta' OĠM fi prodotti 
oħra.";

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kultivazzjoni eventwali tal-OĠM ma għandhiex iġġib magħha spejjeż żejda għall-bdiewa li 
jipprattikaw l-agrikoltura konvenzjonali jew bijoloġika. Jaqbel għalhekk li jsir obbligatorju li 
l-Istati Membri jadottaw miżuri maħsuba biex tiġi evitata l-preżenza tal-OĠM fi prodotti 
oħra, miżuri li għalissa għadhom fakultattivi skont it-termini attwali tal-Artikolu 26a. 
Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-kontaminazzjonijiet transkonfinali eventwali.

Emenda 8

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 26 b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fid-Direttiva 2001/18/KE, għandu jiżdied 
l-Artikolu li ġej b'effett mid-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament:

1) Għandu jiżdied l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 26b “Artikolu 26b

Kultura Kultivazzjoni
L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri li 
jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni 
tal-OMĠ kollha jew OMĠ partikolari 
awtorizzati skont il-Parti C ta' din id-

L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri li 
jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni 
tal-OĠM kollha jew OĠM partikolari 
awtorizzati skont il-Parti C ta' din id-
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Direttiva jew tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003, u li jkunu varjetajiet 
modifikati ġenetikament imqiegħda fis-suq 
skont il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE dwar 
it-tqegħid fis-suq ta' żrieragħ u materjal 
riproduttiv tal-pjanti, fit-territorju kollu 
tagħhom jew parti minnu, bil-kundizzjoni 
li:

Direttiva jew tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003, u li jkunu varjetajiet 
modifikati ġenetikament imqiegħda fis-suq 
skont il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni
dwar it-tqegħid fis-suq ta' żrieragħ u 
materjal riproduttiv tal-pjanti, fit-territorju 
kollu tagħhom jew parti minnu, bil-
kundizzjoni li:

a) dawk il-miżuri jkunu bbażati fuq 
raġunijiet li mhux dawk marbuta mal-
valutazzjoni tal-effett negattiv fuq is-
saħħa u l-ambjent li jista' jkun ikkawżat 
mir-rilaxx intenzjonat jew it-tqegħid fis-
suq ta' OMĠ;

a) dawk il-miżuri jkunu bbażati fuq:

i) raġunijiet b’rabta ma’ konsegwenzi 
ambjentali li jista' jkun ikkawżat mir-rilaxx 
intenzjonat jew it-tqegħid fis-suq ta' OĠM, 
kumplimentari għall-konsegwenzi 
ambjentali eżaminati matul il-valutazzjoni 
tal-impatti negattivi fuq l-ambjent, li tkun 
saret skont il-Parti C ta’ din id-Direttiva; 
jew
ii) in-nuqqas jew l-insuffiċjenza tad-ata 
dwar l-impatti negattivi potenzjali tat-
tixrid tal-OĠM fit-territorju jew il-
bijodiversità tal-Istat Membru; jew
iii) raġunijiet oħra li jistgħu fost l-oħrajn 
ikunu jinkludu tibdil fil-prattiki agrikoli, 
l-użu tal-uċuħ tar-raba’, il-ġestjoni tat-
territorju, l-impatti soċjoekonomiċi jew 
fatturi oħra leġittimi;

u u

b) il-miżuri jkunu konformi mat-Trattati. b) il-miżuri jkunu konformi mat-Trattati.
B'deroga mid-Direttiva 98/34/KE, l-Istati 
Membri li biħsiebhom jadottaw miżuri 
motivati skont dan l-Artikolu, għandhom 
jikkomunikawhom lill-Istati Membri l-oħra 
u lill-Kummissjoni xahar qabel l-adozzjoni 
tagħhom, għal skopijiet ta' informazzjoni'.

B'deroga mid-Direttiva 98/34/KE, l-Istati 
Membri li biħsiebhom jadottaw miżuri 
motivati skont dan l-Artikolu, għandhom 
jikkomunikawhom lill-Istati Membri l-oħra 
u lill-Kummissjoni xahar qabel l-adozzjoni 
tagħhom, għal skopijiet ta' informazzjoni."

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tar-riskju li ssir fil-livell Komunitarju ma tistax tkun eżawrjenti. Barra minn 
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hekk, in-nuqqas jew l-insuffiċjenza tad-data dwar l-impatti negattivi potenzjali tal-OĠM fuq 
ekosistemi jew ambjenti riċevituri nazzjonali speċifiċi għandhom ikunu jikkostitwixxu raġuni 
suffiċjenti biex Stat Membru jkun jista’ jipprojbixxi l-kultivazzjoni tal-OĠM ikkonċernat/i. 
Fatturi oħra, li jista’ jkun li jkunu marbuta mal-impatti fuq l-ambjent għandhom ukoll ikunu 
jistgħu jissemmew mill-Istati Membri.

Emenda 9

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fi […] jum wara dak tal-pubblikazzjoni 
tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni 
tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. fr
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NOTA SPJEGATTIVA

1 - Kuntest

Id-Direttiva 2001/18 tal-Parlament Ewropew u tl-Kunsill tat-12 ta’ Marzu 2001 dwar ir-rilaxx 
intenzjonat fl-ambjent ta' organiżmi modifikati ġenetikament (OĠM)  u r-Regolament KE Nru 
1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar ikel u għalf 
modifikat ġenetikament jiffissaw qafas rigoruż li, sakemm jiġi applikat korrettament, suppost 
jippermetti l-ilħiq ta’ livell għoli ta’ protezzjoni tal-ħajja u tas-saħħa tal-bniedem, tas-saħħa u 
tal-benessri tal-annimali, tal-ambjent u tal-interessi tal-konsumaturi, filwaqt li jiżgura t-
tħaddim tajjeb tas-suq intern. Id-Direttiva ma tippermettix l-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-
suq ta’ OĠM sakemm ma tkunx saret valutazzjoni speċifika tar-riskju għall-ambjent, bi qbil 
mal-prinċipji mħabbra fl-Anness II, fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant 
u speċifikata fl-Anness III. L-Anness II, li jiffissa l-prinċipji applikabbli għall-valutazzjoni 
tar-riskju għall-ambjent, jesiġi li jitqiesu l-effetti diretti u indiretti, immedjati u li jidhru wara, 
kif ukoll analiżi tal-effetti miġbura fuq medda twila ta’ żmien marbuta mat-tixrid u t-tqegħid 
fis-suq ta’ OĠM. Dawn l-effetti kumulattivi fit-tul jirreferu għall-effetti akkumulati ta' 
kunsens fuq saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent, inkluż inter alia ħxejjex u annimali, fertilità 
tal-ħamrija, degradazzjoni tal-ħamrija ta' materjal organiku, il-katina tal-ikel, diversità 
bijoloġika, saħħa tal-annimali u problemi ta' resiżtenza rigward antibijotiċi.

Id-Direttiva tippreċiża fl-Annessi II u III tagħha l-bżonn li jsiru studji dwar il-kundizzjonijiet 
tat-tixrid u l-ambjent riċevitur, li jimplika studju fil-fond tal-ambjenti riċevituri li fi ħdanhom 
tkun qed tiġi prevista l-kultivazzjoni, kif ukoll l-informazzjoni dwar l-interazzjonijiet bejn l-
OĠM u l-ambjent.

L-Annessi III sa VII jesiġu informazzjoni dwar il-pjanijiet ta’ monitoraġġ, ta’ kontroll, ta’ 
ipproċessar tal-iskart u ta’ intervenzjoni urġenti, inklużi tekniki ta’ sorveljanza, restrizzjonijiet 
imposti fuq it-tixrid, l-ipproċessar tal-iskart u, fuq kollox, il-pjanijiet ta’ intervent urġenti li 
jippermettu t-twaqqif ta’ metodi ta’ dokontaminazzjoni taż-żoni effettwati, l-iżolament tas-
siti, il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent f’każ ta’ effetti mhux mixtieqa.

Barra minn hekk, id-Direttiva 2001/18 tippreċiża, fl-Artikolu 19 “Kunsens”, li meta OĠM 
ikun kiseb awtorizzazzjoni ta' tqegħid fis-suq, jista' jintuża mingħajr l-ebda notifika ulterjuri 
sakemm jiġu rispettati bir-reqqa l-kundizzjonijiet speċifiċi ta' użu u l-ambjent/i u/jew iż-żoni 
ġeografiċi speċifikati f'dawn il-kundizzjonijiet.

2 – Objettivi tal-proposta tal-Kummissjoni

Din il-proposta għandha tiddaħħal f’kuntest ta’ oppożizzjoni tal-opinjoni pubblika Ewropea 
fir-rigward tat-tixrid tal-OĠM u tal-użu tagħhom fil-qasam agrikolu. Skont l-aħħar stħarriġ 
tal-Ewrobarometru dwar il-kwistjoni, li ġie ppubblikat f’Ottubru 2010, 61% tal-Ewropej iqisu 
li "l-ikel OĠM jagħmilhom skomdi" u l-istess perċentwali (61%) ma jaqblux mal-idea li l-
iżvilupp tal-ikel OĠM għandu jiġi mħeġġeġ. Huwa biss l-21% li jaqblu (meta mqabbel mal-
58% li ma jaqblux) mal-affermazzjoni li “l-ikel OĠM huwa sikur għall-ġenerazzjonijiet 
futuri”. Inqas mill-kwart tal-Ewropej (23%) jaqblu mal-idea li “l-ikel OĠM ma jagħmilx 
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ħsara lill-ambjent"; iktar minn 53% ma jaqblux ma’ din l-affermazzjoni (kwart ‘ma jafux’). 
Fl-aħħarnett, fl-ebda wieħed mill-pajjiżi ma kien hemm maġġoranza tat-tweġibiet favur l-
affermazzjoni li l-kultivazzjoni tal-OĠM hija tajba għall-ekonomija nazzjonali.

In-nuqqas ta’ fiduċja tal-opinjoni pubblika Ewropea fir-rigward tal-OĠM agrikoli hija l-
ewwel u qabel kollox marbuta man-nuqqas ta’ applikazzjoni serja tad-Direttiva 2001/18. Fil-
fatt, l-istudji previsti ma jsirux minn min ikun talab, kemm jekk dawn ikunu studji dwar l-
effetti fit-tul, studji bil-quddiem dwar l-ambjenti riċevituri jew kunsiderazzjoni tal-impatti 
soċjoekonomiċi.

L-esiġenzi tad-Direttiva fil-qasam tal-valutazzjoni tar-riskju mhumiex rispettati, u dawn in-
nuqqasijiet b’rabta mal-implimentazzjoni tagħha huma l-kawża tal-oppożizzjoni ta’ bosta 
Stati Membri għall-kultivazzjoni tal-OĠM fit-territorju tagħhom. Jaqbel li jitfakkaw 
hawnhekk li l-kultivazzjoni u t-tixrid tal-pjanti transġeniċi fit-territorju hija kwistjoni 
differenti minn dik tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq u tal-konsum, tal-moviment liberu 
tal-oġġetti u l-prodotti, li mhumiex ikkonċernati minn dan it-test.

Fil-konklużjonijiet adottati bl-unanimità fl-4 ta’ Diċembru 2008, il-Kunsill talab li jissaħħu l-
valutazzjoni ambjentali u l-mekkaniżmu ta’ sorveljanza; innota li l-mandat mogħti lill-EFSA 
mill-Kummissjoni kien jinkludi valutazzjoni dettaljata tal-effetti fit-tul tal-pjanti 
ġenetifikament immodifikati fuq l-ambjent, kif ukoll l-estensjoni tal-valutazzjoni dettaljata 
tar-riskju.

Il-Kunsill, bi qbil mal-leġiżlazzjoni, jitlob b’mod partikolari li jitqiesu l-effetti potenzjali tal-
pjanti ġenetikament immodifikati fuq l-ambjenti riċevituri, l-istudju taż-żoni ġeografiċi tal-
Unjoni Ewropea li fihom jistgħu jinxterdu dawn il-pjanti ġenetikament immodifikati, l-għażla 
tat-tekniki li jippermettu l-valutazzjoni tal-effetti potenzjali fit-tul, inklużi l-metodi 
esperimentali. Il-Kunsill talab ukoll li tingħata definizzjoni iktar stretta tal-kriterji u l-esiġenzi 
meħtieġa għall-valutazzjoni tal-pjanti ġenetikament immodifikati, bil-ħtieġa li tiġi żgurata l-
koerenza bejn il-valutazzjonijiet tar-riskju li joħolqu l-pjanti ġenetikament immodifikati li 
jipproduċu sustanzi attivi msemmija fid-Direttiva 91/414/KE u dawk tal-prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti korrispondenti.

Il-Kunsill esiġa wkoll li ssir u tiġi ppubblikata sorveljanza regolari u approfondita mid-
detenturi tal-kunsensi biex jiġu determinati l-effetti mhux mixtieqa potenzjali previsti fid-
Direttiva. L-attivitajiet ta’ sorveljanza għandhom jiġu aġġornati, u r-riżultati trażmessi lill-
Kummissjoni u mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-pubbliku. S’issa però, għadu ma sar l-ebda 
studju serju ta’ sorveljanza, u s-sistemi ta’ kontroll għadhom ma ġewx stabbiliti.

Il-Kunsill talab ukoll li jiġi ppreżentat rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva, li fost 
affarijiet oħra jkun jinkludi valutazzjoni tal-konsegwenzi soċjoekonomiċi tat-tixrid volontarju 
u tat-tqegħid fis-suq tal-OĠM, sabiex ikun jista’ jiġi ppreżentat rapport qabel Ġunju 2010.

Fl-aħħarnett, il-Kunsill xtaq li jittejjeb l-operat tal-EFSA. Dak iż-żmien, kien ġie ppreċiżat li 
l-Istati Membri jistgħu jsaħħu l-possibilitajiet tagħhom li jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar l-
informazzjoni kumplimentari pprovduta mill-petizzjonant; li netwerk wiesa’ ta’ organiżmi 
xjentifiċi kellu jiġi stabbilit; li kien indispensabbli li s-sorsi potenzjali ta’ diverġenza bejn l-
opinjonijiet xjentifiċi jiġu identifikati u diskussi; li kien indispensabbli li ssir riċerka 
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sistematika u indipendenti dwar ir-riskju, u li r-riċerkaturi indipendenti jkollhom aċċess għad-
dokumenti kollha rilevanti. Madankollu, saru ftit li xejn studji indipendenti dwar ir-riskji. 
Barra minn hekk, filwaqt li nkixfu kunflitti ta' interess ċari, jidher li hemm bżonn ċar ta’ 
riforma tal-proċeduri ta’ għarfien espert tal-EFSA, riforma li għadha ma saritx.

B’konsegwenza ta’ dan, id-dubji li wrew ċerti Stati Membri jidhru ġustifikati bis-sħiħ 
minħabba l-inkoerenzi u n-nuqqasijiet fl-applikazzjoni effettiva tad-Direttiva 2001/18, u 
għalhekk tar-Regolament 1829/2003.

Għalhekk huwa importanti li qabel xejn tinbeda fażi ta’ applikazzjoni effettiva tat-testi 
eżistenti fir-rigward tal-valutazzjoni tar-riskju.

3 – L-elementi ġuridiċi tal-proposta

F’dan il-kuntest, l-abbozz ta’ regolament tal-Kummissjoni biex tingħata kompetenza lill-Istati 
Membri fir-rigward tal-użu tat-territorju tagħhom għal skopijiet ta’ kultivazzjoni ta’ OĠM 
għandu objettiv pożittiv. Dan għandu jkun akkumpanjat minn linji gwida ġodda dwar il-
valutazzjoni tar-riskji sanitarji u ambjentali, filwaqt li huwa fundamentali li dawn jippermettu 
applikazzjoni effettiva tar-regoli stabbiliti fid-Direttiva 2001/18 u fl-Anness II tagħha. Din il-
proposta għandha wkoll tinqara skont l-Artikolu 19(1) tad-Direttiva, li jipprevedi definizzjoni 
tal-kundizzjonijiet speċifiċi tal-użu, li fir-rigward tagħhom l-Istati Membri għandhom ikunu 
iktar esiġenti.

L-ewwel nett, it-termini tal-abbozz ta’ regolament ma jistgħux ikunu limitati għal definizzjoni 
negattiva tar-raġunijiet li jistgħu jissemmew mill-Istati Membri. L-opinjonijiet rispettivi tas-
servizzi ġuridiċi tal-Kunsill u tal-Parlament it-tnejn esprimew dubji qawwija dwar il-legalità 
tal-miżuri nazzjonali li jistgħu jittieħdu mill-Istati Membri fuq il-bażi ta’ raġunijiet 
kompletament mhux konnessi mal-aspetti ambjentali, bħall-moralità pubblika, l-ordni 
pubbliku jew l-etika. Barra minn hekk, wasal iż-żmien li jiġi rikonoxxut li l-valutazzjoni tar-
riskji ambjentali li ssir fil-livell Komunitarju ma tistax tkun eżawrjenti, minħabba d-diversità 
tal-ekosistemi Ewropej, u d-diversità tal-impatti diretti jew indiretti possibbli.

Sabiex jiġu rispettati s-suq intern u l-valutazzjonijiet Komunitarji – sakemm ir-riformi 
indispensabbli jkunu jistgħu jroddu l-kredibilità tal-panil OĠM tal-EFSA – ir-raġunijiet 
imsemmija mill-Istati Membri għandhom jibqgħu kumplimentari ma’ dawk valutati mill-
EFSA. Iżda r-raġunijiet imsemmija mill-Istati Membri ma jistgħu imbagħad jeskludu 
raġunijiet ambjentali jew agriambjentali, partikolarment lokali u/jew reġjonali, li ma jkunux 
issemmew fil-valutazzjoni Komunitarja. Ir-raġunijiet imsemmija mill-Istati Membri bil-fors 
se jkunu bbażati, mill-inqas parzjalment, fuq data speċifika, kemm jekk tkun tikkonċerna l-
impatt ambjentali jew impatti oħra.

Id-distinzjoni li tistabbilixxi l-Kummissjoni fin-nota spjegattiva tagħha bejn, minn banda, 
valutazzjoni “xjentifika” li għandha ssir fil-livell Komunitarju u, mill-banda l-oħra, raġunijiet 
kompletament mhux konnessi mad-dibattitu xjentifiku fuq l-impatt ambjentali, hija 
simplistika u ma tagħtix idea ċara tal-kumplessità tat-terminoloġija bejn valutazzjoni tar-
riskju u ġestjoni tar-riskju. Din id-distinzjoni tinjora wkoll il-fatt li n-nuqqas ta’ 
kunsiderazzjoni tal-inċertezzi xjentifiċi, li hija prevista mit-testi, jista’ jipperikola t-teħid ta’ 
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deċiżjonijiet dwar il-ġestjoni adegwata tar-riskji, u saħansitra l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ 
prekawzjoni. Kemm jekk is-suġġett jikkonċerna l-impatt tal-użu ta’ erbiċida assoċjat ma’ 
pjanta ġenetikament immodifikata toleranti għal din l-erbiċida, kif ukoll l-impatt tat-tibdil fil-
prattiki agrikoli li jġib miegħu l-użu ta’ OĠM, jew tar-riskju li tinbet reżistenza tal-insetti li 
jagħmlu l-ħsara lit-tossina Bt f’reġjun partikolari, dawn l-apetti kollha jimplikaw valutazzjoni 
tad-data speċifika – jew tan-nuqqas ta’ tali data – b’rabta mal-impatt ambjentali.

Dwar il-kwistjoni tal-kontaminazzjoni tal-agrikolatura konvenzjonali jew bijoloġika bl-OĠM, 
li qed tissejjaħ ukoll “koeżistenza”, il-Kummissjoni dejjem iġustifikat ir-rifjut tagħha li toħroġ 
b’leġiżlazzjoni fil-livell Komunitarju minħabba d-diversità tal-prattiki agrikoli, tal-klimi u tal-
ġeografija bejn l-Istati Membri u fi ħdanhom. Din l-istess diversità teżisti għall-ekosistemi u l-
ambjenti riċevituri, u tiġġustifika l-applikazzjoni tas-sussidjerjetà għall-kultivazzjoni tal-
OĠM, skont l-istess loġika.

Fl-aħħarnett, sabiex jiġi evitat li tinżamm is-sitwazzjoni attwali ta’ nuqqas ta’ studji, li huma 
meħtieġa mit-testi, għandu jissaħħaħ il-poter tal-Istati f’każ ta’ nuqqas ta’ elementi rilevanti 
fir-rigward tal-impatt fuq it-territorju nazzjonali, reġjonali u/jew lokali. Għandhom jiġu 
rispettati d-drittijiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-użu tat-territorju tagħhom, suġġett li 
jaqa’ taħt is-sussidjarjetà, u li ma jipperikola bl-ebda mod ir-regoli dwar is-suq intern u l-
moviment liberu tal-oġġetti u l-prodotti fit-territorju tal-Unjoni.

Il-livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa u tal-ambjent, imsemmi kemm fid-Direttiva 2001/18 
kif ukoll f’testi Komunitarji oħra, ma jistax jintlaħaq sakemm l-Istati Membri jkunu jistgħu 
effettivament, u meta jistqiesu l-karatteristiċi tat-territorju tagħhom, il-metodi agrikolturali 
tagħhom u l-għażla tagħhom rigward il-ġestjoni tal-ispazju, jikkonsultaw l-istudji meħtieġa 
fir-rigward tal-ambjent riċevitur, minn naħa, u l-kundizzjonijiet tal-pjanijiet ta’ sorveljanza 
min-naħa l-oħra.

Fl-aħħarnett, il-miżuri adottati mill-Istati Membri għandhom ikunu applikabbli għal OĠM 
partikolari jew, jekk ikun il-każ, għal grupp ta’ OĠM b’karatteristiċi simili, u mhux għall-
OĠM kollha. Għandha tingħata r-raġuni għal dawn il-miżuri. Barra minn hekk, il-
kultivazzjoni eventwali tal-OĠM ma għandhiex iġġib magħha spejjeż żejda għall-bdiewa li 
jipprattikaw l-agrikoltura konvenzjonali jew bijoloġika. Jaqbel għalhekk li jkun obbligatorju li 
l-Istati Membri jadottaw miżuri maħsuba biex tiġi evitata l-preżenza ta’ OĠM fi prodotti oħra; 
għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-kontaminazzjonijiet transkonfinali eventwali.


